
Poznávejte svět s námi!

POZNÁVACÍ  ZÁ JEZDY 2015 

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

FÉROVÁ NABÍDKA 
Naše podmínky jsou čitelné, ceny jsou 
konečné a jsme pojištěni!

PROFESIONÁLNÍ SERVIS  
Zájezdy jsou sestavovány na základě 
dlouholetých zkušeností  
a jsou obsazovány kvalifikovanými  
českými průvodci! 

PALÁC YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 222 314 848, 222 310 529
e-mail: palacymca@datour.cz

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

Kpt. Bartoše 499, 530 09 Pardubice
tel.: 466 413 650, 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, 777 741 980
e-mail: hradec@datour.cz

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

Náměstí Míru 19, 568 02 Svitavy
tel.: 461 530 663, 737 466 378 
fax: 461 530 689
email: info@redok.cz

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

VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘE

cestovní  k anceláře



ALBÁNIE
Albánie – perla Balkánu  26
Albánie – tajuplným Balkánem  132
Albánie, Makedonie a Sarajevo  132

ANDORRA
Andorra – srdce Pyrenejí    140

ARMÉNIE
Arménie, putování pod Araratem  47

BALI
Bali – ostrov Bohů  156

BELGIE
Okruh Belgickým královstvím   92

BENELUX
Holandsko – země tulipánů  90
Jarní Benelux  90
Benelux v barvách podzimu  91
Holandská mozaika  91
Amsterdam – město muzeí a grachtů  92
Amsterdam – město muzeí a grachtů  146
Okruh Belgickým královstvím  92

BOLÍVIE
NP Peru, Bolívie a Chile  162

BOSNA A HERCEGOVINA
Jižní Dalmácie, Bosna a Hercegovina  25
Černá H. – Budv. riv., Bosna a Herc.  26

BULHARSKO
Bulharsko za poklady bulharských carů   133
Bulharsko – krásy černomoř. pobřeží  133

ČERNÁ HORA
Černá Hora – Budvanská riviéra  26

ČESKO
Františkovy Lázně a Bavorsko  116
Karlovy Vary    116
Jižní Čechy, Česká Kanada, Salzburg  117
Romantika již. Čech a Berchtesgaden  117
Českosaské Švýcarsko  118
Český ráj   118
Praha, střední Čechy a okolí   119
Praha a nejkrásnější zahrady  119
Krásy Šumavy a Bavorského lesa  120
Vysočina  120
Moravský kras  121
Jižní Morava a Podyjí   121
Jeseníky  122
Beskydy  122

DÁNSKO
Jižní Švédsko a Dánsko  37
Norsko – Skandinávské metropole  37
Německá hanzovní města a Dánsko  96

EGYPT
Egypt – tajemství faraonů    159

EKVÁDOR
Ekvádor, Andy a Amazonie  164

FINSKO
Grand tour Skandinávií  36
Norsko – skandinávské metropole  37
Finsko, Rusko a daleký sever   39
Petrohrad a okruh pobaltím  40
Stockholm – Helsinky – Petrohrad   41

FRANCIE
Korsika a Sardinie  15
Korsika ostrov vůní a barev  15

Francouzská Riviéra  19
Španělsko a Francouzská Riviéra  19
Europlavba – Marseille, Mallorca, Ajáccio  32
Europlavba – Řím, Janov, Ajáccio  32
Paříž metropole nad Seinou  66
Paříž a zámek Versailles  66
Paříž a zámky na Loiře  67
Paříž – údolí Loiry a Burgundsko  67
Klenoty a zahrady Normandie  68
Paříž jak ji neznáme  68
Tajemná Normandie a La Manche  69
Normandie – země Viléma Dobyvatele  69
Kouzelné Alsasko a Lotrinsko  70
Velká cesta Bretaní  70
Bretaň – tajemná a kouzelná  71
Azurové pobřeží a horní Provence  72
Francouzská Riviéra a Porquerolles   72
Provence – vůně levandule  73
Kouzelná Provence  74
Jižní Francie – Languedoc a Roussillon  74
Burgundsko a Champagne  75
Bordeaux a Akvitánie  75
Gaskoňsko – zelené srdce Francie  76
Atlantické pobřeží Francie   76
Gaskoňsko, Pyreneje a pláže Atlantiku  77
Auvergenské sopky a Burgundsko  77
Savojské Alpy, NP Gran Paradiso  78
Savojské Alpy – brána ke slunci    78
Turistické zajímavosti Francie  79
Velký okruh Francií  79
Eurovíkend v Paříži   146

GUATEMALA
Mexiko a Guatemala  163

HOLANDSKO
Holandsko – země tulipánů  90
Jarní Benelux  90
Benelux v barvách podzimu  91
Holandská mozaika  91
Amsterdam – město muzeí a grachtů   92
Amsterdam – město muzeí a grachtů   146

CHILE
NP Peru, Bolívie a Chile  162

CHORVATSKO
Národní parky Chorvatska  20 
Pobyt na ostrově Pag  21
Makarská riviéra  21
Ostrov Vis  22
Dubrovník a Elafitské ostrovy  23
Ostrov Korčula, NP Mljet  24
Severní Jadran a jeho ostrovy  25
Jižní Dalmácie, Bosna a Hercegovina   25

INDIE
Indie – Rádžasthán, Agra, Váránasí   150
Indie – zlatý trojúhelník a Goa  151

INDONÉSIE
Bali – ostrov Bohů  156
Borneo – tropický ráj  157

ITÁLIE
Krásy severní Itálie a San Marino  4
Kraj Marche a slavnosti sv. Mikuláše  4
Ligurská riviéra  5
Jižní Toskánsko a ostrov Elba  6
Kalábrie, NP Pollino a ostrov Capri  7
Toskánsko a Cinque Terre  7
Neapolský záliv a Capri  8
Ostrov Ischia – bus i let.  9
Jižní Itálie – kamenná krása Apulie  10
Apulie a Bazilikáta, Kalábrie a Stromboli  11
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  12
Bílé útesy Gargána  12
Sicílie – moře a památky   13

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vám poděkovali  

za Vaši přízeň a těšíme se na další  

shledání s Vámi.

Poznávejte svět s námi, 
poznávejte svět s vášní

Ubytování na jednom místě, odkud se vyjíždí na jednotlivé výlety  
za poznáním, výjimku tvoří tranzitní ubytování k pobytu u moře.

Zájezdy s pěší turistikou v rozmezí cca 7 hod. denně bez velkého 
převýšení nebo překonání velkého převýšení za pomocí lanovek, 
zpravidla se nabízí i alternativa lehčí varianty.

Autobusová varianta zájezdu.

Letecká varianta zájezdu.

K přepravě na zájezd je použito i trajektové spojení, zpravidla noční 
trajekty s ubytováním v kajutách.

Sleva Senior +60, poskytuje se klientům starším 60 let, sleva ve výši 
3 % ze základní ceny zájezdu, slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Poskytnuté bonusy CK za včasné přihlášení.

Památky a lokality zapsané na seznamu UNESCO.

B

S

PIKTOGRAMY POUŽITÉ V KATALOGU:



OBSAH řazení podle zemí pobyty u moře s výlety, koupání      poznávací zájezdy      turistika      termály a wellness      europlavby

Sardinie – smaragdové pobřeží  14
Sardinie – ostrov nurágů  14
Sardinie a Korsika  15
Europlavba – Marseille, Mallorca, Ajáccio   32
Europlavba – Řím, Janov, Ajáccio   32
Europlavba – Benátky a Istanbul   33
Benátky – karneval  48
Benátky a slavnosti moře  48
Benátky – město na laguně  49
Benátky a opera ve Veroně  49
Florencie – kolébka renesance  50
Florencie, Lucca, Pisa  50
Řím – věčné město  51
Řím letecky  51
Florencie – Řím – Tivoli  52
Řím a koupání v moři  52
Milano a opera v La Scale  53
Milano Expo  53
Perly severní Itálie  54
Antika a renesance   54
Nejkrásnější zahrady Itálie  55
Toskánsko – zahrady a Cinque Terre  55
Zahrady krajů Lazio a Toskánsko  56
Toskánsko a mystická Umbrie  56
Toskánsko – kouzelný region  57
Toskánsko letecky  57
Italská alpská jezera   58
Velká dolomitská cesta   58
Lago di Garda   59
Ligúrie a ostrov Elba   59
Neapolský záliv a ostrov Capri  60
Perly jižní Itálie   60
Velký okruh Itálií  61
Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy   62
Val di Fiemme s kartou    64
Passo Tonale   64
Zahrada Dolomit    65
Pokračování zahrady Dolomit   65
Od palem k zasněženým vrcholům   108
Slovinsko a Itálie, moř. park Laguna   113

IRSKO
Dublin a Wicklow Mountains  88
Velký okruh Irskem  89

ISLAND
Island – pohodový týden  169

IZRAEL
Jordánsko a Izrael – okruh  149

JORDÁNSKO
Jordánsko a Izrael  149

KEŇA 
Keňa a Zanzibar   160

KANADA
NP záp. Kanady a severozápad. USA  167

KYPR
Kypr – ostrov dvou tváří  30

MALEDIVY
Srí Lanka a pobyt na Maledivách   154

MADAGASKAR
Země lemurů a baobabů   161

MAĎARSKO
Bratislava, Vídeň a Budapešť   124
Termální lázně Bük, Sárvár   126
Termální lázně Hevíz    126
Velikonoce v Budapešti   127
Budapešť, památky a termální lázně   127
Termální lázně Zalakaros   128
Eger – tokaj a termály   128
Maďarsko zemí koruny Sv. Štěpána  129
Jižní Maďarsko, termály a klobásy   129

MAKEDONIE
Albánie, Makedonie a Sarajevo  132

MALAJSIE
Ostrovy a pláže Malajsie   158

MALTA 
Malta a Gozo  63

MAROKO
Maroko – velký okruh, bus. let.  139

MEXIKO
Mexiko a Guatemala   163

NĚMECKO
Drážďany, Berlín, Postupim   93
Berlín – město historie i budoucnosti  93 
Drážďany, Míšeň, zahrady v Pilnitz  94
Drážďany – výstava orchideí  94
Ostrov Helgoland – přírodní krásy  95
Německá hanzovní města a Dánsko  96
Střední Porýní  96
Velký okruh Německem  97
Bavorské Alpy a zámky Ludvíka II.  98
Bavorské zámky a Mnichov  98
Bavorské Alpy a Orlí hnízdo  99
Bodamské jezero a ostrov Mainau  99
Mnichov a Legoland   170
Legoland pro děti a dospělé  170
Europa Park  170

NEPÁL
Nepál – země hor, bohů   152

NORSKO
Okruh Norskem s turistikou, Lofoty  34
Norsko – zlatá cesta severu  35
Grand tour Skandinávií  36
Norsko – skandinávské metropole  37

PERU
NP Peru, Bolívie a Chile  162

POLSKO
Velký okruh Polskem   114
Polsko blízké a neznámé   114
Jihovýchodní Polsko  115
Krakov – město králů  115

POBALTÍ
NP Pobaltí   38
Finsko, Rusko a daleký sever  39
Petrohrad a okruh pobaltím  40
Stockholm – Helsinky – Petrohrad  41

PORTUGALSKO
Madeira – exotický ráj  31
Španělsko a Portugalsko  143
Lisabon – královská sídla  145
Portugalsko – země mořeplavců  145

RAKOUSKO
Vídeň a Vídeňská Státní opera   104
Vídeň – Vídeňská filharmonie   104
Salcburk   104

Orlí hnízdo a Alpské vyhlídky   105
Festival narcisů v Solné komoře  105
Perly Dolního Rakouska   106
Štýrsko – zážitkový víkend   106
Kittenberské a Tullnské zahrady  106
Slavnost růží v Badenu   107
Glemmtal – kouzelné údolí  107
Od palem k zasněženým vrcholům    108
Klášter Klosterneuburg, Vídeň   108
Nekrásnější vrcholy Solné komory    108
To nejlepší z Dachsteinské bomby    109
Ischgl, Silvretta    109
Montafon    110
Lechtálské Alpy   110
Údolí Ötztal   111
Korutanské perly s kartou    111

RUMUNSKO
Rumunsko – za perlami Transylvánie  130
Maramureš a Rodna    131
Drákulova Transylvánie   131

RUSKO
Rusko, Finsko a daleký sever  39
Petrohrad a okruh pobaltím   40
Stockholm – Helsinky – Petrohrad   41
Petrohrad, NP Kurská Kosa  42
Petrohrad – klenot na Něvě  43
Moskva a Petrohrad  44
Moskva – Petrohrad – Novgorod  45

ŘECKO
Bájný ostrov Kréta   28
Okruh Řeckem a Jónské ostrovy  28
Řecko s pobytem v Tolu  29
Ostrov Korfu  30
Europlavba – setkání s Řeckem  33
Kréta moře a soutěsky    134
Athény a antické Řecko  134
Řecko – starověké památky  135

SLOVENSKO
Vysoké a Belianské Tatry   123
Západní Tatry a Roháče    123
Termály jižního Slovenska   124
Bratislava, Videň a Budapešť   124
Okruh Slovenskem  125

SLOVINSKO
Slovinsko – Julské Alpy   112
Slovinsko – moře a hory   112
Termální lázně Slovinska   113
Slovinsko a Itálie – moř. park Laguna    113

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
SAE, perla luxusu   148

SRÍ LANKA
Srí Lanka a pobyt na Maledivách    154

ŠPANĚLSKO
Mallorca – perla Středomoří  16
Mallorca – kouzelný ostrov  16
Kanár. ostrovy – Tenerife a La Gomera  17
Katalánsko a Barcelona   18
Kouzelná Andalusie, Costa del Sol  18
Španělsko a Francouzská Riviéra  19
Europlavba – Marseille, Mallorca, Ajáccio  32
Španělské Pyreneje s turistikou   140
Mallorca – moře a turistika    141
Kanár. ostrovy – La Gomera, La Palma   141
Cesta po španělském království   142
Madrid, pokladnice umění  142
Madrid, pokladnice umění  147 
Španělsko a Portugalsko   143
Andalusie, památky UNESCO  144
Španělsko – Málaga  144
Madrid a Toledo  147

ŠVÉDSKO
Velký okruh Norskem s tur. – Lofoty  34
Norsko – zlatá cesta severu  35
Grand tour Skandinávií  36
Jižní Švédsko a Dánsko  37
Norsko – skandinávské metropole  37
Stockholm – Helsinky – Petrohrad   41

ŠVÝCARSKO
Bodamské jezero a Mainau  99
Krásy Švýcarska a alpských velikánů  100 
Švýcarský Wallis  101
Okolo Ženevského jezera  101
Švýcarsko a Glacier Express  102
Švýcarsko – Matterhorn a Ticino  102
Švýcarsko a Bernina express  103
Autosalon Ženeva 2015  103
Ochutnávka Švýcarska   103
Od palem k zasněženým vrcholům    108

TANZÁNIE
Keňa a Zanzibar   160

THAJSKO
Severní a jižní Thajsko a Krabi    155

TURECKO
Europlavba – Benátky a Istanbul  33
Turecké západní pobřeží  27
Turecké jižní a západní pobřeží   27
Turecko – okruh, krása Orientu  136
Eurovíkend v Istanbulu  137
Eurovíkend v Istanbulu  147
Turecko – Kappadokie    137
Velký okruh Tureckem   138

UKRAJINA
Podkarpatská Rus, kraj N. Šuhaje   46
UNESCO památky Ukrajiny  46

USA
New York   168
New York – Philadelphia – Washington  168
Slunečnou Floridou na Bahamy   165
Národní parky USA  166
NP záp. Kanady a severozápad. USA  167

UZBEKISTÁN
Uzbekistán – hedvábná stezka  47

VELKÁ BRITÁNIE
Londýn a perly královské Anglie  80
Londýn letecky  80
Londýn a starobylá  Anglie  81
Královské zahrady Anglie a Londýn  82
Anglie – Skotsko – Wales  82
Cornwall – magický a tajemný kraj  83
Cornwall – po stopách krále Artuše  84
Orkneje, ostrov Skye, Skotsko  85
Skotsko – letní toulky a ostrov Skye  86
Nejkrásnější místa Skotska, ostrov Skye  87
Eurovíkend v Londýně   146

VIETNAM
Okruh Vietnamem  153



Komplexní cestovní pojištění
V cenách většiny zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Při zakoupení zájezdu doporu-
čujeme sjednat komplexní cestovní pojištění vč. storna od UNIQA pojišťovna, a.s., které 
je možné přiobjednat ke všem zájezdům, pokud již není součástí základní ceny zájezdu.
Komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny není limitováno věkem účastníka a za-
hrnuje pojistné krytí v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh a asistent. služeb 7 000 000 Kč (více str. 174) 
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné  
(hospitalizace úraz + nemoc) 600 Kč/den 
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví  
a věci třetí osoby 5 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 20 000 Kč/kus (max. 40 000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80 %), max. do výše 15 000 Kč 

Rozšířené připojištění storna zájezdu je možné přiobjednat u zájezdů, kdy max. pojistná 
částka plnění je 30 000 Kč nebo 50 000 Kč (spoluúčast klienta 20 %). 
Turistické pojištění je možné přiobjednat u zájezdů, kde se provozují nebezpečné sporty 
a náročnější turistika, (vysokohorská turistika od 3000 do 5000 m n.m.). 
Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákaz-
ník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní 
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašu-
je, že převzal, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovní-
ho pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník CK 
uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené 
prohlášení učinit i jménem těchto osob. Další info a pokyny pro případ pojistné události na  
www.redok.cz, www.redoktravel.cz

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č. 159/1999 Sb. Zájezdy garantuje 
a pojišťuje CK Redok Travel.

Všeobecné smluvní podmínky
Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a ces-
tovní kanceláří stanoví Všeobecné smluvní podmínky, jejichž znění je nedílnou součástí 
Cestovní smlouvy a tohoto katalogu str. 172 a 173. Uzávěrka katalogu na rok 2015 proběhla 
15. 10. 2014. 

Slevy – dovolená s námi se vyplatí
Záloha pouze 1 000 Kč

Můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 000 Kč, a to v pří-
padě nákupu zájezdu do 16. 1. 2015. Druhá záloha do výše 50 % z celkové ceny zájezdu musí 
být uhrazena do 16. 3. 2015, případně do 60 dnů před zahájením zájezdu (podle toho, co 
nastane dřív). Výjimku tvoří zájezdy do vzdálených a exotických zemí s odletem do konce 
května, v těchto případech zákazník může uhradit pouze zálohu ve výši 15 000 Kč/os. Druhá 
záloha do výše 50 % z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 16. 3. 2015, případně do 
60 dnů před zahájením zájezdu (podle toho, co nastane dřív).  Celková cena zájezdu musí 
být uhrazena v obou případech do 30 dnů před zahájením zájezdu.

Věrnostní slevy pro stálé zákazníky
Pokud jste s naší CK cestovali od 1. 1. 2009 minimálně 3x na libovolný zahraniční nebo 
tuzemský zájezd, náleží vám sleva stálého zákazníka.

 10 % rezervace do 2. 1. 2015 (max. 1000 Kč)
 8 %  rezervace do 16. 1. 2015    (max.  800 Kč)
  5 %  rezervace do 16. 3. 2015   (max.  500 Kč)
 2 % časově neomezená rezervace
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami. 

Za včasné přihlášení

 8 % rezervace do 2. 1. 2015 (max. 700 Kč)
 6 %  rezervace do 16. 1. 2015  (max. 400 Kč)
 3 %  rezervace do 16. 3. 2015  (max. 300 Kč)
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Slevy exotika a vzdálené země

1 500 Kč rezervace do 2. 1. 2015
1 000 Kč rezervace do 16. 3. 2015
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami. 
Jako BONUS za zakoupení zájezdů do vzdálených a exotických zemí do 16. 3. 2015 od nás 
obdržíte půlroční předplatné časopisu Lidé a Země.
  
Sleva pro pedagogy
 3 % maximálně 300 Kč. Sleva je určena pedagogům základních, středních a vysokých škol. 
Součástí přihlášky je potvrzení od zaměstnavatele. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Bonus pro každého 
300 Kč pro každého zákazníka, který si zakoupí alespoň 2 nebo více zájezdů v 1 kalendářním 
roce z katalogu a nabídek na rok 2015. Tuto slevu lze čerpat až od druhého realizovaného 
zájezdu a lze ji kombinovat s ostatními slevami. Sleva se nevztahuje na 1 a 2denní zájezdy. 

Sleva Senior +60
Na zájezdy označené S  se poskytuje klientům starším 60 let sleva ve výši 3 % ze základní 
ceny zájezdu. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

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 jednoho poukazu
 40 platících osob 2 osoby zdarma
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Všechny uvedené slevy se vztahují k základní ceně zájezdu bez příplatků.
Slevy se nedají vzájemně kombinovat a nevztahují se na jednodenní zájezdy. 
Žádnou z výše uvedených slev nelze uplatnit na speciálně zlevněné nabídky a zájezdy typu 
last minute.

Na vyžádání vám zajistíme celý zájezd.  
Vyhovíme individuálním požadavkům vaší 
skupiny, zajistíme zvýhodněné ceny. 
Požadavky zasílejte na mail:  
simkova@redok.cz. 

Obdarujte své blízké poukazem  
v libovolné hodnotě ceny zájezdu.  

Dárkové poukazy zakoupíte v našich CK  
nebo v síti prodejců. 

Pokud cestujete na zájezd sám a nechcete 
připlácet 1lůžk. pokoj, nabízíme možnost  
doobsazení s dalším individuálním klientem 
stejného pohlaví, a to ve 2 nebo 3lůžk. pokoji, 
vždy dle počtu lichých účastníků zájezdu, pokud 
není u konkrétního zájezdu uvedeno jinak.

Zájezdy a ubytování 
na PŘÁNÍ

DÁRKOVÝ POUKAZ

Cestuji sám / sama
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Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče
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RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče

tel./fax: 469 321 282, mobil: 777 848 384
renospond@renospond.cz, www.renospond.cz

Autobusovou přepravu organizujeme jednak přímými autobusy, kterými cestujete z ná-
stupního místa až do cíle vaší dovolené a jednak s využitím přestupových svozů. Svozy 
a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány osobními automobily, mi-
krobusy či autobusy. Trasy nástupních míst mohou být u některých zájezdů vzájemně 
kombinovány. V případě, že jsou v jednom nástupním místě méně než 4 cestující, svozy 
nezajišťujeme a CK je oprávněna již potvrzený transfer zrušit. V tomto případě vám bude 
navrácen příplatek za tzv. „svoz“. Informace podá CK nebo prodejce. 
V rámci zkvalitnění služeb a snaze pomoci vám zkrátit svozové trasy po republice, přede-

vším na trase Brno – Praha a Ostrava – Olomouc – Praha, budou v některých případech 
na tato nástupní místa využívány i linkové autobusy Student Agency a vlaky RegioJet, 
pohodlné cestování, které vám zkrátí cestu po republice až o 4 hodiny. 
V případě nízké obsazenosti zájezdu (25 osob a méně) si CK vyhrazuje použít i jiný typ 
autobusů vč. mikrobusů. 
Zasedací pořádek, v autobuse vám budou určena místa dle předem připraveného zase-
dacího pořádku, který sestavuje CK v závislosti na datu zakoupení zájezdu. 

Informace k autobusové dopravě

Nástupní místa autokarových zájezdů 
Trasy budou plánovány efektivně, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší.  
Odjezd A  Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice,  

(Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250)
Odjezd B Karviná (+ 450), Ostrava (+ 450), Nový Jičín (+ 450), Hranice (+ 350),  

Olomouc (+ 250) 
Odjezd C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava – Pávov, Humpolec, Praha (dle výjezdu z ČR 

i v obráceném pořadí)
Odjezd D Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chru-

dim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Brno (+ 200)
Odjezd E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chru-

dim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc, Hranice, Nový 
Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+ 150) 

Odjezd F Plzeň (- 200) 
Odjezd G Trutnov (+ 300), Dvůr Králové n. Labem (+ 300), Náchod (+ 200), Hořice  

(+ 100), Jaroměř (+ 100)

Odjezd H Brno (+ 400), Olomouc (+ 300), Svitavy (+ 200), Litomyšl (+ 200), Vysoké  
Mýto (+ 200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Odjezd I Svitavy (+ 500), Chrudim (+ 500), Pardubice (+ 500), Hradec Králové  
(+ 500), Praha  

Odjezd J Brno (+ 400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha
Odjezd K Brno (+ 500), Velká Bíteš (+ 500), Velké Meziříčí (+ 500), Jihlava – Pávov  

(+ 500), Humpolec (+ 500), Praha
Odjezd L Lanškroun (+ 150), Ústí nad Orlicí (+ 200), Česká Třebová (+ 100)
Odjezd M Hradec Králové (+ 400), Vysoké Mýto (+ 350), Litomyšl (+ 350), Svitavy  

(+ 250), Letovice (+ 200), Brno
Odjezd N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha
Odjezd P Pardubice (+ 300), Hradec Králové (+ 300), Praha
České Budějovice – nástupní místo u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie je 
možné po dohodě s CK. U ostatních zájezdů možnost svozů za příplatek do nejbližšího 
nástupního místa. Bližší info v CK. 

L1 Praha
L2 Brno (+ 500), Svitavy (+ 500), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+ 400), 

Poděbrady – ÖMV dálnice (+ 300), Praha
L3 Opava (+ 500), Havířov (+500), Ostrava (+ 500), Frýdek Místek (+ 500),  

Nový Jičín (+ 500), Hranice (+ 500), Přerov (+ 500), Olomouc (+ 500), Praha
L4 Brno, Hradec Králové (+ 350), Pardubice (+ 350), V. Mýto (+ 300),  

Svitavy (+ 300)
L5 Brno (+ 500), Velká Bíteš (+ 500), Velké Meziříčí (+ 500), Jihlava – Pávov  

(+ 500), Humpolec (+ 500), Praha
L6 Brno (+ 500), Svitavy (+500), Chrudim (+ 500), Pardubice (+ 500),  

Hradec Králové (+ 500), Praha
L7 Brno (+ 400)

Svozová místa leteckých zájezdů 
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San Marino

Lago di Garda

Benátky – Campanila

ITÁLIE

Severní Itálie je kraj neuvěřitelných kontrastů, majestátních Dolomit, zvlněného pohoří Colli 
Euganei, renesančních paláců, překrásných měst včetně romantických Benátek, ale i oblast 
božských pokrmů. V průběhu zájezdu mnohá města navštívíme, stejně tak se i vykoupeme 
v  Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína, místní speciality a  navštívíme samo-
statnou republiku San Marino. Ubytováni budeme v luxusním hotelu**** s vyhřívaným ba-
zénem, cca 150 metrů od pláže. 

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE  
A SAN MARINO 
pobyt u moře s výlety 

LAGO DI GARDA – SIRMIONE – VERONA – VICENZA – PADOVA – BOLOGNA – FERRARA – 
RAVENNA –  SAN MARINO – BENÁTKY 

» lux. hotel**** v Rimini   
» krásy severu Itálie a San Marino

dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hote-
lu**** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 6x snídani 
formou amerického bufetu, pobyt. taxu, průvodce

vstupné, fakult. služby, plavby lodí do Benátek (cca 
25 €) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3 900 Kč (zde povinné při nedoplnění), 
6x večeře 900 Kč, fakult. výlet 6. den pobytu Vicen-
za – Padova 650 Kč (min. 25 účastníků), komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT400-15-1 18.07. – 26.07. 11 590,- A, B, G

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečerních hodinách odjezd 
z ČR do Itálie.
2. den Ráno přijedeme k jezeru Lago di 
Garda, krátká prohlídka neskutečně krásné-
ho městečka SIRMIONE, střeženého hra-
dem a spoustou římských zřícenin. Následuje 
prohlídka Shakespearovy VERONY . Měs-
to zažilo zlatý věk ve 13. a 14. století za vlády 
rodu Della Scala (Scaligerů) – městské hradby, 
bazilika sv. Zena – mistrovské dílo románského 

stavitelství, římský amfiteátr, Juliin dům, pa-
láce významných rodů. Odjezd na ubytování 
ke břehům Jaderského moře do Rimini, krásné 
ubytování umocní naše zážitky z tohoto koutu 
Itálie. 
3. den Pobyt u moře.
4. den Navštívíme hlavní italské kulinářské 
město BOLOGNA – překrásné středověké 
panorama, řada paláců z červených cihel, re-
nesanční věže, 40 km sloupořadí, nejstarší ev-
ropská univerzita. Následuje FERRARA ,  

Ubytování: 
Hotel Ferretti Beach v Rimini u pláže, 
přímo ve čtvrti Centro Storico – 2lůžkové po-
koje s příslušenstvím, TV a klimatizací.  Hotelo-
vým hostům je k dispozici vyhřívaný venkovní 
bazén, soukromá pláž, moderní wellness cent-
rum (za poplatek), Wi-Fi připojení v celém are-
álu hotelu. Snídaně formou amerického bufetu, 
večeře 3chodové servírované menu. 

Program zájezdu a bližší informace na 
www.redok.cz

KRAJ MARCHE A SLAVNOSTI  
SV. MIKULÁŠE 
lanýže, víno, keramika

RIMINI – PESARO – ACQUALANGA (LANÝŽE) –  JESKYNĚ FRASASSI – SAN MARINO – SAN LEO – 
URBINO – URBANIE (CASTEDURANTE) – FERRARA

 Kód Termín Cena Trasa

 IT935-15-1 04.09.–13.09. 10 990,- I, K

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování hotel*** 
v Pesaru u moře – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
7x polopenzi, průvodce, prohlídka dílny na zpraco-
vání lanýžů v Acqualanga, ochutnávka vín a likérů 
v San Marinu, exkurze keramické dílny v Urbanii

Cena zahrnuje: 

město s bohatou minulostí dynastie d´Este. 
Středověké centrum, ferrarský dóm, hradní 
sídlo Estetů Castello Estense. Návrat 
na ubytování, individuální volno. 
5. den Ráno odjedeme k prohlídce města 
RAVENNA  – významné přístavní stře-
disko proslavené krásnými raně křesťanskými 
církevními mozaikami a dále do nejvznešeněj-
šího jihoevropského státu, středověkého SAN 
MARINA plného památek, muzeí a umě-
leckých děl. V odpoledních hodinách návrat, 
individuální volno, pobyt u moře.
6. den Pobyt u moře. Pro zájemce je 
připraven celodenní fakultativní výlet do měs-
ta Andrey Palladia – VICENZA , velký sta-
vitel vtiskl svou pečeť celému městu – náměstí 
Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, 
unikátní Teatro Olimpico – nejstarší di-
vadlo na světě aj.. Následuje PADOVA – ná-
městí Prato della Valle s vodními kanály a so-
chami, bazilika sv. Antonína, jezdecká socha 
Gattamelata. Návrat v podvečerních hodinách.
7. den Pobyt u moře. 
8. den Zlatou tečkou naší cesty po této části 
Itálie budou BENÁTKY . Do města při-
plujeme lodí, prohlídka pohádkového města 
na laguně. Navštívíme náměstí Svatého Marka 
(Piazza San Marco) s velkolepou bazilikou sv. 

Marka, dóžecím palácem Palazzo Ducale – 
skvost gotické architektury (bývalá rezidence 
všech benátských vládců), romantické uličky 
s nesčetnými paláci, kostely a slavný most 
Ponte di Rialto – jedinečné výhledy na Canal 
Grande. Výlet vodním autobusem „vaporetti“ 
na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov 
sklářů MURANO. V podvečerních hodinách 
odjezd do ČR.
9. den Předpokládaný návrat do republiky 
v ranních hodinách.

LAGO 
DI GARDA

VERONA PADOVA
BENÁTKY

FERRARA

BOLOGNA
RAVENNA

SAN MARINO

I t á l i e

Sirmione

Verona

Náš tip!
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RAPALLO
JANOV

ALBENGA
PORTOFINO

NOLI

CERVO PORTOVENERE

ITÁLIE

Kraj, kde se prolíná minulost s přítomností, kraj proslulý uměním a působivou scenérií strmých svahů, skalnatých zátok a divoké vegetace. Měs-
tečka mají svůj původ ve středověku a dodnes si uchovala starobylý šarm, domy pastelových barev odrážející se v mořských hladinách, kamenné 
vesnice zalité sluncem, řádky vinohradů, hrady, pláže s palmami a bohaté kulinářské tradice – to je Ligurie. V průběhu zájezdu navštívíme obě 
části riviéry, a to jak Riviéru di Ponete, tak Rivieru di Levante. 

LIGURSKÁ RIVIÉRA – PERLA ITÁLIE
pobyt u moře s výlety

Vernazza

 Kód Termín Cena Trasa

 IT401-15-1 04.07.–12.07. 11 690,- A, B, G

dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu, 6x 
snídani, pobytovou taxu, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 3 100 Kč (zde povinné při nedoobsaze-
ní), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 
2 katalogu, 6x večeře 2 000 Kč,  fakult. výlet 6. den 
400 Kč/os. (min. 20 účastníků) 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

JANOV – PEGLI – SAN FRUTUOSO – RAPALLO – PORTOFINO – NOLI – ALBENGA – CERVO – CINQUE TERRE – PORTOVENERE

B

Cinque Terre

» hotel *** na Riviera di Levante
» přírodní památky UNESCO
» kouzelný historický přístav v Janově 
» BONUS – fakult. výlet 6. den zdarma 

při uzavřené Cestovní smlouvě do  
1. 3. 2015

Ubytování: 
Ligurská riviéra – Pegli – hotel*** – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím a klimatizací, cca 20 m 
od pláže. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečerních hodinách odjezd 
z republiky. 
2. den Ráno příjezd do oblasti Ligurie. Na-
vštívíme životem kypící JANOV, vtěsnaný 
mezi moře a hory a na každém kroku spojený 
s K. Kolumbem. Krátká prohlídka historického 
centra – třída Via Garibaldi s nádhernými paláci 

, kostel Chiesa del Gesú, historický přístav 
Porto Antico, jedinečné Akvárium, ka-
tedrála San Lorenzo s nádherným románským 
průčelím, Palazzo San Giorgio, Kolumbův rodný 
dům u brány Porta Soprana... Následuje odjezd 
na ubytování do přímořského rezidenčního le-
toviska PEGLI, s množstvím krásných zahrad, 

parků a muzeí. Ubytování a pobyt u moře.
3. den Pobyt u moře, individuální volno. 
4. den Krásy zdejšího pobřeží oceníme na 
fakultativním lodním výletě – malebná zátoka 
se středověkým klášterem SAN FRUTUO-
SO, po prohlídce bývalého opatství možnost 
koupání. Pokračujeme do PORTOFINA – 
nejluxusnějšího přístavu a letoviska v zemi i ce-
lém Středomoří. Možná, že právě díky svému 
složitému přístupu se toto exkluzivní letovisko 
stalo úkrytem pro spisovatele, jako byli Guy de 
Maupassant a Truman Capote či hollywood-
ské celebrity. O tom, jaké klientele Portofino 
slouží, nás přesvědčí pohled na pyšné jachty 
kotvící v zálivu. Nostalgická atmosféra městeč-

ka RAPALLO – budeme procházet uličkami 
nádherných pastelových barev, krásná prome-
náda, hrad na břehu moře. 
5. den Pobyt u moře, individuální volno. 
6. den Celodenní fakult. výlet na RIVIERU 
DI PONETE, táhnoucí se od Janova k fran-
couzským hranicím. Po snídani odjedeme do 
NOLI – městečko s bohatou historií, středo-
věké hradby, janovské věže, románský kostel 
San Paragorio, dlouhá písečná pláž s výhledy 
až do Toskánska. Zajímavé město ALBENGA 
– bývalá námořní republika. Bohatou historii 
dodnes dokládá řada zdejších historických sta-
veb, jimiž je letovisko proslulé. Jednou z nich 
je mozaikovitě zdobená katedrála, středověká 

věž nacházející se blízko katedrály San Michele, 
baptisterium z 5. století. CERVO – bez nad-
sázky jedna z nejkrásnějších vesnic Riviery di 
Ponte – úzké uličky, kostel San Giovanni Batti-
sta, nádherná pláž. Večer návrat na hotel.
7. den Oblast útesů mezi Levanto a La 
Spezia – CINQUE TERRE  – chráněný 
pás skalnatého pobřeží na Riviéře di Levante, 
táhnoucí se od Monterossa al Mare 
přes Vernazza, Corniglia, Manorala 
až k  Riomaggiore, je považován za jeden 
z pokladů Itálie. Z La Spezia odjedeme vlakem 
(cca 10 €) k poznání pobřeží mezi jednotlivými 
místy Cinque Terre (oblast je dostupná pouze 
vlakem, lodí), lehká pěší turistika – vycházka 
v oblasti těchto úchvatných vesnic balancují-
cích na samém okraji závratných útesů. Fakul-
tativní lodní výlet podél pobřeží. POR-
TOVENERE – jedna z nejromantičtějších 
vesnic, tvořená shlukem úzkých uliček s domy 
pastelových barev, ležící na západním výběžku 
Zálivu básníků, maličký přístav a velké množ-
ství historie.
8. den Pobyt u moře a v podvečerních 
hodinách odjezd do ČR.
9. den Předpokládaný návrat do ČR v dopo-
ledních hodinách.

Portovenere

Janov – Porto Antico

Náš tip!
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San Gimignano

GROSSETO

PITIGLIANO

SOVANA

MONTE  
ARGENTARIO

SATURNIA

SAN  
GIMIGNANOVOLTERA

SIENA

PORTOFERRAIO
POGGIO

MARCIANA
PROCCHIO

I t á l i e

E l b a

ITÁLIE

Zájezd nás zavede do turistům zaslíbeného kraje, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradáv-
ných městeček na vrcholcích kopců, vinice – kde můžeme ochutnat místní  renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se 
záhadnými  vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží Toskánska a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.

JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA 
etruská sídla, tyrkysové moře

S A N G I M I G N A N O – V O LT E R A –  O S T R O V E L B A: P O RTO F E R R A I O – P O G G I O – M O N T E C A PA N N E – M A R C I A N A – P R O CC H I O – P I T I G L I A N O 
– S O VA N A – S AT U R N I A – M O N T E A R G E N TA R I O – G R O S S E TO – S I E N A

» ubytování na jednom místě  
u moře s polopenzí – hotel*** 

» oblíbený a osvědčený zájezd
» zájezd provází Mgr. Dana Kelblová
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3%
» BONUS – fakult. výlet 7. den zdarma při 

uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2015

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast 
Follonica, 7x polopenzi (snídaně, večeře 3chodo-
vé menu), pobytovou taxu, průvodce 

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

výlet na ostrov Elba 730 Kč (nutná rezervace v CK, 
min. 25 osob), fakult. výlet 7. den 400 Kč (min. 
20 osob), 1lůžk. pokoj 3290 Kč (zde povinné při 
nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu 300 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT402-15-1 04.09.–13.09. 14 290,- A, B, G, L 

Ostrov Elba

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v odpoledních 
hodinách.
2. den Ráno příjezd do oblasti půvabného 
Toskánska. Navštívíme město rodových věží  
SAN GIMIGNANO – klenot Toskánska, 
prohlídka středověkého opevněného městeč-
ka vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza 
del Duomo s nespočetnými architektonickými 
poklady – bazilika, věž Torre della Rognoza, 
poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami 
a toskánskými specialitami. Krátce navštívíme 
i středověkou VOLTERU, větrem ošlehané 
městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, 
město alabastru – historické centrum města 
s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami 
a krámky.  Po prohlídce odjedeme do přímoř-
ského letoviska jižního Toskánska na ubytování.
3. den Pobyt u moře. 
4. den Fakultativní celodenní výlet na nejna-
vštěvovanější ostrov Toskánského souostroví 
ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově 
modrá voda, nádherné hory a omračující vy-
hlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO – 
někdejší římský přístav, procházka uličkami 
historického centra, pevnost Forte Stella, Na-
poleonova vila Mulini s nádhernou teraso-
vitou zahradou. Na prohlídku půvabných ves-
niček vyjedeme do hor: Vesnička POGGIO 
– příkré dlážděné uličky, nádherný výhled 
na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIA-
NA – malebná kamenná vesnička, možnost 
fakult. výjezdu lanovkou na  nejvyšší  vrchol 
ostrova – MONTE CAPANNE – krásné vý-
hledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí 
ostrova MARCIANA ALTE s elegantními 
patricijskými a měšťanskými domy, možnost 
koupání na pláži mezi útesy v malebném stře-
disku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat 
na ubytování.  
5. den Pobyt u moře. 
6. den Výlet za etruskými sídly. Vysoko nad 
jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme 
město s jedinečnou polohou PITIGLIANO – 

bludiště středověkých uliček, bývalé židovské 
ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokra-
čujeme do městečka SOVANA, které se řadí 
k nejkrásnějším v celé Itálii, žlutohnědý pís-
kovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí 
nejhezčí etruské hrobky Toskánska – Necro-
poli di Sovana, via cave – hloubené cesty 
vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ilde-
branda.  SATURNIE – na závěr dne se pono-
říme do zdejších přírodních horkých pramenů. 
Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat 
na ubytování.
7. den Pobyt u moře nebo dle zájmu 
(min. 20 účastníků) fakultativní výlet do „Tos-
kánské oázy“ – MONTE ARGENTARIO 
– čisté moře, malebné přístavy – Porto Santo 
Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná 
příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Indi-
viduální volno a odpočinek v některé z elegant-

ních marín a na zdejších pěkných plážích. 
8. den Polodenní výlet do hlavního města 
stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou 
kulturních památek – náměstí Piazza Dan-
te s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí a socha 
Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi 
II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác 
Aldobrandeschi, individuální volno. Návrat 
na hotel a pobyt u moře.
9. den Odjedeme do jednoho z nejkouzel-
nějších měst celé Itálie do SIENY, prohlíd-
ka středověkého centra  – hlavní náměstí 
Piazza del Campo s Palazzo Comunale, 
zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená 
sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů 
gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou 
fasádou, procházka klikatými uličkami centra 
s kostely, paláci a muzei. Ve večerních hodi-
nách odjezd do ČR.

Pitigliano

10. den Předpokládaný návrat do republiky 
v dopoledních hodinách. 

BS Náš tip!

Ostrov Elba
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Pisa Cinque Terre

ITÁLIE

Vydejte se s  námi  do Kalábrie, která se pyšní nejen  pohnutou historií, ale i středověkými 
kamennými městečky, mořem s  neuvěřitelně čistou vodou a národními parky, zahrnujícími 
horské masivy Apenin. Čekají nás prohlídky městeček, kde se zastavil čas, nádherné vyhlídky 
na  horské masivy, toulky přírodou, které nám zpříjemní pohostinnost místních obyvatel. 

KALÁBRIE, NP POLLINO
a ostrov Capri

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v apartmá-
nech nebo chatkách s možností vaření  (2lůžk. 
ložnice se společným příslušenstvím), průvodce, 
komplex. pojištění vč. léčebných výloh a storna 
zájezdu str. 2 katalogu 

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

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

SORRENTO – CAPRI – SCALEA – PRAIA A MARE – ORSOMARSO – PAPASIDERO –  GRISOLIE – AIETO 
– MORANO CALABRO – CIVITA – CIRELLA – DIAMANTE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky, přejezd do Itálie.
2. den Zastávka v SORRENTU, indiv. pro-
hlídka města, koupání na městských plážích nebo 
fakult. výlet na ostrov CAPRI s průvodcem. 
Městečko Capri a odtud výběr výletů z mnoha 
možností – pěší túra k Tiberiově vile nebo k jeskyni 
Matermania, dle času možno vyjet až do městeč-
ka Anacapri. Zpět lodí do Sorrenta, večer příjezd 
na ubytování do S.  MARIA DEL CEDRO.
3. den Pobyt u moře a odpočinek na pís-
čité hotelové pláži s lehátky a slunečníky. V podve-
čer návštěva historické SCALEY. 
4. den Výlet do vnitrozemí, údolím řeky Lao 
do  NP POLLINO, městečko ORSOMAR-
SO pod skálou s hodinovou věží a nádhernou 
vyhlídkou. Pěší túra údolím řeky Argentino k vo-
dopádům s možností prodloužení trasy. Zpět do 
hotelu, v podvečer možnost koupání.
5. den Podél pobřeží do PRAIA A MARE. 
Koupání a odpočinek na pláži v romantických ska-
liskách, fakult. výlet lodí okolo ostrova DINO 
bohatého na jeskyně. Pokračujeme dál po pobře-
ží až na horu Monte Biagio se sochou Kris-
ta, odkud jsou nádherné výhledy do NP Polllino 
a na pobřeží.
6. den Ráno odjedeme údolím řeky Lao. Pro zá-
jemce možnost lehčího raftingu po řece Lao (trasa 
cca 8 km, 4–5 hodin vč. zaškolení). Ostatní pokra-
čují k pravěké jeskyni Grotta del Romito 
s jedinečnou kresbou z doby paleolitu, cestou zpět 
městečko PAPASIDERO s byzantskou bazili-
kou. Zpět na ubytování a podvečerní koupání.
7. den Dopoledne návštěva muzea cedrátů 
spojená s prohlídkou hradu, ochutnávkou pro-
duktů a nákupy. V podvečer starobylé kamenné 
městečko GRISOLIE, fakult. možnost společné 
večeře s ochutnávkou místních specialit.
8. den Podél Cedrátové riviery (Riviera 
del Cedro) na západ do vnitrozemí, městečko AI-
ETO s renesančním palácem, nezapomenutelné 
pohledy na divokou horskou krajinu NP Pollino 
a krátká pěší turistika. Návrat, možnost koupání.
9. den Brzy ráno odjedeme do horského ma-
sivu NP Pollino. Navštívíme MORANO CA-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v odpoledních 
hodinách.
2. den Příjezd do Itálie, celý den strávíme 
v oblasti malebných romantických „orlích“ 
vesniček nad mořem CINQUE TERRE  – 
tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. 
Přijedeme do obce LEVANTO, odtud mož-
nost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, 
může zůstat v Levantu – pěkné městečko a pís-
čitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále 
některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque 
Terre – krásné výhledy na romantická městečka 
u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky. 
Večer dojezd na ubytování.
3. den Návštěva nádherných zahrad VILY 
GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé 
Itálii. Návštěvníky ohromí nejen schodiště s ba-
lustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované 
pestrými květinovými záhony. LUCCA – ele-
gantní podmanivé město, obklopené hrad-
bami, nabízí ve svém středu atraktivní směs 
náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dláž-
děných uliček.
4. den Pobyt u moře.
5. den Navštívíme historické centrum města 
SIENA , jehož kostely a paláce vytvářejí pů-
sobivý architektonický komplex, náměstí Piazza 
del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno  
16 paláci, gotický dóm. Město SAN GIMI- 

Ostrov Capri

Cinque Terre Florencie

Při návštěvě Toskánska skloubíme pobyt u moře s prohlídkou jedinečných stavebních památek 
ve Florencii, Sieně, Pise, Lucce, která jsou lákavými místy s mimořádnými ukázkami umění. 
Navštívíme i oblast Cinque Terre s romantickými městečky nad mořem, ostrov Elba nebo 
atraktivní San Gimignano.

TOSKÁNSKO 
a Cinque Terre

CINQUE TERRE – VILA GARZONI – LUCCA – SIENA – SAN GIMIGNANO – VOLTERRA – PISA – 
OSTROV ELBA – FLORENCIE

LABRO, kterému vévodí rozvaliny normanského 
hradu, nezapomenutelné rozhledy, křivolaké ulič-
ky, klášter. Přejezd do nejvýznamnějšího střediska 
albánské menšiny, městečka CIVITY. Pěší túra 
údolím řeky Raganello k mostu, odtud 
nahlédneme do nejdivočejší soutěsky v Kalábrii. 
Návrat na ubytování pozdě večer.
10. den Pobyt u moře, k večeru prohlídka 
ruin staré CIRELLY, městečka DIAMANTE, 
proslulé zářijovým feferonkovým festivalem, staré 
město. Příjezd na ubytování v nočních hodinách.
11. den Rozloučení s mořem a před poled-
nem odjezd do republiky.
12. den Příjezd do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 IT403-15-1 04.06.–15.06. 12 490,- N + Brno

 IT403-15-2 28.08.–08.09. 12 490,- N + Brno

dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování – 2lůžk. po-
koje v apartmánovém hotelu, 9x snídani, 8x večeři 
(česká polopenze – začíná 3. den snídaní a končí 11. 
den snídaní), pobytovou taxu, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu 

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

1lůžk. pokoj 2800 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

GNANO  – jedno z nejatraktivnějších míst 
Toskánska, jeho hradby a historické rodové 
věže dokreslují malebný obraz středověkého 
města. VOLTERRA – město alabastru, které 
dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrus-
ků. Prohlédneme si krásné městské brány, 
impozantní středověké paláce, gotickou ka-
tedrálu,...
6. den PISA  – prohlídka slavného Piazza 
dei Miracoli – Šikmá věž, Baptisterium, Dóm atd. 
Odpoledne pobyt u moře.
7. den Ostrov ELBA – přírodně zajímavý 
ostrov proslavený pobytem Napoleona, je-
den z nejmalebnějších v Středozemním moři 
s velmi členitým pobřežím: výlet do POR-
TOFERRAIA – Napoleonova vila, Medicej-
ská pevnost, možnost koupání (lodě se platí 
na místě).
8. den Pobyt u moře.
9. den Historická FLORENCIE  – perla 
Toskánska s monumentálními stavbami flo-
rentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fi-
ori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka 
Medicejských, most Ponte Vecchio, kostel Santa 
Croce s hrobkou Michelangela. Večer odjezd 
do ČR.
10. den Příjezd do republiky v poledních 
hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 IT404-15-1 13.06.–22.06. 9 390,- F, N 

 IT404-15-2 05.09.–14.09. 9 390,- Praha

SAN GIMIGNANO

SIENA

PISA
LUCCA

FLORENCIE

VILA 
GARZONI

LEVANTO

ELBA

VOLTERRA

Ostrov Dino
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Amalfi

Amalfi

ŘÍM

CASERTA

NEAPOL
POMPEJE
SORRENTO

SALERNO

AMALFI
RAVELLO

CAPRI

I t á l i e

ITÁLIE

Amalfi

Zájezd spojuje dny odpočinku u moře s návštěvou velmi atraktivních míst Kampánie – starobylé části země opředené mýty o Ikarovi, Sybille či 
sirénách, které vábily námořníky do blyštivých vod poblíž Sorrenta. Navštívíme Neapol, která patří k jedněm z mála měst, kde se ještě nevy-
tratil duch starověku. Poznáme okouzlující pobřeží Costiera Amalf itana, ostrov Capri v Neapolském zálivu, Vesuv i Pompeje.

NEAPOLSKÝ ZÁLIV 
a ostrov Capri 

Ř Í M – C A S E RTA – N E A P O L – P O M P E J E – V E S U V – H E R C U L A N E U M – O P LO N T I S – O S T R O V C A P R I – S O R R E N TO – S A L E R N O – A M A L F I – 
AT R A N I –  R AV E L LO 

» ubytování  v hotelu*** u moře 
» polopenze v ceně
» trvale oblíbený zájezd

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu, 
7x polopenzi (snídaně, večeře – 3chodové menu), 
pobytovou taxu, průvodce 

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3990 Kč (zde povinné při nedoplně-
ní), pokoj s balkonem a minibarem 1700 Kč/os.,  
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč str. 
2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT405-15-1 17.07.–26.07. 11 590,- A, B, G, L

 IT405-15-2 21.08.–30.08. 11 590,- A, B, G, L

Neapolský záliv

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v poledních hodi-
nách.
2. den Ráno příjezd do ŘÍMA, prohlídka 
nejvýznamnějších památek hlavního měs-
ta – nenecháme si ujít majestátní baziliku sv. 
Petra, pradávnou slávu Fora Romana – které 
bylo v antickém Římě obchodní promenádou, 
společenským i náboženským centrem, slavné 
Koloseum – vybudované císařem Vespasiánem, 
Kapitol, fontánu di Trevi – nejslavnější fontánu 
v Římě, tento barokní skvost zobrazuje Nep-
tunův kočár řízený Tritiny s mořskými koňmi, 
turistický magnet Španělské schody vedoucí ke 
kostelu Trinità dei Monti. Po prohlídce odjezd 
na ubytování. 
3. den Pobyt u moře.   
4. den Po stopách jihoitalských 
králů. Navštívíme turistickou atrakci Itálie 
–  kolosální zámek Palazzo Reale  v CA-
SERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak 
tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrás-
nou zahradou s fontánami a okrasnými vodními 
díly. Právě zde natáčel George Lucas záběry 
interiérů královské rezidence královny ve filmu 
Hvězdné války. NEAPOL, ležící v samotném 
centru Kampánie a jedno z mála evropských 
měst, kde se ještě nevytratil duch starověku 
– historické centrum Centro Storico – hlavní 
duchovní centrum Duomo, Santa Lucia, hrozivý 
cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, králov-
ský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco 
di Paola na Piazza del Plebiscito. 
5. den Po stopách vulkanické erup-
ce. Navštívíme VESUV – výjezd na temně se 
tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem sa-
motného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský 
záliv. Další zastávkou budou POMPEJE – vel-
kolepý příklad starořímského města zničeného 
erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zasta-
vil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra 
vzdálené minulosti. Zkamenělé HERCULA-
NEUM – jedna z nejlépe zachovalých antic-
kých památek, římské rybářské město a přístav 
s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, 

kde roku 79 n. l. po výbuchu Vesuvu kompletně 
zmizelo v 16metrové vrstvě bahna. 
6. den Pobyt u moře. Náš tip na odpo-
lední výlet s průvodcem – vila v OPLONTIS, 
bývalé starověké římské město, zachovalá vila 
rodiny Neronovy manželky, fakultativně místní 
dopravou cca 6 €.
7. den Pobyt u moře nebo fakultativní 
celodenní výlet na ostrov CAPRI, kde na-
jdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středo-
moří. Masivní vápencové skály, které vystupují 
kolmo vzhůru z průzračné modré vody, tak vy-
padá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější ostrov 
Tyrhénského moře, který byl již ve středověku 
pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, 
možnost okružní plavby kolem ostrova, návště-
va městečka Capri s nabílenými kamennými 
domy a Anacapri. Milovníkům přírodních 
scenérií doporučujeme výlet člunem k nej-
větší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni 
(Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení 
v četných místních kavárničkách, kde můžeme 

ochutnat proslulý insalata caprese nebo ravioli 
caprese (ravioli plněné ricottou a bylinkami).
8. den Pobyt u moře. Náš tip na odpo-
lední výlet s průvodcem – město SORREN-
TO, podle řecké legendy právě v sorrentských 
vodách žily bájné Sirény, fakultativně místní 
dopravou cca 6 €. 
9. den Po stopách apoštolů a Nor-
manů. Odjedeme do SALERNA – katedrála 
sv. Matouše s hrobem jednoho z evangelistů, 
procházka po promenádě a fakultativní lodní 
výlet podél Amalfského pobřeží – Cos-
tiera Amalfitana , do nejkouzelnější oblasti 
Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrý-
vají útesy, které záhy mizí pod blyštivou modrou 
hladinou, bělostné vily přilepené na strmých 
svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dó-
mem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. 
Procházka do ATRANI, městečka nalepeného 
na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována 
dóžata Amalfské republiky. Fakultativně návště-
va Smaragdové jeskyně (cca 20 €) nebo výlet 

místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi 
do elegantního RAVELLA (cca 6 €), městečka 
zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskuteč-
nými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cim-
brone a Villy Rufolo). V podvečerních hodinách 
odjezd do ČR.
10. den Předpokládaný návrat do republiky 
v odpoledních hodinách.

Ubytování:
hotel*** – přímořské letovisko Torre del Gre-
co – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

Ostrov Capri

Ostrov Capri

Náš tip!
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ITÁLIE

V křišťálových vodách Neapolského zálivu navštívíme ostrov Ischia, jedno z největších termál-
ních míst v Evropě. Již staří Římané si zde stavěli svá letní sídla a využívali teplých termálních 
pramenů. Lázeňská zařízení a parky představují polovinu turistických služeb ostrova a učinily 
z Ischie světoznámý ostrov. Navštívíte-li tento malebný ostrov pochopíte, proč se stal pro tolik 
básníků, umělců a mořeplavců jejich domovem.

ISCHIA
smaragdový ostrov

 Kód Termín Cena Trasa

 IT406-15-1 19.09.–26.09. 10 990,- A, B, G, L 
dopravu lux. klim. busem, trajekt na Ischii a zpět, 
dopravu na výlety po ostrově bus/místní hromad-
nou dopravou, 5x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi (snídaně, 
večeře 3chodové menu), pobytovou taxu, průvodce 
a místního průvodce

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

1lůžk. pokoj 3000 Kč (zde povinné při nedoplnění), 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 2 
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

FORIO – POSEIDONOVY ZAHRADY – LA MORTELLA – SORGETO – ISCHIA PORTO – CASAMICCIOLA 
TERME – LACCO AMENO – SANT´ANGELO 

St. Angelo

» ubytování v hotelu*** u Sorgeta – 
horké termální prameny tu vyvěrají 
přímo do moře

» polopenze v ceně
» ostrov Ischia – jedno z největších 

termálních míst v Evropě 

Ubytování:
autobusová i letecká varianta – hotel Mare-
monti*** – umístěný na klidném panorama-
tickém místě, kousek od centra městečka Panza, 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd autokarem v poledních hodi-
nách z ČR. 
2. den V dopoledních hodinách přejezd tra-
jektem na vulkanický termální ostrov IS-
CHIA (cca 1 hod.), jemuž se svou výškou 788 m  
n. m. dominuje „zahálející“ sopka MONTE 
EPOMEO. Koloběh jeho dějin je plný ne-
jen lidských aktivit, ale i přírodních anomálií. 
Transfer do hotelu, odpoledne odpočinek 
u hotelového termálního bazénu, individuální 
volno. 
3. den Turisticky vyhledávané FORIO, měs-
tečko kostelů, procházka středověkými ulička-
mi a náměstíčky, barokně laděný chrám St. 
Maria Loreta, kostel Santa Maria del Soccorso 
z roku 1350, známý z americké filmové kome-
die Nebožtíci přejí lásce. Fakultativně navštíví-
me největší termální park na ostrově – PO-
SEIDONOVY ZAHRADY, komplex s více 
než 20 bazény o teplotách od 28 do 40 °C,  
přírodní skalní saunou, Kneippovými lázněmi 
a se soukromou pláží Citara, neboť lázně leží 
přímo u moře. Úspěšně se zde léčí třeba art-
róza, gynekologické problémy, dermatologická 
onemocnění, dna či ischias, (celodenní vstup-
né cca 30 €).  
4. den Pobyt u moře, relaxace v ter-
málních bazénech. Fakultativně mož-
nost návštěvy ostrovní rajské zahrady LA 
MORTELLA, zahradu navrhl Rusell Pagea 

inspirován maurskými zahradami v Alhambře 
ve španělské Granadě a která v roce 2004 zís-
kala cenu za nejkrásnější park v Itálii (cca 13 €)  
nebo navštívíme minipláže v SORGETU, 
horké termální prameny tu vyvěrají přímo 
do moře, teplá vodní lázeň na kraji minipláže, 
činnost termálních pramenů, které až 90stup-
ňovými „jehličkami“ budou atakovat naše těla 
jako čínská akupunktura.
5. den Celodenní výlet po ostrově. Nesma-
zatelná mementa připomínají obranné věže 
podél pobřeží ostrova a množství dochova-
ných antických kostelů. Ty, spolu se zajímavý-
mi památkami, sídly s typickou architekturou 
jihu a mnoha termálními vřídly, dokazují, že 
Ischia je bohatá na historii a kulturně-umělec-
ké dědictví – ISCHIA PORTO a ISCHIA 
PONTE – Aragonský hrad, CASAMICCIO-
LA TERME, LACCO AMENO – pozůstat-
ky starověké řecké civilizace nalezneme v míst-
ním muzeu sv. Restituty, symbol města – skála 
zvaná Fungo (houba), původní lávová vyvře-
lina, kterou moře a vítr vytvarovaly do dnešní 
podoby, SANT’ ANGELO.
6. den Pobyt u moře, relaxace v ter-
málních bazénech. Pro zájemce je při-
praven fakultativní výlet na ostrov CAPRI 
s půvabnými městečky Capri a Anacapri, 
okružní plavba kolem ostrova, prohlídka Mod-
ré jeskyně. V průběhu celého pobytu na ost-
rově Ischia mají zájemci možnost fakult. potá-

pění a šnorchlování pod vedením zkušeného 
instruktora.        
7. den Dopoledne pobyt u moře, relaxa-
ce v termálních bazénech. Odpoledne 
transfer na trajekt, po připlutí do POZZUOLI 
následuje odjezd do ČR.
8. den Předpokládaný návrat do republiky 
v odpoledních hodinách. 

Poseidonovy zahrady

ISCHIA
smaragdový ostrov

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet v odpoledních hod. z Prahy do 
Neapole.  Transfer z letiště a přejezd trajektem 
na vulkanický termální ostrov ISCHIA (cca 1 
hod.). Transfer do hotelu, odpočinek u hotelové-
ho termálního bazénu, individuální volno.
2.–4. den Program shodný se skupinou au-
tobusového zájezdu 3.–5. den.
5. den Dopoledne relaxace, termální bazény. 
Odpoledne transfer na letiště do Neapole a od-
let do Prahy

v blízkosti zátoky Sorgeto, kde vyvěrají termální 
prameny přímo do moře. Standardní 2lůžk. po-
koje s příslušenstvím jsou vybaveny balkónem 
nebo terasou (1lůžk. pokoje bez balkónu). Stra-
vování – snídaně rozšířené kontinentální, veče-
ře – výběr ze 2 druhů 3chodového menu. Pro 
hotelové hosty je k dispozici: venkovní termální 
bazén, bar, zahrada, terasa, slunečníky a lehátka 
(zdarma).

 Kód Termín Cena Svoz let.

 IT931-15-1 29.09.–03.10. 12 990,- L2, L3

1lůžk.pokoj 2400 Kč (zde povinné při nedoobsaze-
ní), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč  
str. 2 katalogu, letadlo – velké kabinové zavazadlo 
800 Kč (56 x 45 x 25 cm), zavazadlo do 32 kg 1690 Kč

v době tisku katalogu nebyly ještě známy letové 
řády na r. 2015, z tohoto důvodu může dojít k po-
sunutí termínu zájezdu o 1 den

Fakultativní příplatek:

Poznámka:

Zahrady La Mortella
Největší klenot ostrova, krásná botanická zahrada 
pod záštitou anglického prince Charlese, zpřístup-
něná pro veřejnost v roce 1983, v roce 2004 získala 
cenu za  nejkrásnější park v  Itálii v  konkurenci 
mnoha jiných veřejných zahrad. Zahradu navrhl 
architekt Rusell Pagea, inspirován maurskými za-
hradami v Alhambře ve španělské Granadě. 

Poseidonovy zahrady
Jeden z největších termálních parků na ostrově se 
nachází v romantické zátoce Baia di Citara v oáze 
oleandrů, ibišků a agáve. Na ploše 4 500 m2 najde-
me více jak 20 termálních bazénů s teplotou vody 
od 15 do 40 °C. 
www.giardiniposeidonterme.com 

leteckou přepravu Praha – Neapol – Praha vč. ka-
binového zavazadla (42 x 32 x 25 cm) dle pravidel 
letecké společnosti, transfer z/na letiště, trajekt 
na Ischii a zpět, dopravu na výlety po ostrově bus/
místní hromadnou dopravou, 4x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi 
(snídaně, večeře 3chodové menu), pobytovou taxu, 
delegáta na ostrově Ischia

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

Cena zahrnuje*:

Cena nezahrnuje*:

Lacco Ameno

Náš tip!
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ALBEROBELLO

TARANTO

GALLIPOLI

BARI

LECCE
OTRANTO

MATERA

ITÁLIE

Polignano a Mare

Jižní Itálie, to je sluncem vybělená krajina, mořské scenérie, stříbrné olivové háje, města na vrcholcích kopců, lidová hudba taranta, letní 
karnevaly. Navštívíme skutečné perly této části Itálie – jedinečnou oblast homolovitých městeček trulli, nejdelší přírodní labyrint Itálie včetně 
Bílé jeskyně, fascinující Materu, středověké Bari i Saletinský poloostrov s příchutí řecké minulosti. Vítejte v jedinečné Apulii!

JIŽNÍ ITÁLIE – KAMENNÁ KRÁSA APULIE 
země oliv, slunce a jedinečných „trulli“

ALBEROBELLO – GROTTE DI CASTELLANA – LOCOROTONDO – POLIGNANO A MARE – MATERA – SASSI – CASTEL DEL MONTE – LECCE – OTRANTO 
– MYS SANTA MARIA DI LEUCA –  BARI 

» ubytování na jednom místě – hotel***
» výborná kuchyně – příjemný hotel
» atraktivní program v Apulii
» Basilicata – Matera – Sassi

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu str. 2 katalogu

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

1lůžk. pokoj 3990 Kč (zde povinné při nedoplně-
ní), 7x večeře – výběr z menu a salátový bufet 1 
300 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje: Kód Termín Cena Trasa

 IT407-15-1 28.08.–06.09. 14 890,- A, B, F, G

Alberobello Matera

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V pozdních odpoledních hodinách 
odjezd z ČR do Itálie.
2. den Průjezd italskou části Marche a Ab-
ruzzo do přímořského letoviska v Apulii na uby-
tování. Odpoledne ubytování, odpočinek, po-
byt u moře.
3. den Výlet na vápencovou náhorní ploši-
nu Murgia (473 m n. m.). Rozeklaná krajina 
s průrvami, kruhové kamenné domy – trulli. Zde 
navštívíme a budeme obdivovat město bílých 
krátkých špičatých střech ALBEROBELLO  
– stará čtvrť Rione Monti s více něž 1 000 trulli. 
Nevynecháme návštěvu neobyčejně krásných 
vápencových jeskyní GROTTE DI CASTE-
LLANA – nejdelší přírodní labyrint Itálie, Grotta 
Bianca (bílá jeskyně) – bílá jeskyně plná stalakti-
tů. Závěr dne bude patřit jednomu z nejkrásněj-
ších italských měst LOCOROTONDO – třpyti-
vě bílý shluk budov na vršku kopce, ulice v barvě 
slonoviny, kostel Santa Maria della Graecia.   
4. den Pobyt u moře a večerní kouzelné 
POLIGNANO A MARE na vysokém roze-
klaném skalisku, na které doráží průzračné vody 
Jaderského moře. 
5. den Výlet Basilicata – úžasná horská pás-
ma, vesnice splývající se skalisky, Carlo Levi 
a jeho vynikající kniha – Kristus se zastavil v Ebo-
li dokumentuje drsný život zdejších vesničanů. 
Čeká nás pozoruhodná MATERA  – směsici 
tmavých budov v barvě žuly korunují dvě rokle, 
ze kterých se zatočí hlava. Prohlídka zdejších 
výjimečných jeskynních obydlí ve čtvrti SASSI  
(kamenné domy a kostely vytesané v jeskyních 
a na útesech – film Mela Gibsona – Utrpení 
Krista). Cestou zpět na ubytování prohlídka zá-
hadného hradu CASTEL DEL MONTE  – 
jedna z nejimpozantnějších památek jihu Itálie. 
6. den Pobyt u moře.
7. den Celodenní výlet na Saletinský poloos-
trov, jenž si zachovává příchuť řecké minulosti. 
Třpytivé město kostelů LECCE – město posta-
vené z kamene, jedinečná barokní architektura, 
Piazza del Dumo s katedrálou od Giuseppe 
Zimbala a biskupským palácem Palazzo Vesco-

ville, významná bazilika Santa Croce, římské 
památky – amfiteátr Teatro Romano z 1. stol. př. 
n. l., sloup Colonna di St. Oronzo s bronzovou 
sochou. Opevněné historické centrum městeč-
ka OTRANTO – ohromné hradby, úzké ulič-
ky, románská katedrála – mozaiková podlaha 
Strom života. Panoramatická cesta na nejjižnější 
cíp Saletinského poloostrova krásný mys SAN-
TA MARIA DI LEUCA, kde se slévá Jónské 
a Jaderské moře.
8. den Středověké elegantní BARI – půlden-
ní prohlídka starého města Bari Vecchia 
– labyrint uliček, rozkošná náměstí na kterých 
se tísní 40 kostelů, Sloup spravedlnosti, bazilika 
San Nicola – postavená pro uložení ostatků sv. 
Mikuláše, Štaufský hrad – normanská stavba 
na rozvalinách římské pevnosti... V Bari se skvě-

le nakupuje, individuální volno ke koupání nebo 
nákupu apulijských specialit – sýr caciocavallo 
podolico, různé druhy mozzarely, bílé víno Ver-
deca či ochutnání grilovaných olihní. 
9. den Pobyt u moře. V podvečerních 
hodinách odjezd do republiky.   
10. den Příjezd v poledních hodinách do ČR.

Ubytování:
Hotel*** se nachází v půvabném, typicky 
italském přímořském letovisku Torre Canne, 
nabízí příjemné ubytování pouhých 100 m 
od písečné pláže v jednom z nejslunečnějších 
přímořských letovisek v Apulii. Plně vybavené 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, 
balkonem, restaurace, částečně krytá střešní 
zahrada, bazén s panoramatickým výhledem, 
Wi-Fi. Torre Canne to je bohatá tradice rybářů 
a námořníků, čistý vzduch, nezkažená příroda, 
termální koupele a osm měsíců krásného po-
časí v roce.

Náš tip!
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ALBEROBELLO

GALLIPOLI

LECCE

OTRANTO

MORANO 
CALABRO

MARATEA

STROMBOLI
LIPARI

VULCANO

METAPONTUM

Tropea

ITÁLIE

Putování po špičce  a podpatku italské boty – atraktivní zájezd za poznáním Apulie, Basilicaty, Kalábrie a Liparských ostrovů vč. Stromboli s bub-
lajícími horkými prameny. Slunce, písek, moře a poznání nejzajímavějších míst, to je naše pozvání na nejjižnější cíp Itálie. 

APULIE A BASILICATA, KALÁBRIE A STROMBOLI
pobřeží Tyrhénského, Jónského a Jaderského moře

 Kód Termín Cena Trasa

 IT411-15-1 19.09. – 28.09 14 590,- A, B, G

dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x ubyt.  v hotelu 
v oblasti Chianciano Terme, 1 x ubyt. v hotelu***  
v  Alberobello, 2x ubytování v  hotelu**** na polo-
ostrově Salento a 4x hotel*** v letovisku Capo Va-
ticano v Kalábrii), 9x snídani, pobyt. taxu, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 4990 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), 7x večeře 1400 Kč (3chodové menu) nebo 
4x večeře 800 Kč v Capo Vaticano, výlet 6. den 
programu 550 Kč (min. 20 účastníků), komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

ALBEROBELLO – LECCE –  OTRANTO – POLOOSTROV SALENTO – MYS LEUCA –  GALLIPOLI –  METAPONTUM – MORANO CALABRO – CAPO VATICANO – 
OSTROVY STROMBOLI – VULCANO A LIPARI – SKYLLA – MESSINSKÁ ÚŽINA – REGGIO DI CALABRIA – PENTEDATTILO – GERACE – MARATEA 

» cesta tam i zpět bez nočních přejezdů
» putování po špičce a podpatku italské boty
» výlet za erupcemi na Stromboli
» kouzelný program v nejjižnější Itálii 

Salentský poloostrov

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V časných ranních hod. odjezd z ČR 
do Itálie. Večer ubytování v oblasti Chianciano 
Terme.
2. den Po snídani odjezd do Apulie. Pro-
hlídka ALBEROBELLA – pohádkového měs-
ta více než 1400 trulli, bílých kónických staveb, 
které připomínají domky pohádkových Šmoulů. 
Nocleh v hotelu, možnost večeře. 
3. den Barokní město LECCE – jedinečná 
architektura, bazilika Santa Croce, římské pa-
mátky a zbytek dne strávíme v nejvýchodnějším 
italském městě – OTRANTU  – malebné his-
torické centrum, které svírají středověké hradby. 
Středověká mozaika na podlaze katedrály nemá 
jinde v jižní Itálii obdoby. Pláž v Otrantu byla 
v roce 2000 vyhlášena za nejčistější městskou 
pláž v Itálii. Možnost koupání v Jaderském moři 

nebo procházky k působivému bauxitovému je-
zírku. Ubytování v hotelu, možnost večeře.
4. den Celodenní okruh po poloostrově 
SALENTO, který na mapě představuje pod-
patek „italské boty“. Procházka k romantickému 
majáku na OTRANTSKÉM MYSU, nejvý-
chodnějším cípu celé Itálie. Zastávky v sou-
těsce CIOLO a na mysu LEUCA, kde stojí 
poutní bazilika Panny Marie a mohutný maják. 
Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského 
moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží 
a četných jeskyní. Vykoupání  v Jónském moři 
na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má exotické 
zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer za-
stávka v městečku GALLIPOLI, které se nachá-
zí na ostrůvku v Jónském moři. Návrat na hotel.
5. den Basilicata a Kalábrie. Prohlídka 
starověkého řeckého města METAPONTUM, 

kde se zčásti dochoval dórský chrám. Místo je 
spojeno s působením filozofa a matematika Py-
thagora. Prohlídka typického horského městečka 
MORANO CALABRO se spletí středověkých 
uliček a výhledy na pohoří Monte Pollino, jehož 
nejvyšší vrcholky přesahují 2000 m n. m. Večer 
příjezd do oblasti CAPO VATICANO na po-
břeží Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie. 
Nocleh v hotelu.
6. den Pobyt u moře v Capo Vaticano, 
úchvatné prostředí, okolí areálu vybízí k pro-
cházkám k zálivu s písečnými plážemi mezi ma-
jestátními útesy. Pro zájemce polodenní fakult. 
výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově 
STROMBOLI, které se pozorují z lodě po se-
tmění (cca 40 €). Návrat na hotel.
7. den Pobyt u moře nebo celodenní 
fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnější-

ho pobřeží Apeninského poloostrova: mytická 
SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pito-
reskním rybářským městečkem a pěknou pláží, 
MESSINSKÁ ÚŽINA mezi Kalábrií a Sicílií 
i Tyrhénským a Jónským mořem, největší ka-
lábrijské město – REGGIO DI CALABRIA 
s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem 
antiky (2500 let staré bronzové sochy válečníků), 
městečko duchů – PENTEDATTILO, pobřeží 
Jónského města a středověké normanské město 
na skále – GERACE. Přejezd přes severní svahy 
pohoří ASPROMONTE. Návrat na hotel.
8. den Pobyt u moře. Pro zájemce celo-
denní fakult. výlet lodí na Liparské ostrovy: 
VULCANO (včetně výstupu ke kráteru sopky) 
a LIPARI (vč. projížďky k jeskyním a prohlídka 
metropole s akropolí). Vyhlídková plavba podél 
ostrovů Stromboli a Panarea (cca 45 €). 
Individuálně lze navštívit malebné historické 
městečko na skále nad mořem– TROPEA a ro-
mantické útesy Capo Vaticano.
9. den Snídaně a cesta podél západního po-
břeží Kalábrie až do regionu Basilicata. 
Zastávka v malebném městečku MARATEA 
s gigantickou sochou Krista na 600 metrů vyso-
kém kopci nad mořem a přejezd na ubytování 
do oblasti Chianciano Terme. 
10. den Po snídani odjezd do ČR. Předpoklá-
daný příjezd ve večerních hodinách a dále dle 
míst nástupů.

Stromboli

Gallipoli

Metapontum

Alberobello

Náš tip!
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Vieste

ITÁLIE

Ubytování na jednom místě, krásné koupání a poznání nádherné Kalábrie. Užijte si léto v Itálii.

KALÁBRIE
s výletem na Sicílii a Lipary

CAPO VATICANO – TROPEA – PIZZO CALABRO – TAORMINA – MESSINA – LIPARI –VULCANO – 
STROMBOLI

» pohádkový výběžek Itálie – Gargano

leteckou přepravu tam a zpět, letištní taxy, 7x uby-
tování ve 2lůžk. pokojích nebo apartmánech, 7x 
polopenzi, průvodce

vstupné, fakult. výlety, pobyt. taxu cca 5€/os. a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2800 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), výlet Stromboli 1000 Kč, lodní výlet 500 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 
2 katalogu, možnost připojištění vyššího storna 
zájezdu + 250 Kč, povinný příplatek 600 Kč při 
odletu z Prahy

3. osoba na přistýlce 2000 Kč, dítě do 13 let na 
přistýlce 7500 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odpoledne odlet z ČR do Kalábrie 
– Lamezia Terme, transfer na ubytování na 
CAPO VATICANO, cca 300 m od jedné 
z nejkrásnějších pláží Kalábrie
2. den Pobyt u moře. Odpoledne fakult. 
projížďka lodí podél pobřeží a mysu Capo 
Vaticano.
3. den Dopoledne volno, koupání. Odpole-
dne půldenní výlet autobusem podél pobřeží 
bohů. Navštívíme historické město PIZZO 
CALABRO s Aragonským hradem Caste-
llo Murat a město TROPEA – perla Ka-
lábrie.
4. den Pobyt u moře. Odpoledne fakult.
výlet lodí na ostrov STROMBOLI a večerní 
působivé pozorování výbuchů sopky z Sciara 
del Fuoco. Pozdě večer návrat na ubytování.
5. den Celodenní výlet na Sicílii. Přejede-
me Messinskou úžinu, navštívíme starobylou 
TAORMINU, Dóm, řecké divadlo, pohledy 
na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu. 
Návštěva města cca 3 hodiny s volným rozcho-
dem. Následuje MESSINA, prohlídka unikátní 
katedrály. 
6. den Celodenní výlet lodí na LIPARSKÉ 
OSTROVY. Užijeme si i koupání a navštívíme 
3 nádherné sopečné ostrovy Lipari, Vulcano 
a Stromboli. Na ostrově Lipari lze absolvovat 
prohlídku města Lipari nebo okruh mikrobusem 
kolem ostrova. Na ostrově Vulcano můžeme 
využít léčivých koupelí v sirném bahenním je-
zírku nebo si odpočinout na plážích z černého 
sopečného písku. Na ostrově Stromboli, 
budeme pozorovat lávová pole a opakující se 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odpoledne odjezd z republiky.
2. den Příjezd na poloostrov GARGÁNO. 
Ubytování v přímořském letovisku, individuální 
volno, pobyt u moře. 
3. den Celodenní výlet na jih Apulie. Návštěva 
města BARI – atmosféra labyrintu ulic a uliček, 
bazilika di San Nicola z r. 1087, katedrála di San 
Sabino z konce 12. st. Přejezd do vyhlášené ob-
lasti „trulli“ – bílé domky s kamennou střechou 
a kruhovým půdorysem, ALBEROBELLO – ro-
mantické městečko s více jak tisíci domky „trulli“. 
V podvečer návštěva městečka LOCOROTON-
DO, třpytivě bílé domky na vršku kopce.
4. den Pobyt u moře. Pro zájemce možnost 
fakult. lodního výletu na ostrovy TREMITY, 
nejvýznamnější je ostrov San Nicola a San 
Domino. Oba jsou proslulé průzračnou vo-
dou, možnost koupání, procházky po ostrovech 
a k historickým památkám. Městečko PESCHICI 
– usazené na strmé skále nad mořem, jedno z nej-
malebnějších starobylých míst v oblasti Gargana.

 Kód Termín Cena Odlet

 IT409-15-1 16. 06.–23.06. 21 990,- Praha, Brno, Ostrava

 IT409-15-2 23.06.–30.06. 22 990,-  Praha, Brno, Ostrava

 IT409-15-3 14.07.–21.07. 23 990,-  Praha, Brno, Ostrava

 IT409-15-4 28.07.–04.08. 23 990,- Brno, Ostrava

 IT409-15-5 11.08.–18.08. 23 990,- Brno, Ostrava

 IT409-15-6 25.08.–01. 09. 23 990,-  Praha, Brno, Ostrava

 IT409-15-7 08.09.–15.09. 22 990,-  Praha, Brno, Ostrava

 IT409-15-8 15.09.–22.09. 21 990,-  Praha, Brno, Ostrava

Sleva:

výbuchy sopky. K večeru návrat lodí zpět na uby-
tování. 
7. den Pobyt u moře, volno, koupání, 
pobyt na pláži. 
8. den Po snídani transfer na letiště a odlet 
zpět do ČR.

Navštivte s námi poloostrov Gargáno – fascinující pobřeží lemující tento pohádkový výběžek 
země. Obdivovat budeme vápencové útesy, smaragdové moře, prastaré lesy, vonící makchie, 
typická bílá městečka. Jižněji v Apulii navštívíme i jedinečný Castel del Monte, katedrálu v Tra-
ni, Alberobello a mnoho dalšího. 

BÍLÉ ÚTESY GARGÁNA
a památky Apulie

BARI – ALBEROBELLO – LOCOROTONDO – OSTROVY TREMITI – PESCHICI – TRANI – BARLETTA 
– CASTEL DEL MONTE – MONTE SANT´ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO – VIESTE

5. den Pobyt u moře. Pro zájemce je při-
praven fakult. výlet za románskými památkami 
Apulie. TRANI – klenot Apulie, velkolepá román-
ská katedrála sv. Mikuláše. Město BARLETTA, 
zde se naloďovali křižáci mířící do Svaté země – Co-
losso, největší dochovaná antická bronzová socha 
římského císaře. Hrad CASTEL DEL MONTE 
– jedna z nejzáhadnějších památek italského jihu. 
Obrovská pevnost byla postavena v l. 1229–1240 
za panování Fridricha II., císaře Svaté říše římské.
6. den Výlet po poloostrově Gargáno. Průjezd 
zajímavou přírodní rezervací FORESTA UM-
BRA, les plný dubů, tisů a pinií. Ve výšce 803 m 
n. m. navštívíme městečko MONTE SANT’AN-
GELO – proslavené třemi zjeveními Archanděla 
Michaela v l. 490–493. Čtvrté zjevení v 8. století 
vedlo k založení kláštera. Dnes je jeskyně, ve kte-
ré došlo ke zjevením, jedním z nejvýznamnějších 
poutních míst v Itálii. Poutní místo SAN GIO-
VANNI ROTONDO, známé působením fran-
tiškánského mnicha Padre Pio, starý kostel, křížová 
cesta, moderní kostel.
7. den Prohlídka VIESTE – romantické měs-
tečko s pevností, krásné výhledy na pobřeží. Pro 
zájemce možnost plavby kolem vyhlášených bílých 
útesů. Večer odjezd domů.
8. den Příjezd v odpoledních hodinách do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 IT410-15-1 06.09.–13.09. 12 990,- N + Č. Budějovice

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hote-
lu**** s bazénem – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 5x polopenzi, průvodce, komplex. pojištění  
str. 2 katalogu vč. storna zájezdu 

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

fakult. výlet 5. den zájezdu 380 Kč/os.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Trani

Vulcano
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ITÁLIE

Překrásné přírodní scenérie a pohnutá historie činí Sicí lii turisticky velmi vyhledávanou zemí. Zasloužilo se o to množství památek z doby sta-
rověkých Řeků a Římanů. Nespoutanost přírody oslovila již staré Řeky a nemáme ani nejmenší pochybnosti o tom, že byste si rozhodně neměli 
nechat ujít Údolí chrámů u Agrigenta, Taorminu, kde na pozadí antického divadla spatříte dýmající Etnu a odlesky Jónského moře. Nezklame vás 
ani návštěva Palerma, Syrakus či ostrůvky Liparského souostroví.

SICÍLIE – MOŘE A PAMÁTKY
s výletem do Údolí chrámů

» pohodlně tam i zpět  
trajektem – kajuty

» ubytování na jednom místě  
u moře – hotel*** u Taormíny

» trvale oblíbený zájezd
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol – Pa-
lermo a zpět – kajuty, 8x ubytování: z toho 6x 
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 
na trajektu 4lůžk. kajuty, 6x snídani, pobytovou 
taxu, průvodce 

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

6x večeře v hotelu – tříchodové  menu 1800 Kč, 
1lůžk. pokoj 3000 Kč (zde povinné při nedoplně-
ní), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč 
str. 2 katalogu, fakult. výlet 7.den do Údolí chrámů 
a Nota 600 Kč/os. (min. 25 účastníků)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Noto

 Kód Termín Cena Trasa

 IT408-15-1 02.07.–12.07.  15 490,- A, B, G, L

 IT408-15-2 27.08.–06.09.  15 490,- A, B, G, L 

NEAPOL – PALERMO – MONREALE – ETNA – TAORMINA – SYRAKUSY – SOUTĚSKA ALCANTARA – ÚDOLÍ CHRÁMŮ U AGRIGENTA – NOTO – 
LIPARSKÉ OSTROVY – CEFALÙ

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodi-
nách. 
2. den Po příjezdu do NEAPOLE, dle ča-
sových možností, krátká procházka městem se 
známou čtvrtí Santa Lucia, královským pa-
lácem Palazzo Reale a hrozivým hradem 
Castel Nuovo. Nalodění na trajekt a noční 
plavba Tyrhénským mořem do Palerma, 
nocleh v kajutách. 
3. den Vylodění a prohlídka památek PA-
LERMA, hlavního města Sicílie. Návště-
va města pod horou Pelegrino je sondou 
do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco 
na východním pobřeží ostrova žijí potomci sta-
rověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách 
obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Měs-
to, které nám učaruje jedinečným spojením 
normanských staveb v orientálním stylu. Nor-
manské panovníky nám připomene králov-
ský palác, kostel Jana Poustevníka – jenž 
v dobách Maurů býval islámskou modliteb-
nou, náměstí Quattro Canti – vyznačující 
střed města a symbolizující čtyři roční období, 
kašna Pretoria od florentských sochařů, brá-
na Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE, 
jenž se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté 
mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny 
Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších 
svatostánků na světě, zdobená apsida slepými 
oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mo-
zaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zá-
kona. Podél severoitalského pobřeží zamíříme 
směr na východ, kde můžeme sledovat siluetu 
všech 7 Liparských ostrovů. Příjezd na ubyto-
vání do hotelu, k Jónskému moři do oblasti 
Taormíny.
4. den Pobyt u moře, individuální volno.
5. den Navštívíme nejexkluzivnější přírodní 
raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy 
ETNU. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním 
busem až do výšky 3 000 m – obří lávová 
pole, výhledy na Catanii a do širokého okolí. 
Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TA-

Ubytování:
Velmi příjemný hotel***  s výhledem 
na Etnu, v letovisku Fondachello di Masca-
li nedaleko Taormíny. Hotelový komplex  je 
umístěný okolo bazénu v krásné subtropic-
ké zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. po-
koje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, 
chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravo-
vání – rozšířené snídaně, večeře servírované 
v hotelové restauraci – výběr z  menu o třech 
chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena 
cca 200 metrů od hotelu. 

ORMINA, aragonské domy v čele s palácem 
Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský 
park Lady Florence se subtropickou zahradou, 
vrcholem prohlídky je starověké řecké divadlo 
–  Teatro Greco s vyhlášenou akustikou. 
6. den SYRAKUSY, jedno z nejnavštěvo-
vanějších měst Sicílie, město s významnými 
památkami a s bohatou minulostí, ostrovní 
stará část města Ortygia, ruiny chrámu 
Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, 
který oživuje báji o krásné vodní víle, antická 
čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým 
divadlem, barokní katedrála, aj. Cestou zpět 
na ubytování prohlídka přírodního unikátu 
na úpatí sopky Etny u kaňonu říčky ALCAN-
TARY. Houževnatý tok dravé říčky zde opra-
coval bazaltové skály do podoby, za kterou by 
se nestyděl ani architekt Gaudí. 
7. den Turistický magnet Sicílie – celoden-
ní fakult. výlet do chrámového komplexu 
v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA :  
Agora – obchodní centrum antického Akraga-

su, částečně rekonstruovaný kruhový chrám 
Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého 
chámu Dia olympského, Herkulova sva-
tyně, Héřin chrám... Po prohlídce bývalého 
nejbohatšího města Velkého Řecka (Magna 
Graecia) navštívíme jedinečně zachovalé 
NOTO  – barokní město z konce 17. století 
s tradiční sicilskou atmosférou. 
8. den Pobyt u moře. Pro zájemce 
fakultativní výlet do vulkanického souostro-
ví LIPARSKÝCH OSTROVŮ – ostrov 
VULCANO, jenž je podle tradice považován 
za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, 
římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené 
sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Vel-
kého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov 
celého souostroví, stejnojmenné městečko 
s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková 
plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně 
andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příro-
da, písečné pláže s průzračným mořem.
9. den Dopoledne pobyt u moře. Kolem 

poledne odjezd podél severoitalského pobřeží 
směrem na západ, kde budeme sledovat silue-
tu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou na-
vštívíme CEFALÙ, malebné město rozkláda-
jící se pod mohutně čnícím skalním masívem 
La Rocca. Prohlídka zachovaných středověkých 
uliček, historických památek vč. katedrály Duo-
mo di Cefalù. Večer nalodění na trajekt, noc-
leh v kajutách. 
10. den Ráno kolem 6.30 hod vylodění 
v NEAPOLI a odjezd do republiky.
11. den Předpokládaný návrat do ČR v ran-
ních hodinách. 

S

PALERMO

MONREALE TAORMINA
ETNA

SYRAKUSY
AGRIGENTO

LIPARI
VULCANO

CEFALÙ

NOTO

Liparské ostrovy

Náš tip!
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Zájezd zaměřený na přírodní krásy ostrova nás zave de na krásné bělostné pláže, které směle 
konkurují tropickým letoviskům, mezi skalní útvary, rozeklané pobřeží, k prehistorickým pa-
mátkám a do zajímavých městeček a letovisek ostrova.

SARDINIE
smaragdové pobřeží 

dopravu lux. klim. busem, trajekt z/na Sardinii, 
7x ubytování v apartmánech  (2lůžk. ložnice se 
společným příslušenstvím), 6x českou polopenzi 
(jednoduchá strava), průvodce, komplex. pojiště-
ní vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Castelsardo

ISOLLA ROSSA – CASTELSARDO – CAPO D´ORSO – LA MADDALENA – SANTANA TERESA  
DI GALLURA – ALGHERO – PALMAVERA – CAPO CASSIA – CODDU VECCHIU – COSTA SMERALDA 
– PORTO CERVO – OLBIA

Arbatax

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z ČR, tranzit do Itálie, trajekt na 
Sardinii.
2. den Příjezd do městečka ISOLA RO- 
SSA, barevné skály, krásná příroda a pláže.
3. den Pobyt u moře.
4. den Výlet na severozápadní část ostrova. 
Cesta vnitrozemím ostrova k Santissima 
Trinita di Saccargia – překrásný románský 
kostelík z počátku 12. stol. Severním pobřežím 
dojedeme do malebného historického CAS-
TELSARDO, městečko s hradem ležící na mo-
hutném skalisku, krásné výhledy, středověké 
uličky s množstvím kostelíků. Pokračujeme podél 
pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla Roccia 
dell‘ Elefante. 
5. den Pobyt u moře.
6. den CAPO D‘ORSO, krátký výstup 
ke skalisku Roccia dell’Orso (ohromný erozí 
vymodelovaný žulový blok připomínající medvě-
da), krás né výhledy na souostroví La Maddalena. 
Fakultativně trajektem k návštěvě městeček LA 
MADDALENA s křivolakými uličkami, půso-
bivým náměstím a SANTANA TERESA DI 
GALLURA, příjemné letovisko s velmi krásným 
romantickým středem i okolím. 
7. den Prohlídka ALGHERO, malebný pří-
stav mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí. 
PALMAVERA, prehistorická památka. Mys 
CAPO CASSIA s Neptunovou jeskyní.
8. den Pobyt u moře.

PROGRAM ZÁJEZDU
Možnost dvojí dopravy: A – BUS, B – letecky. 
1. den Program A – odjezd v časných ran-
ních hodinách z ČR do Livorna. Noční trajekt 
na Sardinii 6–8 hod.
2. den Program A – kouzlo přístavu OL-
BIA, podél Smaragdového pobřeží přes Costa 
Smeraldu na úchvatné Capo d´Orso, procházka 
skalami, Caste Sardo, tradiční přístav, staré měs-
to. Program B – odlet z Prahy na Sardinii. 
Dále společný program A i B. Cesta do letoviska 
CALA GONONE, ubytování na nejkrásnějších 
plážích Sardinie.
3. den Pobyt u moře nebo fakult. lodní 
výlet okolo pobřeží s koupáním, zastávka u jedi-
nečné jeskyně, ve které se množí mroži (cca 48 €), 
zpět lodí nebo procházkou (3 hod.). 
4. den Kultura západního pobřeží – Algher-
ský záliv, katalánské ALGHERO nebo 
půvabné PORTO TORRES, vápencový mys 
Capo Caccia, nurág Sabina, nejvýznačnější 
románská památka – kostel Santissima 
Trinitā di Saccargia u SASSARI, cesta di-
vokým pobřežím do městečka BOSA, historická 
čtvrť Sa Costa, aragonský dóm, řemeslné dílny. 
5. den Kamenné městečko DORGALI, me-
galitické stavby, turistika k unikátní jeskyni 
Ispinigoli a léčivé termální „lázně“ San Gi-
ovanni, koupání, návštěva nurágové vesnice, 
variantně celodenní pobyt u moře. 
6. den Pobyt u moře nebo fakult. celo-
denní výlet na jih ostrova. CAGLIARI, hlavní 
město ostrova, římské památky, nejrozsáhlejší 
muzeum ostrova, čtvrť Castello. SU-NURAXI, 
nurágový komplex u Barumuni , Casa Zapata. 
NORA, nejstarší město ostrova, mozaiky a ant. 
vykopávky. 
7. den Celodenní výlet na barevné skály 
mysu Capo Bellavista u přístavu ARBATAX, 
pohoří Gennargentu, turistika, možnost výstupu 
na nejvyšší horu ostrova La Marmora (celkem 
4 hod.), nejvýše položená horská víska Fonni 
s malovanými domy a fakult. sardinská večeře 
s ochutnávkou vín a výkladem.
8. den Pěší výlet k nurágu MANNU, vari-
antně možnost zapůjčení kol a cesta na pláž Cala 
Luna, nebo koupání a pěší výlet kolem sopky 

ITÁLIE

SARDINIE
ostrov nurágů v tyrkysovém moři

OLBIA – CALA GONONE – ALGHERO – PORTO TORRES – SASSARI – BOSA – DORGALI – CAGLIARI  
–  SU–NURAXI –NORA –  ARBATAX – FONNI

Pobytový zájezd s turistickými výlety po provincii Nuoro s průvodkyní Ing. Ivou Bártovou (au-
torka průvodce Sardinie). Zavedeme vás do jednoho z nejzajímavějších koutů „ostrova nurágů“.

9. den Cesta za dávnou historií Sardinie - pre-
historické hrobky CODDU VECCHIU a nurag 
ALBUCIU u Arzacheny. Příjezd na COSTA 
SMERALDA (Smaragdové pobřeží), nejkrás-
nější část pobřeží Sardinie se skalisky, malebnými 
plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. 
Městečko PORTO CERVO, centrum Costy 
Smeraldy s krásným přístavem, množství jachet, 
obchůdky, restaurace a záplava květin. OLBIA, 
přístavní město založené již v 5. století př. n. l. 
Kartaginci, historické centrum s bazilikou San 
Simplicio postavené ze žuly. Trajekt do Itálie. 
10. den Vylodění v Itálii. Příjezd do ČR v noč-
ních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 IT413-15-1 05.06.–14.06. 13 990,- F, N

 IT413-15-2 04.09.–13.09. 14 390,- F, N

na bílou pláž Cala Cartoe plnou endemitů. 
Fakult. turistika v horách s najatými terénními vozy 
do oblasti Baunei, pastevecký oběd a pláž Sisine, 
možnost návratu čluny (cca 60 €).
9. den Program A i B – odjezd z Cala Go-
none a cestou dle čas. možností krátké toulání 
u přír. rezervace Capo Comino. Program B 
– transfer na letiště, odlet do Prahy. Progam A – 
přístav Olbia nebo Golfo Aralci, trajekt ze Sardinie 
do Livorna, cesta do ČR.
10. den Návrat v odpoledních hodinách.

Ubytování: 
Kemp**** v Cala Gonone – 2lůžk. chatka s pří-
sluš. a vybavenou kuchyňkou. Možnost stravování 
v restauraci v kempu. Hotel*** je v přilehlém 
městečku – 2lůžk. pokoje s přísluš., polopenze.

 Kód Termín Cena Trasa
   Chata Hotel

 IT414-15-1 04.06.–13.06. 15 990,- 23 890,- A

 IT414-15-2 24.09.–03.10. 15 990,- 23 890,- N+Brno

Program A

 Kód Termín Cena Svoz let.
   Chata Hotel

 IT949-15-1 05.06.–12.06. 23 990,- 29 990,- L2

 IT949-15-1 25.09.–02.10. 23 990,- 29 990,- L2

Program B

Program A: dopravu lux. klim. busem, trajekt 
na Sardinii a zpět. Program B: leteckou přepravu 
z Prahy na Sardinii a zpět, let. taxy, transfery. Pro-
gram A i B: dopravu po Sardinii,  7x ubytování dle 
výběru (chaty s možností vaření nebo 7x hotel s po-
lopenzí), přístavní poplatky, pobyt. taxu, průvodce

vstupné, fakult. fakult. a lodní výlety, ochutnávky a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

výlet 6. den (min. 20 osob) 750 Kč, obsazení cha-
ty pouze 1 osobou  3800  Kč, 1lůžk.pokoj v hotelu 
4800 Kč, sardinská večeře 750 Kč, ochutnávka vín 
350 Kč,  3x večeře v hotelu 1850 Kč (pro ubytova-
né v kempu), komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
300 Kč program A, 490 Kč program B vč. při-
pojištění vyššího storna str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:
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Bonifacio

ITÁLIE, FRANCIE

Sardinie je  turisticky nej známější místo svým mořem a pobřežím s nerovnými a písečnými 
úseky, zálivy i mořskými jeskyněmi. Za poznání stojí i vnitrozemí ost rova s horskými masívy 
a  památkami na různá období historie. V průběhu zájezdu navštívíme i  sousední ostrov 
Korsika, městečko Corte a Bonifacio.

SARDINIE A KORSIKA 
ostrovy středomoří

dopravu lux. klim. busem, trajekty, 9x jednoduché 
ubytování (7x v apartmánu na Sardinii – 2lůžk. 
ložnice s možností vaření, 2x v Corte – 2lůžk. po-
koje), 2x snídaně, průvodce, komplex. pojištění vč. 
storna  zájezdu str. 2 katalogu

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

výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT415-15-1 09.09.–20.09. 14 390,- F, N 

CORTE – BONIFACIO – CAPO D’ORSO – LA MADDALENA – SANTA TERESA DI GALLURA – SASSARI – 
CASTEL SARDO – ALGHERO – PALMAVERA – CODDU VECHIU –  PORTO CERVO – OLBIA

Bastia

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–2. den Odjezd z ČR (upřesnění času odjez-
du v závislosti na novém jízdním řádu trajektů), 
trajektem z Itálie do BASTIE na Korsice. Zastáv-
ka v MURATU u fotogenického kostelíka St. Mi-
chel, sta robylé CORTE s hrdě se tyčící citadelou 
pod horskými velikány (tyto zastávky platí pro 
zájezdy s nočním trajektem). Hornatým vnitroze-
mím pokračujeme na západní pobřeží do krásné 
zátoky Valinco, která je ideálním místem na výlety 
po celé Korsice. Ubytování v bungalovech. 
3. den Pobyt u moře v zátoce Va-
linco u Propriana, krásná dlouhá písčitá 
pláž, na jedné straně zakončená stejnojmenným 
městečkem, na druhé skalisky s janovskou věží. 
Odpoledne seznámení s městem. 
4. den Celodenní výlet k bizarním skalám 
Calanche , krátká procházka barevnými 
skalními útvary a pokračujeme do PORTA, 
perla Korsiky, koupání v moři, pro zájemce sou-
těska Spelunca – z Evisy (805 m) příjemný sestup 
do Otty (334 m), cca 2–3 hod., jedna z nejznáměj-
ších atrakcí ostrova, možnost osvěžujícího koupání 
v kaskádách. Největší město ostrova AJACCIO, 
vydáme se po stopách korsičana Napoleona 
Bonaparta (rodný dům, památníky), návštěva 
mysu Parata s výhledem na Krvavé os-
trovy, možnost výstupu k janovské věži Tour de 
la Parata. 
5. den Pobyt u moře. Pozdě odpoledne 
návštěva proslulého naleziště prehistorické kultu-
ry FILITOSA, menhiry, večerní život v městečku 
SARTĒNE, úzké křivolaké uličky, dýchne tu na 
nás duch minulosti vendety a pirátských výprav.
6. den Ráno turist. výlet s překrásnou scenérií 
skalních věží Bavella. 2 varianty obtíž-
nosti, mírnější zvládne každý, aniž by byl o něco 
ochuzen. Pozdě odpoledne koupání a pobyt 
u moře. 
7. den BONIFACIO, prohlídka města, bě-
lostné útesy. Pro zájemce projížďka lodí pod 
skalnatými útesy (cca 15 €/os.), možnost koupání 
u skalisek nebo procházky po útesech až k majáku 
na  pláž u ostrůvku St. Antoine. Odpoledne návrat. 
8. den Pobyt u moře.
9. den Ráno odjezd do BASTIE, prohlídka 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den Trajekt Livorno – Bastia. Cesta vnitro-
zemím Korsiky do CORTE, starobylé bývalé 
hlavní město ostrova s romantickými uličkami 
a pevností. 
3. den Výlet do překrásných korsických hor. 
Romantické vodopády Anglické kaská-
dy, pěší procházka nádhernou přírodou. Lehká 
turistika k salaším Tola s vynikajícím sýrem 
a vínem, pro zájemce pohodová turistika k nej-
hezčím kaskádám Korsiky na řece Manga-
nelo, pod více než 2500 m vysokým Monte 
Rotondo.
4. den Nejkrásnější a nejpůsobivější město 
ostrova BONIFACIO, založené jako pevnost 
na vápencových skalách. Trajekt na Sardinii.
5. den Pobyt u moře. 
6. den CAPO D’ORSO, krátký výstup 
ke skalisku Roccia dell´Orso s krásnými 
výhledy na tyrkysové moře a souostroví La 
Maddalena, které bylo pro svoji výjimečnou krá-
su a úžasnou přírodu vyhlášeno NP. Trajektem 
možnost návštěvy městečka LA MADDA-
LENA s křivolakými uličkami, působivým ná-
městím a SANTA TERESA DI GALLURA, 
příjemné letovisko, romantický střed i okolí.
7. den Santissima Trinitá di Sa-
ccargia, jedna z nejkrásnějších církevních 
staveb na Sardinii. SASSARI, město zajímavé 
svým kontrastem moderního města a středově-
kého jádra kolem katedrály. Severním pobřežím 
do historického CASTELSARDO, městečko 
s hradem na mohutném skalisku, krásné výhle-
dy, středověké uličky, množství kostelíků, malých 
náměstí. Podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního 
těla Roccia d´Elefante.
8. den Monumentální nurág LOSA, jeden 
z nejhezčích na Sardinii s hlavní věží, baštou, 
kamennými chýšemi a chodbami, postavený 
z ohromných čedičových balvanů. Sta. Gius-
ta, bazilika z 11.–12. století v pisánsko-lombard-
ském slohu. THARROS, archeologický areál 
s podzemními a skalními hrobkami.  
9. den Pobyt u moře. Odpoledne pro 

zájemce pěší výlet ze Sta. Teresa di Gallura 
k nádherným skaliskům na výběžku Capo Testa.
10. den Malebný přístav ALGHERO, mezi 
piniemi a olivami s katalánskou tradicí. PAL-
MAVERA, prehistorická památka. Mys Capo 
Caccia s Neptunovou jeskyní.
11. den Cesta za dávnou historií Sardinie, 
prehistorické hrobky CODDU VECHIU a nu-
rag ALBUCCIU u Arzacheny. Costa Sme-
ralda (Smaragdové pobřeží), přírodně zajíma-
vé pobřeží na severovýchodě ostrova. Městečka 
PORTO CERVO s krásným přístavem. OL-
BIA, nejživější přístav. Noční trajekt do Itálie.
12. den Příjezd do ČR v nočních hodinách 
a dále dle míst nástupů.

Ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s  fantastickým 
pobřežím, ale i  štíty horských velikánů, romantické kaskády a  zákoutí ve  stínu staletých 
pinií a korkových dubů.

KORSIKA
pobyt u moře s výlety 

BASTIA – CORTE – PROPRIANO – CALANCHE – SPELUNCA – PORTO – AJACCIO – FILITOSA –  
SARTÉNE – BAVELLA – BONIFACIO

přístavního města (délka v závislosti na jízdním 
řádu trajektů). Odpoledním trajektem do Itálie. 
Odjezd směr ČR. 
10. den Návrat do republiky.

dopravu klim busem, trajekty, vstupní a výstupní 
korsickou daň, 7x (9x)* ubytování v  bungalovech, 
povlečení, průvodce, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, lodní výlet, vratnou kauci na bungalov 
(30 €/os.) a vše ostatní, co není uvedeno v odstav-
ci „Cena zahrnuje“

neobsazené lůžko: 1. termín 4000 Kč, 2. a 3. ter-
mín 5200 Kč, 4. termín 3200 Kč, 6x česká večeře 
3.–8. den 900 Kč, 8x  česká večeře 3.–10. den 
1150 Kč

2 programové dny navíc. 1. den navíc: nejkrás-
nější kaskády Korsiky POLISCHELLU, lehká pěší 
túra s koupáním. 2. den navíc: bílá pláž ROCCA-
PINA se skalními útvary Lví kameny s možností 
nenáročné pěší túry na vedlejší pláž D‘ERBAJU 
s malými písečnými dunami. Jízdní řády trajektů 
na sezonu 2015 nejsou přesně známy v době uzá-
věrky katalogu, CK si vyhrazuje právo lehké úpravy 
programu z důvodu změny jízdního řádu trajektů.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 FR451-15-1* 04.06.–15.06. 13 490,- A, B

 FR448-15-1 26.06.–05.07. 14 490,- A, B

 FR448-15-2 21.08.–30.08. 13 490,- A, B

 FR448-14-3 04.09.–13.09. 12 990,- A

Ubytování:
Jednoduché bungalovy v zátoce Valinco 
u Propriana cca 250 m od pláže. Bungalov má 
dvě navzájem oddělené ložnice – 2lůžk. s man-
želskou postelí a 2–3lůžk. ložnice (palanda a sa-
mostatné lůžko). Pro oba pokoje je  společná ku-
chyňka (lednička, vařič, kávovar, základní nádobí), 
společná koupelna (WC, umyvadlo, sprcha) a te-
rasa. V areálu je k dispozici velký a dětský bazén. 

Poznámka:*



PO
BY

TY
 U

 M
O

Ř
E 

S 
V

ÝL
ET

Y

16

Cala des Moro Palma de Mallorca

Ostrov patří bezesporu k nejkrásnějším a nejzajímavějším ve Středozemním moři. Mallorca je 
jako stvořená pro poznávání jak přírodních krás (divoké pohoří Serra de Tramuntana dosahují-
cí výšky přes 1400 m n. m., rozeklané pobřeží s útesy, úchvatné soutěsky, krasové jeskyně), tak 
i kulturních památek. Svou rozmanitostí zaujme a příjemně překvapí každého.

MALLORCA – PERLA STŘEDOMOŘÍ 
přírodní krásy, kultura a koupání

dopravu lux. klim. busem vč. výletů, trajekt na Ma-
llorcu a zpět, 7x ubytování (6x v hotelu – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 1x kabina na trajektu - 
4lůžk. kabiny), 6x polopenzi, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

BARCELONA – VALLDEMOSSA – ESTELLENCS – PORT D´ANDRATX – CAP DE FORMENTOR – PORT 
DE POLLENCA – ALCÚDIA – INCA – PALMA DE MALLORCA – SÓLLER – PORT DEL SÓLLER – 
CUEVAS DEL DRACH – PORTOCRISTO – MANACOR

ŠPANĚLSKO

MALLORCA
kouzelný ostrov Baleárského souostroví

LLUC – SA CALOBRA – PORT SÓLLER – SA DRAGONERA – VALLDEMOSSA – PALMA DE 
MALLORCA – ALCÚIDA –  FORMENTOR 

Mallorca, to je kouzelný ostrov Baleárského souostroví. Žádný jiný evropský ostrov nemá tak 
širokou škálu přírodních krás, od úrodných rovin k téměř vysokohorským vrcholkům Tramuntany. 
Mírné klima, nádherné pláže a historické památky učinily z ostrova oblíbený turistický cíl. 

 Kód Termín Cena Trasa

 E416-15-1 28.05.–06.06. 15 390,- H

let. přepravu Brno – Palma de Mallorca – Brno, 
letištní taxy, transfer z/na hotel/aparthotel, 7x, 
(*11x), (**10x), ubytování v hotelu/aparthotelu 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím s polopenzí, výlety 
na Mallorce, průvodce

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

1lůžk. pokoj 600 Kč/noc – pouze na vyžádání, 
komplex. pojištění vč. storna str. 2 katalogu 240 Kč, 
(*360 Kč), (**330 Kč) s možností připojištění vyš-
šího storna zájezdu + 250 Kč, ve všech termínech, 
lodní výlet 4. den 750 Kč, výlet Palma de Mallorca 
1000 Kč 

v termínu* 13. 6. a 25. 7. je  zájezd prodloužen 
o 4 dny odpočinku u moře a návrat je 12. den, 
v termínu** 26. 8. je zájezd prodloužen o 3 dny 
odpočinku navíc a návrat je 11. den

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Palma de Mallorca

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v dopoledních hodinách. 
2. den Příjezd do BARCELONY , ná-
vštěva nejzajímavějších památek, noční trajekt 
na Mallorcu (4lůžk. kabiny). 
3. den Výlet do jihozápadní části ostrova. 
Přejezd přes jižní část pohoří SERRA DE 
TRAMUNTANA do městečka VALLDE-
MOSSA. Malebné městečko s kartuziánským 
klášterem, které se zalíbilo i F. Chopinovi a G. 
Sandové. ESTELLENCS sta robylá obec 
na strmých horských svazích s nádhernými vý-
hledy. Přejezd přes vyhlídku MIRADOR DE 
RICARDO ROCA (výhledy na temně modré 
moře a příkrá skaliska) do původního rybářské-
ho přístavu PORT D’ANDRATX. Na závěr 
koupání na plážích jižní části ostrova. 
4. den Výlet do severní části Mallorcy k mysu 
CAP DE FORMENTOR, poloostrov s mo-
hutnými skalnatými útesy. PORT DE PO-
LLENCA, pěkný přístav, východisko výletních 
lodí. Kouzelné městečko ALCÚDIA, připomí-
nající ve svém středu barcelonskou gotic kou 
čtvrť, památky na římskou část dějin. Koupání 
na některé ze zdejších pláží. 
5. den Návštěva romantických městeček 
SÓLLER a PORT DE SÓLLER. Zájem-
ci mohou mezi městečky projet histo rickou 
tramvají. V případě pěkného počasí možnost 
fakult. výletu lodí do romantické zátoky SA 
CALOBRA. Odtud pro cházka přes několik 
tunelů k ústí soutěsky Torrent de Pareis 
a dále do nitra druhé největší evropské erozní 
soutěsky nebo kou pání na romantické pláži. 
Cestou návštěva kláštera Lluc, hlavní poutní 
místo na ostrově, proslulé již ve středověku 
díky tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta). 
Zastávka v městečku INCA – centrum kože-
dělného průmyslu.
6. den Dopoledne podrobná prohlídka měs-
ta PALMA DE MALLORCA – hlavní město 
ostrova s významnými památkami – monu-
mentální gotická katedrála La Seu, palác 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Brna do Palma de Mallorca. 
Transfer na ubytování.
2. den Pobyt u moře.
3. den Celodenní výlet po nejhezčích pří-
rodních místech severozápadní části ostrova. 
Kolem nejvyšších vrcholů ostrova do nejvý-
znamnějšího poutního místa Mallorcy klášte-
ra LLUC, po nejhezčí a také nejkrkolomnější 
horské silnici sjedeme na severní pobřeží do SA 
CALOBRY, rajské místo s nádherným koupá-
ním, procházky, soutěska, pokračujeme lodí 
podél působivého pobřeží ostrova do přístavu 
PORT SÓLLER, dále vlakem s tradičním cha-
rakterem na 50 min. cestu do Palmy, projedeme 
řadou tunelů, budeme míjet plantáže s pome-
rančovníky a mandlovníky. Z Palmy autobusem 
návrat na ubytování.
4. den Fakult. lodní výlet podél jihozápadní-
ho pobřeží plného pěkných zátok a skalnatých 
výběžků k ostrovu SA DRAGONERA, 
přírodní rezervace. Volno na ostrově, pokračo-
vání do zátoky Egos na koupání. Malé ob-
čerstvení na lodi. Odpoledne návrat a pobyt 
u moře. 
5. den Nejhezčí vesnice ostrova VALLDE-
MOSSA, úzké kamenné uličky, malebné fasá-
dy domů pokrytých květinami nebo posezení 
v některé typické kavárně. Nejznámější památka 
města bývalý kartuziánský klášter – La 
Cartuja, zde strávil zimu r. 1838 Frederik 
Chopin a George Sandová, možnost návštěvy 
kartouzy (vstupné není v ceně výletu). Odpole-
dne typická mallorská usedlost ze 17. stol. La 
Granja de Esporles, obklopená nádher-
nými zahradami, uvnitř usedlosti muzeum 
mallorských tradic, kovářské a tkalcovské 
stroje, starý vinný sklep, lisovna oleje, malá kap-
le, ochutnávka typických mallorských produktů.  
6. den Dopoledne fakultativně návštěva 
hlavního města PALMA DE MALLORCA, 
historické centrum s gotickou katedrálou La Seu, 
renesanční městské hradby, park del Mar, palác 
Almudeina, gotická čtvrt. Odpoledne volno, 

» tam i zpět letecky z Brna

de l’Almudaina (původně arabský Alcázar), kos-
tel sv. Eulanie, klášter sv. Františka, Arabské lázně 
aj. Odpoledne koupání a odpočinek na pláži. 
7. den Výlet na východní část ostrova. Návště-
va proslulých jeskyní CUEVAS DEL DRACH 
(Dračí jeskyně), ve kterých je jedna z největších 
podzemních vodních ploch na světě. Romantic-
kou atmosféru divadla stalaktitů dokresluje krát-
ký koncert klasické hudby se světelnými efekty. 
Zastávka v městečku PORTOCRISTO. Cestou 
zpět návštěva města MANACOR, které je pro-
slavené manufakturou na výrobu perel Majorica. 
8. den Pobyt u moře. 
9. den Trajekt na katalánské pobřeží (cca 8 
hodin). Odjezd do ČR. 
10. den Příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách. 

pobyt u moře. 
7. den Celodenní výlet na severní pobřeží 
ostrova. ALCÚDIA návštěva tradičního trhu 
ve městě, středověké jádro obehnané docho-
vanými hradbami. Přes Port Pollensa k mysu 
FORMENTOR, vyhlídka Es Colomer (200 m), 
výhledy na útesy. Za příznivého počasí plavba 
do přístavu PORT POLLENSA, volno ke kou-
pání nebo k procházkám. Návrat na ubytování.
8. den Transfer na letiště a odlet do Brna. 

Poznámka:

 Kód Termín Cena Poč. nocí Let

 E417-15-1 10.06.–17.06. 21 990,- 7 Brno

 E417-15-2* 13.06.–24.06. 25 990,- 11 Brno

 E417-15-3* 25.07.–05.08. 26 990,- 11 Brno 

 E417-15-4 29.07.–05.08. 22 990,- 7 Brno

 E417-15-5 26.08.–02.09. 22 990,- 7 Brno

 E417-15-6** 26.08-05.09. 25 990,- 10 Brno

 E417-15-7 16.09.–23.09. 21 990,- 7 Brno
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Puerto de la Cruz

ŠPANĚLSKO

Navštívíme ostrov Tenerife – největší a nejpestřejší z Kanárských ostrovů, přezdívaný mini-
kontinent. Tenerife nabízí fantastické přírodní scenérie: na severu rozsáhlá zelená údolí, na 
jihu polopouštní krajinu s kaktusy a sukulenty, v centru úchvatné borovicové lesy, členité 
kaňony a Národní Park, na pobřeží černé-vulkanické nebo saharské pláže. Fakultativně vy-
jedeme na zelený ostrůvek La Gomera, který nabízí divoké vavřínové lesy v Národním parku 
Garajonay, palmová údolí a neskutečný pohled  k bí lé špičce vulkánu Pico del Teide, nejvyšší 
kótě nejen Tenerife, Kanárských ostrovů, ale i celého Španělska.

KANÁRSKÉ OSTROVY
Tenerife a La Gomera 

» ubytování na jednom místě –  
hotel**** v Puerto de la Cruz

» polopenze v ceně
» oblíbený zájezd

leteckou přepravu Praha – Tenerife – Praha, letišt-
ní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, dopravu 
klim. autokarem program 3. a 5. den, 7x ubytová-
ní v hotelu**** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  
7x polopenzi, služby českého průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

připojištění vyššího storna zájezdu 250 Kč str. 2 
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E418-15-1 02.10.–09.10. 23 990,- L2, L3

 E418-15-2 09.10.–16.10. 23 990,- L2, L3

PUERTO DE LA CRUZ – PLAYA JARDÍN – LAGO MARTIÁNEZ  – LORO PARK – NP LAS 
CAŇADAS – PICO DEL TEIDE – MASCA – GARACHICO – ICOD DE LOS VINOS – LA OROTAVA 
– POLOOSTROV ANAGA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – LAS TERESITAS – TAGANANA – LA 
LAGUNA – LA GOMERA – SAN SEBASTIAN – NP GARA JONAY

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy na ostrov TENERI-
FE, největší a nejznámější z Kanárských ostrovů, 
transfer a ubytování v hotelu.
2. den Individuální volno, procházka příjem-
ným historickým centrem PUERTO DE LA 
CRUZ – „tenerifská šedá eminence“ jíž se tu-
ristika dotýkala už koncem 19. stol. a v současné 
době jedno z nejkrásnějších turistických letovis-
kek na ostrovech, návštěva botanické zahrady 
Jardín Botánico, zahrad Casina Taoro nebo 
zahrady orchidejí. Odpočinek na vulkanické plá-
ži PLAYA JARDÍN se subtropickou zahradou 
nebo koupání ve slavných přímořských bazé-
nech s gejzíry LAGO MARTIÁNEZ. 
3. den Celodenní výlet do Národního 
parku LAS CAŇADAS  s měsíční kraji-
nou a nejvyšším vrcholem Španělska Pico del 

Ubytování:
Hotel Turquesa Playa**** v Puerto de 
la Cruz, v blízkosti pláže Playa Jardín (cca 150 m) 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, TV/sat., cent-
rální klimatizace (v omezených hodinách), fén, 
telefon, lednička, balkon nebo terasa. Venku 2 
bazény, vířivka, snack bar a terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma. WI-FI připojení 
zdarma v baru (v omezených hodinách). Inter-
netový koutek za poplatek.

Teide (3 718 m). V případě pěkného počasí lze 
vyjet fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, odkud 
je nádherný pohled na Tenerife a okolní ostrovy. 
Průjezd kaňonem v gigantických monumentál-
ních skalách LOS GIGANTES s půvabnou 
horskou vesničkou MASCA, prohlídka lávou 
zničeného města GARACHICO a výlet za-
končíme v ICODU DE LOS VINOS u údajně 
tisíciletého dračince.
4. den Pobyt u moře a polodenní výlet 
místní dopravou (1,5 €) do krásného koloniál-
ního města LA OROTAVA. Procházka kou-
zelným historickým centrem kolem radnice, 
kostelů, zahrad, návštěva katedrály a slavných 
„balkónových domů“. Město se právem řadí 
k nejpůvabnějším na Tenerife a k jednomu z nej-
více „kanárských“ míst na ostrově.
5. den Celodenní výlet na poloostrov ANA-

GA. Projedeme hlavní město Tenerife SANTA 
CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole 
s moderní výstavbou. Uvidíme jedinečnou bu-
dovu Auditoria a současně symbol města, ná-
městí Plaza de Espaňa s vládní budovou, množ-
stvím nákupních zón a moderním přístavem. 
Nenecháme si ujít zastávku na nejkrásnější pláži 
Tenerife – LAS TERESITAS, která se svým 
světlým saharským pískem a množstvím palem 
připomíná karibské pláže. Pokračujeme klikatou 
horskou silnicí prudce klesající k pobřežní ves-
nici TAGANANA (možnost koupání) ve stínu 
Skály duchů v zeleném a rozsochatém pohoří. 
Přes vavřínové lesy projedeme poloostrovem 
Anaga do města LA LAGUNA , původní 
hlavní město ostrova, jedinečně dochovaná 
středověká architektura. 
6. den Pobyt u moře nebo fakultativní 
celodenní výlet trajektem na sousední ostrůvek 
LA GOMERA, malý kulatý ostrov plný přírod-
ních krás. Pro vazby na slavného objevitele se 
mu také říká Isla Columbina neboli Kolumbův 
ostrov. V rámci výletu navštívíme městečko 
SAN SEBASTIAN, prohlídka historického já-
dra. Uvidíme dům, kde bydlel Kryštof Kolumbus 
cestou do Nového světa i kostel, kde se mod-
lil za zdar výpravy. Přes vyhlídky na palmová 
údolí pokračujeme do Národního parku 
GARAJONAY , jedinečné vavřínové lesy. 
Seznámíme se se specifickým místním nářečím 
(pískacím jazykem) během oběda, který 
je zahrnut v ceně výletu.
7. den Pobyt u moře nebo fakultativní 
výlet katamaránem za velrybami, popř. návštěva 
vyhlášeného Loro Parku, kouzelná botanická 
a zoologická zahrada čítající přes 2000 papouš-
ků, delfinárium, vystoupení kosatek, akvária 
s podmořskou faunou a flórou, tunelem se žra-
loky, iglů s největším umělým ostrovem tučňáků 

a dalšími zvířaty z celého světa.
8. den Snídaně, individuální volno dle odletu 
z Tenerife. Transfer na letiště a odlet do repub-
liky. 

SAN SEBASTIAN 
DE LA GOMERA

PICO DEL TEIDE

NP GARAJONAY

SANTA CRUZ  
DE TENERIFEPUERTO  

DE LA CRUZ
GARACHICO

TAGANANA

LA OROTAVA

Tenerife – Las Teresitas

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–7. den Zájezd kopíruje předchozí pro-
gram.
8.–14. den Pobyt u moře, individuální 
program, možnost dalších fakultativních výletů 
po ostrově.
15. den Snídaně, individuální volno dle od-
letu z Tenerife. Transfer na letiště a odlet do 
republiky. 

KANÁRSKÉ OSTROVY
Tenerife a La Gomera – prodloužený relax u moře

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E419-15-1 02.10.–16.10. 29 990,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Tenerife – Praha, letišt-
ní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, dopravu 
klim. busem program 3. a 5. den, 14x ubyt. v hote-
lu**** – 2lůžk. pokoje s přísluš. (viz. hotel výše), 
14x polopenzi, služby českého průvodce, kom-
plexní pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

připojištění vyššího storna zájezdu 250 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Pico del Teide

Pico del Teide

La Gomera

Náš tip!
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Sevilla

Sevilla

ŠPANĚLSKO

Vydejte se s námi do Katalánska a zvláště pak do Barcelony, úchvatného města na pobřeží 
Středozemního moře. Nechte se vtáhnout do  historie i  současnosti katalánské metropole 
a poznejte její rozličné tváře a chutě. V rámci zájezdu nás čeká i návštěva nedalekého kláš-
tera Montserrat a koupání na plážích Costa Brava – Costa Maresme.  

KATALÁNSKO A BARCELONA 
s pobytem u moře

BARCELONA – MONTSERRAT – FIGUERAS – CASTELLO D EMPÚRIAS – CADAQUES – BLANES – 
TOSSA DE MASR – GERONA – BESALÚ 

program A dopravu lux. klim. busem, pro-
gram B leteckou přepravu – Praha – Španělsko – 
Praha vč. letištních tax a poplatků a dopravu busem 
po Španělsku, oba programy – 7x  ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s přísluš., 7x polopenzi, průvodce  

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3600 Kč, program A – komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč str. 2 katalogu, 
program B – komplex. pojištění vč. storna zájez-
du 240 Kč str. 2 katalogu, s možností připojištění 
vyššího storna + 250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU 
Dvě možnosti dopravy: A – BUS; B – letecky
1. den Program A Odjezd z ČR v dopoled-
ních hodinách. 
2. den Program A Příjezd na pobřeží Cos- 
ta Brava/Maresme, Costa Dorada – poblíž Bar-
celony, odpoledne ubytování, volný program 
(možnost koupání), večeře. Program B Od-
let z Prahy do Španělska, transfer na ubytování. 
Dále společný program A i B. 
3. den Celodenní BARCELONA – Barce-
lona gotická – Gotická čtvrť, katedrála, pří-
stav, odpoledne volno – možno využít k návštěvě 
„Pueblo Espaňol – Španělské vesnice“ nebo moř-
ského akvária, návrat na ubytování, večeře. 
4. den Půldenní výlet k nejvýznamnějšímu 
poutnímu místu Katalánska – horský klášter 
MONTSERRAT – prohlídka (katedrála a křížo-
vá cesta), návrat na ubytování, koupání, večeře. 
5. den Odjezd do FIGUERAS, muzeum Sal-
vadora Dalího, středověké městečko CASTE-
LLO D EMPÚRIAS, CADAQUES – přímoř-
ské městečko, které si oblíbilo mnoho umělců (S. 
Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, W. Disney, André 
Breton, F. G. Llorca), návrat na ubytování, večeře.
6. den Celodenní výlet do BARCELONY – 
Barcelona modernistická – prohlídka 
– (Antonio Gaudí – exteriér katedrály Sagrada 
Familia, Parc Güell, okružní projížďka urbanis-
tickými skvosty komplexu „Ensanche“, Gaudího 
Casa Batlló, La Pedrera), odpoledne volno (indi-
viduálně možno využít též k prohlídce Picassova 
muzea, Námořního muzea či Muzea fotbalového 
klubu FC Barcelona), návrat na ubytování, večeře.
7. den Odjezd do BLANES, návštěva nej-
krásnější botanické zahrady Costa Bravy JARDÍ 
BOTANIC MAR I MURTRA zal. r. 1928 se 
7000 druhy středozemních a tropických rostlin, 
afrických sukulentů..., odpoledne odjezd do 
TOSSA DE MAR, jednoho z nejkrásnějších 
letovisek na Costa Brava (Villa Vieja – opevněná 
část Tossy – hradby s obrannými věžemi, cent-
rum s domy ze 14. až 17. stol., kostel St. Vincent, 
Museo Municipal s díly moderního umění – Marc 
Chagall). Příp. fakult. cesta lodí, večeře. MÁLAGA

COSTA DEL SOL

GIBRALTAR

GRANADA

ALMUNĚKAR

CÓRDOBA

NP Krka

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Málagy, transfer 
do hotelu na pobřeží COSTA DEL SOL.
2. den Pobyt u moře, individuální volno.
3. den Celodenní výlet na nejjižnější místo 
Evropy GIBRALTAR, britská korunní ko-
lonie, staré město a pevnost střežící průliv 
mezi Evropou a Afrikou. Procházka městem, 
možnost výhodných nákupů či výletů místními 
minibusy po skalnatých vrcholcích. K nezapo-
menutelným dojmům patří setkání s místním 
opičím „obyvatelstvem“. Odjezd zpět na pobřeží 
Costa del Sol.
4. den Pobyt u moře. Možnost fakulta-
tivních výletů.
5. den Celodenní výlet do GRANADY  , 
města zasazeného do přírody na úpatí pohoří 
Sierra Nevada s pohádkově krásnými památ-
kami z doby maurské nadvlády, působivá 
katedrála s královskou kaplí, návštěva paláce 
ALHAMBRA, který je námětem mnoha po-
hádkových příběhů, překrásné zahrady GENE-
RALIFE, kompozice cest, patií, jezírek a fontán. 
Při zpáteční cestě zastávka v ALMUNĚCARU 
– příjemné letovisko na pobřeží Costa del Sol, 
procházka jeho historickou čtvrtí. Večer návrat 
do hotelu.
6. den Pobyt u moře nebo fakultativní 
výlet do CÓRDOBY , bývalé arabské sídel-
ní město, kouzelné uličky, židovská a stará čtvrť 
s typickými bílými stavbami, mešita – velké dílo 
islámské kultury, ALCÁZAR – zdejší zahrady, 
plné jezírek, fontán a pomerančovníků patří 

8. den Návštěva GERONY – jedna z nej-
zachovalejších středověkých židovských čtvrtí, 
katedrála s věží Karla Velikého, kostely San Pere 
de Galligants a Sant Nicolau, středověké hradby. 
BESALÚ, středověké město s románskými 
kostely Sant Vicenc a Sant Pere, pozůstatek be-
nediktinského kláštera se zachovalou lázní mikve, 
opevněný most. Návrat na ubytování, večeře.
9. den Snídaně, volný program (možnost kou-
pání). Program A Odpoledne odjezd do ČR. 
Program B Transfer na letiště a odlet do ČR. 
10. den Program A Odpoledne příjezd do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 E420-15-1 15.05.–24.05. 11 990,- F, I, K

 E420-15-2 11.09.–20.09. 11 990,- F, I, K

Program A

Ubytování: 
Hotel v některém ze známých letovisek na 
pobř. Středozemního moře nedaleko Barcelony. 
Je možné zajistit ubytování 3. os. na přistýlce – 
bez slevy. V případě včasného přihlášení do 2 
měsíců před odjezdem se zájmem o doobsazení 
nebude účtován příplatek za 1lůžk. pokoj. 

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E421-15-1 16.05.–23.05. 19 690,- L5

 E421-15-2 12.09.–19.09. 19 690,- L5

Program B

Zájezd nám nabízí možnost spojení příjemného pobytu na plážích pobřeží Costa del Sol, 
které se táhnou od Malágy, až téměř k Gibraltaru, s poznáváním nekrásnějších míst kouzelné 
Andalusie. Costa del Sol je pobřeží plné slunečního svitu a na své si tu přijdou i milovníci 
golfu a vodních sportů. 

ANDALUSIE 
s pobytem na Costa del Sol

MÁLAGA – COSTA DEL SOL – GIBRALTAR – GRANADA – ALHAMBRA – ALMUNĚCAR – CÓRDOBA

k nejkrásnějším v Andalusii.
7. den Volno, pobyt u moře, možnost 
fakultativních výletů.
8. den Transfer z hotelu na letiště. Odlet z Má-
lagy do Prahy.

leteckou dopravu Praha – Málaga – Praha, let. taxy 
a poplatky, transfer z letiště do hotelu a zpět, 7x 
ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 7x polopenzi formou bufetu, transfery 
a výlety autokarem, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

výlet do Córdoby 990 Kč, rezervace a vstup do pa-
láce Alhambra v Granadě 590 Kč (rezervace v CK, 
rezervaci však španělská CK potvrdí až měsíc před 
odjezdem, nebude-li potvrzeno, částka bude kli-
entovi vrácena obratem), komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 240 Kč

1lůžk. pokoj 3490 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

na Gibraltar doporučuje ministerstvo zahraničí 
cestovní pas!

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Upozornění:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E450-15-1 12.06.–19.06. 21 990,- L6

Málaga

Granada – Alhambra

Córdoba
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Barcelona

Monaco

Canyon du Verdon

Costa Brava Nice

ŠPANĚLSKO, FRANCIE

Kombinovaný zájezd, relaxace na plážích Francouzské Riviéry a na španělském pobřeží Costa 
Maresme. Poznáme atraktivní místa v okolí pobytových míst, kam budou směřovat naše vý-
lety. Španělská Costa Maresme tvoří začátek Costa Dorada, tj. Zlatého pobřeží, které se tak 
nazývá pro své dlouhé písečné pláže. U  zájezdů je ubytování ve Španělsku v  hotelu systému 
Fortuna (tj. **/*** hotel na pobřeží Costa Brava nebo Costa Maresme).

ŠPANĚLSKO
a Francouzská Riviéra

» nejkrásnější místa  
Francouzské Riviéry

» pobyt u moře s výlety mezi  
světoznámým Nice a Cannes

» zájezd provází pan Petr Horák 
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

dopravu lux. klim. busem, 7x (9x)*ubytování 
v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 
5x (7x)* ve Španělsku Costa Brava/Maresme a 2x 
ve Francii), 5x (7x)* polopenzi ve Španělsku, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu, 
průvodce

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

5x oběd ve Španělsku 500 Kč, 2x snídaně ve Fran-
cii 360 Kč

zájezd v tomto termínu je prodloužen o dva dny 
pobytu ve Španělsku. V průběhu prodlouženého 
pobytu navštívíme jeden den BLANES – návště-
va botanické zahrady vč. výletu lodí podél skal-
natého pobřeží do TOSSY DE MAR – starobylé 
městečko. Další den budeme mít volno na kou-
pání a výlet do GERONY rozšíříme o FIGUERES 
– návštěva muzea Salvatora Dalího a o BESALÚ 
– malé historické městečko ve vnitrozemí.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

MONTSERRAT – BARCELONA – GERONA – MARSEILLE – ST. TROPEZ – PORT GRIMAUD – 
RAMATUELLE – NICE – MONACO – MONTE CARLO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v poledních hodinách. 
2. den Dopoledne příjezd na španělské pobře-
ží, pobyt u moře.
3. den Navštívíme MONTSERRAT, horský 
benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém 
pohoří. Jde o jedno z nejposvátnějších míst Ka-
talánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. 
BARCELONA  metropole Katalánska (zají-
mavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna 
starého města La Rambla a hlavně velké množst-
ví staveb slavného španělského architekta Antoni 
Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera, 
park Güell aj.).
4. den Pobyt u moře. 
5. den Pobyt u moře. Polodenní výlet 
do historického města GERONY – malebné 
historické město s pěknou katedrálou a staro-
bylým centrem. 
6. den Pobyt u moře. 
7. den Přejezd do Francie, zastávka v MAR-
SEILLE – největší francouzský středomořský 
přístav s bohatou historií již od dob římského 
osídlení. Překrásná vyhlídka na město a ostrovy 
od katedrály Notre Dame de la Garde.
8. den Návštěva ST. TROPEZ – jedna z hlav-
ních turistických atrakcí Riviéry. Jeho krásu objevily 
významné osobnosti: P. Signac, H. Matisse a S. G. 
Colettová. Po R. Vadimovi a B. Bardot následovala 
vlna turistů, kteří přijíždějí do tohoto malebného 
místa. Možnost koupání. PORT GRIMAUD – 

Poznámka*:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR. 
2. den Příjezd na Francouzskou Riviéru. Ran-
ní procházka po provensálském trhu ve stře-
domořském ANTIBES s dlážděnými ulicemi 
plnými květin. Návštěva MARINELANDU – 
cvičení delfíni, kosatky, tučňáci i tuleni. Ubyto-
vání ve VILLENEUVE-LOUBET s krásnou 
pláží a okolím, které nabízí řadu možností pro 
výlety i turistické túry. Individuální volno.
3. den Pobyt u moře, variantně návště-
va místního Aquaparku.
4. den Výlet za turistickými magnety Fran-
couzské Riviéry. Návštěva městečka parfémů 
GRASSE, které je již od 18. století centrem 
světové kosmetiky – návštěva historické vý-
robny parfémů a mýdel Fragonard s možností 
nákupu. V oblasti se ve velkém pěstuje růže, 
levandule, jasmín, mimóza, citroník právě pro 
zásobování parfémového průmyslu. Největší 
evropský kaňon GORGES DU VERDON, 
který si razí cestu vápencovou plošinou Hau-
te-Provence. Pokračujeme až k jižnímu okraji 
kaňonu k vyhlídce MESCLA, poznáme 
nejkrásnější místa regionu a vykoupeme se 
v jezeře ST. CROIX, kam se řeka Verdon 
vlévá. 
5. den Pobyt u moře.
6. den Návštěva poloostrova St. Tropez s roz-
lehlými vinicemi. Okouzlující vesnice RAMA-
TUELLE s labyrintem úzkých uliček a hrobem 
Gérarda Philipa, fakult. ochutnávka místních vín 
Côtes de Provence. Koupání na krásných píseč-
ných plážích u St. Tropez a prohlídka starosvět-
sky krásného města ST. TROPEZ – staré 
město – Vieux Port, četnická stanice a výhledy 
od pevnosti na celý záliv. Lodí přejedeme ze 
St. Tropez (nejkrásnější pohledy na město) do 
francouzských Benátek – městečka PORT- 
GRIMAUD, vystavěného na kanálech – kot-
vící jachty, půvabné osobité domky. Večerní 
CANNES – procházka po světovém letovisku 
– boulevard Croisette, filmový palác.
7. den Pobyt u moře.

 Kód Termín Cena Trasa

 E422-15-1 12.06.–21.06. 12 490,- A

 E422-15-2 26.06.–05.07. 13 290,- N

 E422-15-3 21.08.–30.08. 13 990,- N

 E422-15-4 28.08.–06.09. 12 990,- A

 E422-15-5* 04.09.–15.09. 13 290,- N

Seznámíme se s kouzelným krajem Azurového pobřeží. Ubytováni budeme v městečku Villene-
uve-Loubet, kterému dominuje středověký hrad a krásný záliv Andělů (Baie des Anges). Zájezd 
spojuje pobyt u moře s prohlídkami turistických magnetů oblasti a zábavu si užijeme v míst-
ním vyhlášeném Marinelandu nebo aquaparku. Užijte si dovolenou na Francouzské Riviéře!  

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA  
pobyt v Zátoce andělů s výlety

ANTIBES – VILLENEUVE–LOUBET – GRASSE – KAŇON VERDON – RAMATUELLE – ST. TROPEZ 
– PORT GRIMAUD – CANNES – NICE –  MONACO – MONTE CARLO 

8. den Okružní jízda po NICE, procházka 
městem a po Anglické promenádě, exkluzivní 
čtvrt Cimez s výhledy, úzké klikaté uličky čtvrti 
Vieux Nice, zámecký vrch. S Francií se rozlou-
číme v Monackém knížectví – staré 
město MONACO, přístavní čtvrť Condamine 
a moderní MONTE CARLO. Navštívíme 
Oceánografické muzeum, katedrálu s hrobka-
mi monackých knížat, Knížecí palác i kasino 
v Monte Carlu. Procházka k pláži Larvotto, na-
posledy vychutnáme koupání v azurově modré 
vodě a odjedeme domů.
9. den Předpokládaný návrat do republiky 
v odpoledních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 FR423-15-1 21.08.–29.08. 12 990,- A, B, F, G

dopravu lux. klim busem, 6x ubytování v hotelu 
ve Villeneuve-Loubet – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 6x snídani formou bufetu, průvodce 

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

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 
2 katalogu, rezervace předem v CK pro zájemce 
o návštěvu Marinelandu – skupinové slevy od 20 
osob, platba na místě cca 31 €. Možnost zajištění 
večeří našim průvodcem na místě – orientační 
cena jedné večeře je cca 12–13 €/os., platba na 
místě

1lůžk. pokoj 5300 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

unikátní lagunové městečko, které je protknuto 
množstvím vodních toků. Na závěr dne roman-
tické městečko RAMATUELLE.
9. den NICE – město s romantickou starou 
částí i palmovou Anglickou promenádou. MO-
NACO – MONTE CARLO – upravené krásou 
zářící malé knížectví. Možnost návštěvy Oceáno-
grafického muzea, katedrály knížecí rodiny nebo 
Knížecího paláce a v Monte Carlu slavného Casina.
10. den Příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách. 

S Náš tip!
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SPLIT

TROGIR

ŠIBENIK

PRIMOŠTEN

ZADAR

NP KRKA

PAKLENICA
NP PLITVICKÁ 
JEZERA

KORNATI

CHORVATSKO

Šibenik

Zájezd spojuje odpočinek na krásných plážích Jadranu s poznáním nejkrásnějších národních parků celého Chorvatska, ale i významných kul-
turních památek oblasti Dalmácie. Navštívíme světoznámou katedrálu sv. Jakuba v Šibeniku, prohlédneme si překrásný Trogir, starobylý Split, 
Zadar i malebný Primošten. Ubytováni budeme v moderním hotelovém komplexu Solaris Beach Resort u Šibeniku. 

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA 
s pobytem u moře

NP PLITVICKÁ JEZERA – ŠIBENIK – NP KRKA – SPLIT – TROGIR – PRIMOŠTEN –  NP KORNATI – NP PAKLENICA – ZADAR 

» ubytování – hotelový kompex Solaris 
Beach Resort***  

» bohatá polopenze formou bufetu
» krása národních parků a průzračné 

vody Jadranu 
» trvale oblíbený zájezd

dopravu lux. klim. busem, pobytovou taxu, 7x 
ubytování v hotelu*** – 2lůžk. klim. pokoje 
s příslušenstvím, balkon, sat. TV, minibar, 7x 
polopenzi – snídaně i večeře formou bohatého 
bufetu, průvodce 

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3000 Kč, komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 300 Kč str. 2 katalogu

3. osoba na přistýlce 600 Kč  

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Slevy:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V odpoledních hodinách odjezd z re-
publiky. 
2. den Dopoledne návštěva Národního 
parku PLITVICKÁ JEZERA , roman-
tická nádhera tyrkysových jezer propojených 
řadou peřejí a vodopádů, dolomitové údolí, 
bohatá stromová flóra rezervace, to vše nás 
zavede do doby natáčení filmů o Vinnetouovi. 
Po prohlídce odjedeme na ubytování do oblí-
beného přímořského letoviska Solaris Beach 
Resort. 
3. den Pobyt u moře, individuální volno.
4. den Po snídani odjedeme k prohlídce 
historického centra města ŠIBENIK – pozo-
ruhodná katedrála sv. Jakuba , bludiště míst-
ních uliček a náměstíček pocházejících z 15. 
a 16. století. Pokračujeme k návštěvě ojedinělé-
ho přírodního představení a osvěžení v peřejích 
Národního parku KRKA – podobně jako 
Plitvická jezera je i zdejší park krasového půvo-
du, krasový terén v údolí řeky Krka s peřejemi, 
vodopády a jezírky, vodopád Skradinski 
buk – dosahující objemu až 55 m3 vody za vte-
řinu, 800 m dlouhé kaskády tvořené sedmnácti 
peřejemi. Návrat do hotelu, pobyt u moře.
5. den Pobyt u moře, individuální volno.
6. den Navštívíme druhé největší chorvat-
ské město a srdce dalmatské pobřežní oblasti 
SPLIT – prohlídka historického jádra, jehož 
součástí je i palmami lemovaná promenáda 
a především Diokleciánův palác  – 
jedna z nejimpozantnějších římských památek 
– všech 220 staveb v areálu paláce dnes fun-
guje jako obchody, kavárny apod., Zlatá brána, 
Papaličův palác, Jupiterův chrám, katedrála sv. 
Domnia, individuální volno možnost návštěvy 
známé splitské tržnice. TROGIR  – pře-
krásné hradbami obehnané město, záplava 
románské a renesanční architektury, prohlídka 
historického jádra ležícího na nevelkém ost-
růvku, velkolepá katedrála sv. Vavřince, Čipický 
palác aj. Před návratem na ubytování zastavíme 
v „perle Dalmácie“ městečku PRIMOŠTEN 
– malebné staré rybářské městečko protkané 
středověkými uličkami jimž vévodí obrovská 

Ubytování:
Hotel se nachází v oblíbeném a nejlépe vyba-
veném resortu na Jadranu v Solaris Holi-
day Resort*** u Šibeniku, uprostřed stře-
domořské vegetace a borových lesů. Resort 
nabízí moderní zařízení, spa&wellness cent-
rum, nový aquapark, široké možnosti spor-
tovního vyžití, venkovní bazén, animační pro-
gramy. Vychutnáme si i příjemnou atmosféru 
typické dalmatské vesnice, která je součástí 
resortu nebo posedíme v jednom z mnoha 
plážových barů či trattorií. Oblázková pláž je 
od hotelu vzdálená cca 50 m.  

 Kód Termín Cena Trasa

 HR424-15-1 04.09.–13.09. 12 590,- A, B, G, L + Mikulov

zvonice kostela sv. Jiří – nádherné panorama-
tické výhledy.
7. den Pobyt u moře nebo fakultativní 
lodní výlet k souostroví Národního parku 
KORNATI – 147 převážně neobydlených ost-
rovů, ostrůvků a útesů vytvořilo největší a nej-
hustší souostroví v Jaderském moři, úchvatné 
panorama skalních útvarů, překrásné přírodní 
scenérie.  
8. den Po snídani se vypravíme do Národ-
ního parku PAKLENICA, strmé vrcholky 
Velebitského masívu ční vysoko nad úrovní 
moře, působivé scenérie skal a moře. Prohlídka 
nejpřitažlivější části tohoto parku, jenž tvoří ka-
ňony řek Velká a Malá Paklenica.  
9. den Dopoledne pobyt u moře. Odpo-
ledne prohlídka městečka ZADAR – mramo-
rem dlážděné ulice se dodnes řídí původním 

římským členěním, kruhový kostel sv. Donáta, 
okruh po městských hradbách, Mořská brána 
a mořské varhany – jediné na světě – prazvlášt-
ní tesklivé melodie. Následuje odjezd do ČR.
10. den V ranních hodinách návrat do re-
publiky.

NP Plitvice

NP Plitvice Split

NP Krka

NP Plitvice

Náš tip!
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Paški sir

Bol – Zlatni ratPag Řeka Zrmanja

Zájezd nás zavede na krasový ostrov Pag s originálními prvky kultury. Nejen krása ostrova 
a moře, ale i pracné vzory krajkářů a  pikantní ovčí sýr získaly Pagu proslulost. V NP Severní 
Velebit budeme obdivovat skalní reliéfy, krasové útvary, navštívíme Zadar, Šibenik i neprávem 
opomíjený Zagreb a v kaňonu řeky Zrmanja se vrátíme do doby natáčení f ilmů o Vinnetouovi.  

OSTROV PAG, NÁRODNÍ PARKY
a kaňon řeky Zrmanja

» atraktivní program
» zájezd provází Petr Horák

dopravu lux. klim. busem vč. výletů, pobytovou 
taxu, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi – snída-
ně i večeře formou bufetu, nápoj k večeři 0,25 l 
– víno, pivo nebo voda, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 2650 Kč, vyhlídková plavba kaňonem 
řeky Zrmanja 500 Kč, výlet 7. den programu do NP 
Velebit 550 Kč (min. 20 účastníků), komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 300 Kč str. 2 katalogu

3. osoba na přistýlce 900 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

ŘEKA ZRMANJA – OSTROV PAG – NP KRKA – ŠIBENIK – NP SEVERNÍ VELEBIT – ZADAR – 
NIN – ZAGREB 

Sleva:

 Kód Termín Cena Trasa

 HR425-15-1 04.09.–13.09. 10 490,- A, B, G, L + Mikulov

Zájezd za krásami Makarské riviéry. Formou výletů poznáme nejen ostrov Brač, ale i tradice 
Dalmácie. Navštívíme pravý Dalmatinský jarmark v městečku Zadvarje, prohlédneme si oslni-
vou krásu vápencových skalisek a propastí u Imotski,  navštívíme perlu Jadranu Dubrovník, ne-
méně půvabný Split a po celou dobu pobytu si budeme užívat moře a pláží letoviska Makarská.  

MAKARSKÁ RIVIÉRA  
Dubrovník a Split

NP KRKA – MAKARSKA –  OSTROV BRAČ – ZADVAR JE –  VODOPÁDY GUBAVICA – BAŠKA 
VODA – DUBROVNÍK – IMOTSKI – ČERVENÉ A MODRÉ JEZERO – PROLOŽAC – SPLIT 

 Kód Termín Cena Trasa

 HR432-15-1 11.09.–20.09. 11 390,- A, B, G, L + Mikulov

dopravu lux. klim. busem, pobytovou taxu, 7x 
ubytování v pavilonech – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 7x polopenzi (snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z menu a salátový bufet), nápoj 
k večeři 0,25 l – víno, pivo nebo voda,  průvodce 

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

1lůžk. pokoj bez balkonu 3100 Kč – pouze na vy-
žádání, fakult. výlet 7. den 500 Kč (min. 25 osob),  
komplex. poj. vč. storna zájezdu 300 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

S

CHORVATSKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ve večerních hod. odjezd z ČR. 
2. den Ráno příjezd do oblasti řeky Krka, pro-
hlídka krasového fenoménu NP KRKA – pe-
řeje, vodopády, Skradinský buk, Rošský slap aj. 
Odpoledne příjezd do MAKARSKÉ, ubytování 
a individuální volno u moře.  
3. den Pobyt u moře.
4. den Celodenní fakult. lodní výlet na třetí 
největší chorvatský ostrov BRAČ, proslavený 
zdejším vápencem, z něhož je postavena řada vý-
znamných staveb v Evropě. Oběd na lodi, návště-
va městečka BOL s nejkrásnější pláží Jadranu 
Zlatni rat. 
5. den Ráno se vypravíme na pravý Dal-
matinský jarmark do městečka ZAD-
VARJE – klasický vesnický jarmark s prodejem 
domácích produktů, rukodělných výrobků, ale 
i domácích zvířat apod. Možnost výhodných ná-
kupů – olivový olej, domácí džemy, známá pálen-
ka travarica...  Cestou zpět k moři prohlídka vo-
dopádů GUBAVICA, kde se točily indiánky 
o Vinnetouovi, zastávka v městečku BAŠKA 
VODA. Odpoledne individuální volno u moře. 
6. den Pobyt u moře.
7. den Fakult. výlet do DUBROVNÍKU  
– historické centrum, mramorem dlážděné ulice 
a barokní budovy, procházka po hradbách. Mož-
nost odjet i na nedaleký ostrov LOKRUM – 
zde původně stával benediktinský klášter, jehož 
zbytky jsou patrné dodnes. Nyní je místo přírodní 
rezervací. Možnost koupání v přírodním slaném 
jezírku – „Mrtvo more“. Koupání je zde mož-
né také na několika přírodních plážích.  
8. den Překonáme hradbu pohoří BIOKO- 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ve večerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den Ráno příjezd do oblasti jižního Ve-
lebitu – nádherný kaňon Vinnetouovy řeky 
ZRMANJA, vysoký až 200 m je jedním z nej-
vzácnějších krasových útvarů v zemi a rozhodně 
stojí za návštěvu, vždyť právě zde se natáčely 
příběhy legendárního Vinnetoua. Fakult. vy-
hlídková plavba lodí, která připomíná 
severské fjordy, typická krasová řeka, laguny, 
vysoké skalní stěny. Ubytování v přímořském 
letovisku.
3. den Pobyt u moře.
4. den Celodenní výlet na ostrov PAG 
–za poznáním jeho jedinečné kultury. Pano-
ramatická jízda ostrovem se zastávkami – 
mj. ochutnávka známého ovčího sýru – paški 
sir, městečko PAG – uzounké mramorem 
dlážděné uličky, kostel sv. Marie, vévodský 
a biskupský palác, nízké kamenné domy, kde se 
krajkáři dodnes věnují svému tradičnímu řemes-
lu. Odpočinek a koupání na místních plážích.
5. den Pobyt u moře. Fakultativně mož-
nost lodního výletu do NP Kornati.
6. den Výlet do NP KRKA – přírodní před-
stavení krasového původu, půvabné vodopády 
Roški slap, Skradinsky buk i koupání pod vodo-
pádem. Odpoledne prohlídka historické části 
městečka ŠIBENIK – unikátní katedrála sv. 
Jakuba , bludiště uliček a náměstíček, Mořská 
brána, Biskupský palác. 
7. den Pobyt u moře. Pro zájemce celo-
denní fakult. výlet do divoké přírodní scenérie 
NP SEVERNÍ VELEBIT. Návštěvu parku za-
hájíme ve stanici medvědů KUTEREVO, po-
kračujeme k nejvýše položené vesnici KRAS-
NO, přírodní fenomén s ojedinělými skalními 
reliéfy, multimediální prezentace. Výjezd na ná-
horní plošinu Zavižan, krásné výhledy 
na pobřeží Kvarnerského zálivu, procházka 
kolem krasových závrtů. SMILJAN – muzeum 
a rodný dům fyzika Nikola Tesly.
8. den Městečko NIN s památkami z římské-

ho období a historické město ZADAR – mra-
morem dlážděné ulice se dodnes řídí původním 
římským členěním, antické a středověké památ-
ky, římské fórum, rotunda sv. Donata, brány 
a bašty, Mořské varhany a Pozdrav slunci od ar-
chitekte Nikoly Bašiče – nádherné západy slunce. 
9. den Snídaně, pobyt u moře a odpole-
dne odjedeme směr ZAGREB, prohlídka his-
torické části hlavního města Chorvatska – Horní 
město, Kaptolské náměstí, Kamenná brána, živé 
náměstí Trg Josipa Jelačiča... Večer odjezd do ČR.   
10. den Předpokládaný návrat v ranních ho-
dinách.

Ubytování:
Sv. Filip Jakov – hotel Alba*** – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, sat TV, balkon. Hote-
lový komplex se nachází cca 500 m od centra 
městečka Sv. Filip i Jakov. Oblázkové pláže cca  
100 m od hotelu.

» zajímavý výlet do Imotski
» Červené a Modré jezero
» pravý Dalmatinský jarmark v Zadvarje
» sleva Senior  +60 – ze základní ceny 3 %

VO a odjedeme do tajuplného vnitrozemí. K do-
volené v Dalmácii patří nejen moře, ale i oslni-
vá krása kulis bělostných vápencových skalisek. 
Zlatým hřebem bude soubor propastí u městečka 
IMOTSKI – ČERVENÉ a MODRÉ JEZE-
RO, městečko Imotski, Zelená katedrála v měs-
tečku PROLOŽAC.  Návrat na hotel, individu-
ální volno u moře.
9. den Po snídani odjezd do SPLITU – nej-
větší město chorvatského pobřeží, prohlídka pa-
mětihodností, Diokleciánova paláce    
– přístav, promenáda, posezení v kavárničkách. 
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.  
10. den Předpokládaný návrat v dopoledních 
hodinách.

Ubytování:
Makarska – pavilony hotelu Rivije-
ra – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, sat TV, 
chladnička, balkon. Vzdálenost od pozvolné 
oblázkové pláže cca 60 m.

Makarska

Náš tip!
Náš tip!
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SPLIT

RAVNIK
BIŠEVO

VIS

KOMIŽA

CHORVATSKO

Split

Požádáte-li Chorvata, aby vám jmenoval tři nejhezčí ostrovy své vlasti, ve výčtu nebude pravděpodobně chybět Vis. Přírodní krásy ostrova, 
příchuť zapovězeného – pro veřejnost nepřístupný do roku 1989, členité pobřeží s  množstvím zátok, jeskyní a nejednou písečnou pláží, 
mediteránská městečka místo rozlehlých rekreačních center, subtropická vegetace a průzračné vody Jaderského moře zvou ke strávení 
krásné dovolené. Poznejte dosud nepoznané, zpomalte a vychutnejte si tento ostrov, kde život plyne doposud neuspěchaným tempem.

OSTROV VIS
poklad střední Dalmácie

SPLIT – KOMIŽA – OSTROV BIŠEVO – TITOVA JESKYNĚ – VIS – OSTROV RAVNIK 

» ubytování na jednom  místě – hotel 
na pláži

» polopenze v ceně
» trvale oblíbený zájezd
» doporučujeme včasnou rezervaci
» ostrov Biševo – Modrá jeskyně

dopravu lux. klim. busem, trajekt Split – Vis – 
Split, pobytovou taxu, 7x ubytování v hotelu, 
7x polopenzi, průvodce, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu str. 2 katalogu  

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

1lůžk. pokoj 2200 Kč, pokoj s balkonem na 
mořskou stranu 600 Kč/os., pokoj s balkonem  
350 Kč/os.

3. osoba na přistýlce 1000 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Slevy:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V odpoledních hodinách odjezd 
z republiky. 
2. den Ráno příjezd do SPLITU. Před na-
loděním na trajekt individuální prohlídka měs-
ta. Následuje téměř 3hod. plavba trajektem 
Jaderským mořem kolem ostrovů Šolta, Brač 
a Hvar. Vylodění na ostrově VIS, ve stej-
nojmenném městečku. Odjezd na ubytování 
(hotel přímo na pláži) do starobylé Komiži. In-
dividuální volno, odpočinek, koupání, večeře. 
3. den Pobyt u moře, individuální vol-
no. Seznámení s podmanivým městečkem 
KOMIŽA pod horou Hum. Úzké uličky lemo-
vané tmavohnědými domky ze 17. a 18. stol., 
benediktinský klášter sv. Mikuláše, přístavu 
dominuje renesanční pevnost s rybářským 
muzeem a množství příjemných posezení 
v romantických zákoutích na pobřežní prome-
nádě. Milovníkům ryb a zvláště humrů, dopo-
ručujeme navštívit Konobu Jastožera, 
kde zvládnou připravit tyto lahodné klepetáče 
naprosto bezchybně. Jde o jedinečnou restau-
raci, kde se můžete najíst rovnou nad vodou.
4. den Fakultativní lodní výlet na ostrů-
vek BIŠEVO, všudypřítomná rozmarýna 
a především fantastická Modrá jeskyně, 
jejíž krásy předčí i světoznámou jeskyni na os-
trově Capri, vzácný příklad přírodní krásy. 
5. den Pobyt u moře, individuální volno. 
6. den Výlet do TITOVY JESKYNĚ (Ti- 
tova špilja) v hoře Hum, z níž Tito koordinoval 
vojenské a diplomatické kroky a navštívíme 
prastaré městečko VIS, zbytky řeckého hřbi-
tova, římských lázní, pobřežní promenáda 
od Luky do Kuta s letními sídly a paláci, např. 
Česká vila, kaštel, archeologické muzeum. 
7. den Pobyt u moře, individuální vol- 
no. (Bohaté možnosti fakultativních výletů – 
ostrůvek Ravnik se Zelenou jesky-
ní, krásné zátoky na jižním pobřeží – přírodní 
památka Stiniva, pláž Srebrena, zátoka 
Stončica, potápěčská centra).

Ubytování: 
hotel Biševo – Komiža – 2lůžk. pokoje  
s klimatizací a příslušenstvím. Hotel se nachá-
zí přímo u oblázkové pláže ve stínu borovic  
a pinií a v bezprostřední blízkosti historického 
městečka. Doporučujeme pro výbornou ku-
chyni – snídaně formou bufetu, večeře – výběr 
z menu + salátový bufet

 Kód Termín Cena Trasa

 HR427-15-1 12.06.–21.06. 12 390,- A, B, G, L + Mikulov

 HR427-15-2 28.08.–06.09.  12 390,- A, B, G, L + Mikulov

 HR427-15-3 04.09.–13.09. 12 390,- A, B, G, L + Mikulov

8. den Panoramatická jízda ostro- 
vem, na jehož svazích se pěstují známá vína 
Vugava a Plavac. Fakultativní ochutnávka 
místních specialit – likérů, vín a tradičních 
pokrmů na zdejší usedlosti. Překrásné přírod-
ní scenérie, malebné zátoky, jeskyně, pláže, 
koupání. 
9. den Dopoledne odjedeme na trajekt, 
plavba Jaderským mořem do SPLITU, dle 
časových možností krátká zastávka ve Splitu, 
odjezd do republiky. 
10. den Návrat do ČR v odpoledních hodi-
nách.

Náš tip!
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Dubrovník

CHORVATSKO

Zájezd nás zavede na nejjižnější výběžek jadranského pobřeží, které zde tvoří neopakovatelná směs historických památek ale i roztroušených 
ostrůvků s bujnou vegetací. Navštívíme historický Dubrovník, středověký Ston, Elaf itské ostrovy – Koločep, Lopud, Šipan a Lokrum s bujnou stře-
domořskou vegetací, krásnou přírodou a koupáním na nepřeplněných plážích. Vypravíme se na výlet do nedaleké Černé Hory za poznáním Kotoru 
i romantické Budvy. Budeme mít příležitost ochutnat místní speciality – ústřice, langusty a odpočívat budeme na krásných plážích Jadranu.

DUBROVNÍK A ELAFITSKÉ OSTROVY
s výletem do Černé Hory

» ikona Chorvatska – město Dubrovník
» Elafitské ostrovy – Lopud, Šipan, 

Koločep, Lokrum  
» Ston – Čínská zeď Evropy, loviště ústřic
» perly Černé Hory – Kotor a Budva 
» zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

dopravu lux. klim. busem, trajekt přes Boku 
Kotorskou, pobytovou taxu, 7x ubytování  
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, kli-
matizací, sat TV a balkonem, 7x polopenzi – sní-
daně i večeře formou bufetu, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu str. 2 katalogu, průvodce 

vstupné, fakult. výlety, degustace a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakult. lodní výlet na Elafitské ostrovy – nutná 
rezervace předem v CK, platba na místě max. 
50 €, součástí výletu jsou nápoje na lodi, oběd 
v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do 
rezidence Stjepovič-Skočibuhové.

1lůžk. pokoj 2500 Kč, na vyžádání pokoj s bal- 
konem na mořskou stranu 650 Kč/os.

3. osoba na přistýlce 600 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 HR428-15-1 19.06.–28.06. 13 290,- A, B, G, L + Mikulov

MEDUGORJE – VODOPÁDY KRAVICA – STON – MALI STON – DUBROVNÍK –  OSTROV LOKRUM – OSTROV ŠIPAN – OSTROV LOPUD – BOKA 
KOTORSKÁ –  KOTOR – BUDVA

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V pozdních odpoledních hodinách 
odjezd z republiky. 
2. den Dopoledne navštívíme MEDUGO-
RJE – světoznámé poutní místo a vodo-
pády KRAVICA na ponorné řece Trebižat 
– krásná přírodní scenérie, ale také možnost 
koupání ve sladké vodě. Odpoledne příjezd na 
ubytování, pobyt u moře.
3. den Pobyt u moře.
4. den Celodenní fakultativní lodní výlet na 
ELAFITSKÉ OSTROVY – oblíbená místa 
šlechtických rodin o čem svědčí četné vily a 
zahrady. Pro ostrovy jsou příznačné archi-
tektonické památky, obranné věže z období 
tureckých a arabských nájezdů tzv. torety, stře-
domořská vegetace, krásná příroda a koupání. 
Navštívíme malebný ostrov KOLOCEP, 
dále ostrov ŠIPAN, který měla v oblibě 
i dubrovnická šlechta, přírodní scenérie os-

trova, městečko SUDJURADJ a prohlídka 
renesanční letní rezidence rodiny Stjepovič-
-Skočibuhové – reprezentační sály zámku, kap-
le, krásná zahrada, stará lisovna oleje. Součástí 
výletu je i typický dalmatinský oběd – menu 
a poté pokračujeme na ostrov LOPUD, 
oblíbené místo českého básníka a spisovatele 
V. Dyka. Malebné městečko LOPUD – po-
dobná architektonická tvářnost jako Dubrov-
ník.
5. den Pobyt u moře.
6. den Navštívíme kouzelné město DUB- 
ROVNÍK  – Pilská brána, promenáda 
Placa, Onofriova kašna, kostel sv. Spasitele, 
mramorem dlážděné ulice a barokní budo-
vy, procházka po dubrovnických hradbách 
s úchvatnými pohledy na celé město, věž 
Minčeta a Bokar, tradice, řemeslné zajíma-
vosti – výšivky z kraje Konavle, opracovávání 
korálů, individuální volno, čas na oběd a po-

sezení v místních kavárničkách. Fakultativně 
odjedeme i na nedaleký ostrov LOKRUM 
– malinký ostrůvek je od centra Dubrovníku 
vzdálen pouze 15 min. plavby lodí, původně 
zde stával benediktinský klášter, jehož zbytky 
jsou patrné dodnes. Nyní je místo přírodní re-
zervací. Pro ostrov je typická bujná vegetace, 
lesní porost, stará botanická zahrada, pávi a 
spousta motýlů. Většina návštěvníků neodolá 
koupání v přírodním slaném jezírku, které se 
příznačně jmenuje „Mrtvo more“. Koupá-
ní je zde možné také na několika přírodních 
plážích.
7. den Celodenní výlet na pobřeží 
Černé Hory – Budvanská riviéra. Trajektem 
přeplujeme BOKU KOTORSKOU, při-
pomínající norské fjordy. Zastavíme v centru 
oblasti středověkém městečku KOTOR  
s masívem Lovčenu v pozadí, staré město, 
hradby, monumentální katedrála zasvěcená 

MEDUGORJE

DUBROVNÍK

BUDVA

STON

ŠIPAN
LOPUD

LOKRUM
KOLOCEP

KOTOR

C h o r v a t s k o

Č e r n á  H o r a

B o s n a  a  H e r c e g o v i n a

C h o r v a t s k o

Ubytování:
Hotel Sunce*** v přímořském letovisku 
Neum, přímo na břehu moře, jen pár metrů 
od pláže. Klimatizované pokoje s balkonem, 
venkovní bazén.

Sleva:

sv. Tryfonovi. BUDVA – staré město na vý-
běžku pevniny, mohutné hradby s vyhlídkou 
na Sv. Stefan, romantické uličky. 
8. den Pobyt u moře. Polodenní výlet 
do oblasti Malostonského zálivu. Navštíví-
me městečko STON – historické centrum 
se středověkými stavbami, procházka po 
stonských hradbách ze 14. stol., jenž 
jsou nejdelším opevněním v Evropě, vyhlídky 
do širokého okolí. Navštívíme místní sali-
ny s možností nákupu mořské soli. MALI 
STON – loviště ústřic, návštěva jedné z ús-
třičných farem s degustací.  
9. den Pobyt u moře a v podvečerních 
hodinách odjezd do ČR.
10. den Předpokládaný návrat v dopoled-
ních hodinách.

Elafitské ostrovy Dubrovník

Dubrovník

Náš tip!
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DUBROVNÍK

MOSTAR

KORČULA

OREBIČ

NP MLJET

VELA 
LUKA

BLATO

LOKRUM

CHORVATSKO

Dubrovník

Slunečními paprsky omývaná přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. 
Ubytováni budeme na  ostrově Korčula – jedinečné spojení krásné přírody, tisícileté kulturní tradice a  historie. Zveme vás, abyste poznali 
a  prozkoumali ostrov Korčula a  jeho četné menší ostrůvky, idylický Mljet či hornatý poloostrov Pelješac. Sem jaro přichází dřív a  léto končí 
později. Jsme si jisti, že pokud jednou přijedete, určitě se opět vrátíte.

OSTROV KORČULA, NÁRODNÍ PARK MLJET
návštěva Mostaru a Dubrovník

MOSTAR – OSTROV KORČULA –  KORČULA –  OREBIČ – OSTROV NP ML JET –  DUBROVNÍK – OSTROV LOKRUM 
» ubytování na ostrově Korčula
» pavilonový hotel *** s polopenzí 
» zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

dopravu lux. klim. busem, trajekt na Korču-
lu a zpět, 1x lodní lístek do Orebiče a zpět, 7x 
ubytování v hotelu, 7x polopenzi formou bufetu, 
pobytovou taxu,  průvodce, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu str. 2 katalogu 

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

1lůžk. pokoj 3000 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 HR429-15-1 12.06.–21.06. 12 590,- A, B + Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V odpoledních hodinách odjezd z re-
publiky. 
2. den Dopoledne navštívíme bosenskou 
perlu, starobylý MOSTAR, město vzniklo ko-
lem pevnosti s mostem a sloužilo jako opěrný 
bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovní-
kem a jako obchodní křižovatka mezi Osman-
skou říší a západem. Prohlídka historického 
centra, muslimská část s mešitami, starý most 
(Hairudinov most) aj. Odjezd do jižní Dalmácie 
a krátkým trajektem na OSTROV KORČU-
LA. Ubytování, volno, večeře.
3. den Pobyt u moře, individuální volno.
4. den Půvabné města KORČULA. Svými 
obrannými hláskami a jednolitým shlukem čer-
vených domovních střech splňuje Korčula před-
stavu o typickém středověkém městě – Staré 
město na malém oválném poloostrově a ba-
rokní předměstí pod starými hradbami, 
úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guver-
nérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Ka-
tedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž 
rodného domu Marca Pola, budovy z kamene 
vklíněné mezi sytě zelené kopce, moře a palmy. 
Odpoledne individuální volno, koupání.  
5. den Po snídani odjedeme krátkým tra-
jektem, loďkami (cca 15 min.) do OREBIĆE 
na Pelješaci – kapitánské město se zelení stí-
novitých zahrad, Muzeum námořníků. Zdejší 
pobřeží disponuje těmi nejlepšími plážemi 
v jižní Dalmácii, které se rozkládají u písčitých 
zátok ohraničených háji tamaryšků a borovic. 
Pro zájemce je připravena pěší vycházka k Fran-
tiškánskému klášteru z 15. stol., který se tyčí 
na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, 
kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. 
Nádherné panoramatické výhledy na Orebič, 
Korčulu a ostrov Mljet. Milovníci turistiky mo-
hou vystoupat na nejvyšší vrchol poloostrova 
Pelješac (Sveti Ilija  961 m). Návrat na Korčulu,  
pobyt u moře, individuální volno.
6. den Národní park MLJET. Fakultativ-
ní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadran-

ských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena 
národním parkem. Malo jezero a Veliko 
Jezero, ostrovní benediktinský klášter, 
koupání, městečko Pomena, individuální vol-
no. V podvečerních hodinách návrat na Korčulu.
7. den Výlet po ostrově Korčula – 
prastará letní sídla a stará ostrovní města, která 
jako by zůstala ztracená v dávno minulých ča-
sech – VELA LUKA – Kaštel, archeologické 
sbírky z neolitu Vela Spilja, BLATO – město 
ve tvaru amfiteátru, vnitrozemí ostrova, víno 
Pošip, nádherné pláže, zátoky, stoleté olivovníky 
a vinohrady, pláž Lumbarda. 
8. den Pobyt u moře, individuální volno, 
možnost krátkých lodních výletů kolem souo-

Ubytování: 
Ostrov Korčula – hotel – pavilony Bon 
Repos*** – hotel se skládá ze 4 pavilonů, jejichž 
jména symbolizují typické středomořské stromy. 
Budeme ubytováni v pavilonech Jasmín a Cedar 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem. 
Hostům je k dispozici bazén se sladkou vodou. 

stroví Korčula – Badija Majsan, Vrnik, Planjak 
a další.
9. den Po snídani odjedeme trajektem na 
poloostrov Pelješac a pokračujeme 
k prohlídce města DUBROVNÍK – mramo-
rem dlážděné ulice a barokní budovy, z nichž 
se skládá historické jádro, úchvatný pohled 
z městských hradeb, pozoruhodná historie, 
promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše 
dělá z města jednu z nejatraktivnějších des-
tinací na světě. Prohlídka města, individuální 
volno, možnost fakult. výletu na ostrov Lo-
krum. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
10. den Návrat do republiky v dopoledních 
hodinách.

Korčula

NP Mljet

NP Mljet

NP Mljet
Náš tip!
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Pula

Rovinj

CHORVATSKO, BOSNA A HERCEGOVINA

Koupání v nádherných vodách Jadranu, fascinující horské scenérie Julských Alp, stará rybářská 
městečka, panenská příroda ostrovů, ale i horských vesniček ve vnitrozemí. Pojeďte s námi na 
Severní Jadran.

SEVERNÍ JADRAN
a jeho ostrovy

dopravu lux.  klim. busem, 6x ubytování v hotelu 
– 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, 
pobytovou taxu,  průvodce, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není 

výlet na ostrovy Cres a Lošinj 6. den zájezdu  
400 Kč/os., pokoj s balkonem 300 Kč/os.

nástup Olomouc není možný

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 HR430-15-1 05.09.–13.09. 10 990,- A

TERST – ZÁMEK MIRAMARE – OSTROV KRK – OPATIJA – PULA – ROVINJ – PAZIN – OSTROV 
CRES – OSTROV LOŠINJ – PIRAN – PORTOROŽ – POSTOJENSKÉ JESKYNĚ – L JUBL JANA – 
BLEDSKÉ JEZERO – BLED

Cres

Sleva:

LJUBLJANA
BLED

PIRAN

TERST

KRK

PULA

ROVINJ

CRES

MALI LOŠINJ

OPATIJA

VRBNIK

BAŠKA

S l o v i n s k o

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den Prohlídka města JAJCE – Starý hrad, 
Med vědí věž. Vodopád řeky Plivy. Zastávka u pří-
rodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Ná-
vštěva městečka TRAVNIK, které je jedi nečně 
položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka 
Lašva a je sevřeno horami. Je zde zajímavá me-
šita, hodinová věž, hrad. Dojezd na ubytování 
do Sarajeva.
3. den Prohlídka metropole SARAJEVO 
– jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobi-
vějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo 
založeno tureckými dobyvateli v l. 1455–1463. 
Mezi nejzajímavější his torické objekty patří bý-
valá radnice inspirovaná maurskými stavbami 
ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstar-
ší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. 
VRELO BOSNE – prameny řeky Bosny jsou 
jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů 
neda leko Sarajeva, oblíbené místo romantických 
prochá zek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 
metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4. den Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka staroby-
lého města MOSTAR  – stará část města 
s výrazně orien tálním rázem se rozkládá při 
skalnatých březích Neretvy. Významné poutní 
místo MEDJUGORJE, místo mariánských zje-
vení Vatikánem dosud neu znaných. Romantické 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve podvečerních hodi-
nách.
2. den Zastávka k prohlídce italského města 
TERST a zámku MIRAMARE, v jeho zdech 
a okolních překrásných anglických zahradách se 
začal odvíjet tragický osud císaře Maxmiliána 
„Mexického“. Příjezd k chorvatskému pobřeží 
na ubytování.
3. den Pobyt u moře. 
4. den Okruh po ostrově KRK – největší 
jaderský ostrov s neokoukanými přírodními 
scenériemi a malebnými městečky. Hlavní 
město ostrova KRK s trojlodní křesťanskou 
bazilikou, pitoreskní městečko VRBNIK, turi-
sticky atraktivní BAŠKA – městečko s úzkými 
uličkami, průchody a dlouhou oblázkovou pláží. 
Zastávka v městečku OPATIJA – přímořské 
lázně s noblesními lázeňskými domy obklope-
nými bujnou zelení parků a zahrad s exotickou 
květinovou nádherou.
5. den Návštěva PULY – metropole Istrie, 
jedno z nejstarších měst na východním jader-
ském pobřeží, velkolepý římský amfiteátr, po-
važovaný za poznávací znamení města i celého 
kraje, monumentální divadlo s 23 tisíci sedadly, 
šestý největší dochovaný amfiteátr na území bý-
valé Římské říše. Část dne bude patřit městečku 
ROVINJ – prohlídka, volno, koupání. Zastávka 
u vyhlídky nad LIMSKÝM ZÁLIVEM vře-
závajícím se kilometry do pevniny jako skan-
dinávské fjordy. Historické městečko PAZIN, 
středověký hrad nad propastí s ponornou kra-
sovou říčkou Pazinčica, kterou v románu Matyáš 
Sandorf od Julese Verna, prchá jeho hrdina z ra-
kouského vězení.  
6. den Pobyt u moře. Pro zájemce fakul-
tativní výlet: trajektem na ostrov CRES, tajemné 
hory a městečka na skalních útesech, historický 
OSOR – v jádru města nalezneme stopy jeho 
slavné minulosti: fórum, radnice, biskupský 
dvůr, katedrála se zvonicí. Přejedeme přes 
most na ostrov LOŠINJ,  návštěva malebných 
městeček MALI LOŠINJ a VELI LOŠINJ. 
Koupání v zátoce ČIKAT.

7. den Návštěva Slovinské riviéry. Prohléd-
neme si PIRAN, asi nejkrásnější město na 
Slovinském pobřeží Jadranu (Staré město, Tar-
tiniho náměstí). Část dne strávíme v noblesní 
PORTOROŽI – „Portor Rose“ znamená 
„přístav růží“. Cestou zpět historické město 
POREČ s raně křesťanskou bazilikou .
8. den POSTOJENJSKÉ JESKYNĚ. Zas- 
távka v centru LJUBLANĚ. Malebné BLED-
SKÉ JEZERO na úpatí Julských Alp s teplou 
vodou a s ostrůvkem – poutní kostel P. Marie. 
Zastávka v lázních BLED. Odjezd do ČR.
9. den Předpokládaný příjezd do republiky 
v ranních hodinách.

Díky našemu pobytově-poznávacímu zájezdu poznáme pro mnohé utajená, ale přesto světově 
proslulá a známá místa tohoto balkánského státu, který beze sporu patří k nejzajímavějším i nejta-
jemnějším nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě. Odpočineme si u moře v oblasti jižní Dalmácie. 

BOSNA A HERCEGOVINA,  
JIŽNÍ DALMÁCIE
přírodní krásy a památky 

JA JCE – NP PLITVICKÁ JEZERA – TRAVNIK – SARA JEVO – VRELO BOSNE – MOSTAR – 
MEDJUGORJE – NEUM – OREBIČ – STON – OSTROV KORČULA – OMIŠ – DUBROVNÍK – OSTROV 
LOKRUM 

vysoké vodopády řeky KRAVICE, které 
při vyšším stavu vody připomínají zmenšené 
Plitvice. Příjezd do letoviska NEUM.
5. den Pobyt u moře.
6. den Poloostrov PELJEŠAC, městečko 
OREBIČ, fakultativně plavba lodí na ostrov 
KORČULA – opev něné středověké město, 
katedrála, tržiště. Zastávka ve městě STON – 
saliny a hradby z doby dubrovnické republiky.
7. den OMIŠ – malebné městečko ve ska-
lách se strážním hradem. Možnost fakultat. vý-
letu lodí po řece Cetinje. Odpoledne zastávka 
na MAKARSKÉ RIVIÉŘE – jedno z nej-
oblíbenějších míst dalmatského pobřeží, dlouhé 
oblázkové pláže, možnost koupání.
8. den Pobyt u moře.
9. den DUBROVNIK  – kouzelné stře-
dověce půso bící staré město, které se rozkládá 
na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran 
omývané mořem, obklopené mohutnými hrad-
bami. Staré město je doslova architektonickým  
muzeem. Fakultativně výlet lodí na ostrov 
LOKRUM, botanická zahrada, možnost kou-
pání. Večer odjezd do ČR.
10. den Příjezd do České republiky v poled-
ních hodinách.

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování  v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím ( 5x v letovis ku 
Neum, 2x v Sarajevu) 5x polopenzi, 2x snídani, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
str. 2 katalogu 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

program 7. a 9. dne může být vyměněn

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 HR431-15-1 28.08.–06.09. 11 490,- A

Poznámka:

Piran

Mostar
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Sveti Stefan

 Skadarské jezero

ČERNÁ HORA, ALBÁNIE

Přírodní krásy a památky UNESCO, typický „folklór“, rozmanitost kultur, neopakovatelná at-
mosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské pobřeží. Setkáme 
se s odlišnou kulturou a necháme se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. 

ČERNÁ HORA 
Budvanská riviéra, Bosna a Hercegovina

SARA JEVO – MOSTAR – BUDVA – STARÝ BAR – SKADARSKÉ JEZERO – SV. STEFAN –  BOKA 
KOTORSKÁ – NJEGUŠI – NP LOVČEN – CETINJE – ULCINJ – BOKA KOTORSKÁ – KOTOR – 
PERAST – GOSPA OD ŠKRPJELA – DUBROVNÍK

ALBÁNIE
perla Balkánu

» fakult. výlet do Albánie

DUBROVNÍK – KRUJ – VALONA – BERAT – DHËRMI – HIMARË – GJIROKASTRA – TEPELENË 
–  DURRËS – TIRANA – KOTOR

Zájezd s ubytováním na břehu Valonského zálivu, všechna slavná místa a významné památky 
budeme mít doslova „na dosah ruky“ a užijeme si koupání a pláží Valonského zálivu.

dopravu lux. klim. busem, 1x tranzitní ubytování 
v hotelu u Mostaru, 7x ubytování v aparthotelu 
na Budvanské riviéře – 2lůžk. apartmány s pří-
slušenstvím, 8x polopenzi, pobytovou taxu, prů-
vodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 
2 katalogu 

vstupné, lodní výlety, fakult. výlety, fish pikniky, 
ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“.

1lůžk. pokoj 3500 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

BudvaKotor

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Dopoledne odjezd z ČR, přejezd přes 
Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HER-
CEGOVINY. 
2. den SARAJEVO, slavné město, turec-
ká orientální čtvrť Baščaršija, mešita, 
Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu 
Ferdinanda, kaňonem řeky Neretvy do 
města MOSTAR, starobylá bosenská perla, 
prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedi-
nečná atmosféra, slavný starý most z r. 1566. 
Ubytování. 
3. den Přejezd do Černé Hory na Budvan-
skou riviéru, ubytování, odpolední koupání.
4. den Pobyt u moře, pozdě odpoledne 
společná procházka do nedaleké BUDVY, 
prohlídka starého města. 
5. den STARÝ BAR, přídech orientu ve 
městě duchů. SKADARSKÉ JEZERO, 
nejkrásnější balkánské jezero na černohorsko- 
albánském pomezí, možnost koupání, fakult. 
projížďka po jezeře motorovou lodí, úžasná 
vegetace v jezeře, fish-piknik v originální rybí 
restauraci na skále, ochutnávka jezerní ryby. Po-
loostrov SV. STEFAN, krátká zastávka u perly 
Jadranu.
6. den Kotorskými serpentinami s množ-
stvím vyhlídek na celou BOKU KOTOR-
SKOU, horské údolí s malebnou vesnicí 
NJEGUŠI, návštěva sušárny vyhlášeného 
Njegušského pršutu, pro zájemce ochutnávka 
vynikajícího sýru, pokračujeme pohořím NP 
LOVČEN na vrchol do mauzolea vladyky 
Njeguše, odkud máme celou Černou Horu jako 
na dlani. CETINJE, prohlídka města, Cetinski 
monastýr, Biliarda, zámek, muzeum. 
7. den Celodenní výlet do orientálně laděné 
ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na 
Veliké pláži. 
8. den Výlet do malebné zátoky BOKA 
KOTORSKÁ, centrum oblasti starobylé měs-
to KOTOR , hradby, katedrála sv. Trifuna. 
Odpoledne fakult. plavba lodí kolem slavného 

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–2. den Odjezd z ČR, tranzit do Chorvatska, 
zastávka v  DUBROVNÍKU, odpoledne přejezd 
do Černé Hory, ubytování. 
3. den Přejezd do Albánie, výstup na pev-
nost Rozafat u Skadaru (Shkodra), výhledy na 
soutok tří řek a Skadarské jezero, KRUJ, městečko 
spjaté s osobností velkého vojevůdce a národ. hr-
diny Georgi Kastriotiho Skanderbega, sídelní hrad, 
bazar, dervišský klášter. Večer příjezd do hotelu, 
ubytování ve Valonské zátoce, kouzelné výhledy na 
ostrůvek Sazan a Karaburunský poloostrov. 
4. den Pobyt u moře, podvečerní VALO-
NA (Vlorë), mešita Muradia, muzeem albánské 
nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislos-
ti, panoramatické výhledy na město.
5. den Výlet do města „Tisíce a jednoho okna“, 
BERAT, horní „bílé město“, byzantské kostelíky, 
slavné muzeum ikon malíře Onufriho a jeho školy, 
dolní Staré město, mešity, křesťanská čtvrť Gorica. 
Odpoledne pravoslavný klášter Ardenica, 
vykopávky antické lokality Apollonie, 
chrám boha Apolóna, středověký klášter Panny Ma-
rie. V případě uzavření kláštera, variantně antický 
areál Orikum, který se zařadí do 7. dne.  
6. den Panoramatické pobřeží Al-
bánské riviéry, výlet místními mikrobusy (cca 
15 €), Qepara u Palermského zálivu, ponorko-
vá základna, pevnost Aliho Paši Tepelenského, 
Dhërmi, romantická vesnička s řeckou menši-
nou, kostelíky, zemní pyramidy, olivové háje, ma-
lebná scenérie, Himarë, přímořské letovisko. 
7. den Turistika v NP v Llogarském prů-
smyku, výstup na horu Athanasi, výhledy na 
Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, případně pro-
cházka do „Caesarovy soutěsky“, v místních restau-
racích můžete ochutnat vynikající skopové na rožni. 
Návrat na hotel, pobyt u moře, koupání.  
8. den Starobylá GJIROKASTRA, město bí-
lých střech, majestátní hrad, typická jihoalbánská 
architektura, TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepe-
lenského. 
9. den Fakult. lodní výlet z Valony na poloos-
trov Karaburun (cca 25 €, dle počtu účast-
níků), odlehlé pláže, čarovné jeskyně, 
mj. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Gra-

města námořníků PERASTU, poutní kostel, 
muzeum na ostrůvku GOSPA OD ŠKR-
PJELA, plavba kolem ostrůvku Mamula 
s unikátní mořskou pevností, jeskyně Plava 
Špilja, koupání a odpočinek na pláži Žanjice 
s fish-piknikem.
9. den Pobyt u moře nebo celoden-
ní fakultativní výlet do albánského městečka 
ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, me-
šitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. 
10. den Odjezd trajektem přes Boku Ko-
torskou a busem do vyhlášeného města 
DUBROVNiK, historické centrum, fakult. 
výlet lodí na ostrov LOKRUM, Mrtvé moře 
– slané jezero, botanická zahrada, možnost 
koupání. Podvečerní atmosféra města, posezení 
v kavárničkách, noční přejezd do ČR. 
11. den Návrat v dopoledních hodinách.

ma. V případě nepříznivých podmínek pro usku-
tečnění výletu možnost výletu do okolí, středověký 
klášter Zvërnec na ostrůvku uprostřed laguny 
Narta a hrad Kanine za Valonou (cca 10 €, dle 
počtu účastníků) 
10. den Odjezd, krátká návštěva města DRAČE 
(Durrës), antický amfiteát, TIRANA, Skanderbe-
govo náměstí, náměstí Matky Terezy, Ethem Bego-
va mešita, Národní muzeum s bohatými sbírkami, 
odjezd do Černé Hory, ubytování.  
11.–12. den Zastávka v KOTORU, odpoledne 
odjezd do ČR.

dopravu klim. busem, 9x ubytování z toho: 7x 
ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 2x tranzitní ubytování v hotelu/apartmánu, 
9x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu 

výlety mikrobusy cca 45 €/os., vstupy, fakult. 
služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“.

1lůžk. pokoj 2800 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 CG433-15-1 11.06.–21.06. 13 490,- A + Bratislava

 CG433-15-2 02.07.–12.07. 13 990,- A + Bratislava

 CG433-15-3 06.08.–16.08. 14 490,- A + Bratislava

 CG433-15-4 03.09.–13.09. 13 390,- A + Bratislava

 Kód Termín Cena Trasa

 AL434-15-1 06.06.–17.06. 13 990,- A, C + Bratislava

 AL434-15-2  27.06.–08.07. 14 890,- A, C + Bratislava 

 AL434-15-3 29.08.–09.09. 14 290,- A, C + Bratislava

 AL434-15-4 05.09.–16.09. 13 790,- A, C + Bratislava
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Efes

Istanbul – Modrá mešitaIstanbul

Pláž Ölüdeniz

Turecko, země mezi Asií a Evropou, v  níž se střetávají nejrůznější kultury i oba kontinenty, 
atmosféra starých časů z dob Iónie. Navštívíme klenoty antiky jako je Efes, Milét, Pergamon, 
Trója, Didyma. Samozřejmostí bude i Istanbul, turistický magnet Pamukkale a odpočívat bu-
deme na plážích západního pobřeží. 

TURECKÉ ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ  
antika a koupání

dopravu lux. klim. busem, 11x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 11x snídani, 
8x večeři, průvodce, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

BUDAPEŠŤ – SZEGED – ISTANBUL – EFES – SELÇUK – PAMUKKALE – HIERAPOLIS – 
AFRODISIAS – DIDYMA – MILÉT – PRIENE – PERGAMON – TRÓJA – EDIRNE – SOFIA 

 Kód Termín Cena Trasa

 TR435-15-1 07.07.–21.07. 16 590,- A, B + Bratislava

 TR435-15-2 08.09.–22.09. 16 390,- N + Brno 

Druhý zájezd do oblasti klenotů antiky je doplněn o  perly jihozápadu Turecka. Navštívíme 
metropoli turecké riviéry – Antalyi, starověké památky (Perge, Aspendos), uvidíme úchvatné 
skalní hrobky Myra a projedeme se po romantické části tureckého pobřeží, kde se nad mořem 
vypínají vysoké hory pohoří Agdaglar.

TURECKO  
jižní a západní pobřeží + Rhodos

BUDAPEŠŤ – SZEGED – ISTANBUL – PAMUKKALE – HIERAPOLIS – PERGE – ASPENDOS – 
MYRA – FETHIYE – BODRUM – DIDYMA – EFES – MILÉT – PRIENE – PERGAMON – TRÓJA 

 Kód Termín Cena Trasa

 TR436-15-1 09.09.–23.09. 16 990,- N + Brno

dopravu lux. klim. busem, 11x ubytování v hote-
lu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 11x snídani, 
9x večeři, průvodce, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu str. 2 katalogu 

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

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

TURECKO

Didyma

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z ČR v ranních hodinách, 
přejezd do Maďarska, krátká prohlídka centra 
BUDAPEŠTI . Nocleh. 
2. den Dopoledne prohlídka centra SZE-
GEDU, pokračujeme přes Srbsko a Bulharsko, 
noční přejezd. 
3. den ISTANBUL – první seznámení 
s metropolí na dvou kontinentech  Nová me-
šita, Egyptský bazar, Sulejmanova mešita, Velký 
bazar. Nocleh v Istanbulu.
4. den Druhá část prohlídky města ISTAN-
BUL , různorodé město s množstvím by-
zantských a osmanských památek (Hippodrom, 
chrám Hagia Sofia, Modrá mešita, palác Topkapi 
aj.), fakult. možnost plavby po Bosporu. Noční 
přejezd.
5. den Pobyt u moře. 
6. den EFES, archeologický areál antických 
staveb, trosky jednoho z divů světa – Artemi-
dina chrámu. Město SELÇUK s bazilikou 
sv. Jana a archeologickým muzeem. Jeskyně 
Sedmispáčů. Dům Panny Marie na Sla-
vičím vrchu. 
7. den Pobyt u moře. 
8. den PAMUKKALE , travertinové kas-
kády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírod-
ních útvarů světa a antické město HIERAPO-
LIS . Jedna z nejkrásnějších antických lokalit 
AFRODISIAS. 
9. den Pobyt u moře. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd dopoledne z ČR, přejezd do Ma-
ďarska, krátká prohlídka centra BUDAPEŠTI .  
Nocleh.
2. den Dopoledne prohlídka centra SZE-
GEDU, pokračujeme přes Srbsko a Bulharsko, 
noční přejezd. 
3. den ISTANBUL , seznámení s me-
tropolí na dvou kontinentech, Nová mešita, 
Egyptský bazar, Sulejmanova mešita, Velký bazar. 
Nocleh v Istanbulu.
4. den Dokončení prohlídky ISTANBULU, 
město s množstvím byzantských a osmanských 
památek (Hippodrom, chrám Hagia Sofia, Mod-
rá mešita, palác Topkapi aj.), možnost plavby 
po Bosporu. Noční přejezd. 
5. den PAMUKKALE , travertinové kas-
kády a jezírka, jeden z nejzajímavějších přírod-
ních útvarů světa. Antické město HIERAPO-
LIS .  Příjezd na pobřeží do oblasti Antalye.
6. den Pobyt u moře. 
7. den Turecká riviéra, PERGE, impozant-
ní zříceniny antického města. ASPENDOS 
s jedinečně dochovaným římským divadlem. 
Vodopády Kursunlu, soustava jezírek 
propojených vodopády. Podvečerní atmosféra 
nejvýznamnějšího letoviska na jižním po-
břeží Antalye, historické centrum s římský-
mi památkami a malebným starým přístavem.
8. den Výlet na jihozápadní pobřeží: zastávka 
v místě, kde stálo starověké město MYRA, kde 

10. den DIDYMA, proslulá věštírna ve sta-
rověku. MILÉT, starořecké město s dominují-
cím divadlem. PRIENE, vykopávky antického 
města s pěknou polohou. 
11. den Pobyt u moře. 
12. den Antické město PERGAMON s ak-
ropolí na vysoké skále, pěkné výhledy. TRÓJA 

, starověké město s tisíciletou historií. Noc-
leh.
13. den EDIRNE, brána Orientu, monu-
mentální islámské stavby. Přejezd do Bulharska 
na nocleh.
14. den Dopoledne SOFIE, významné křes-
ťanské stavby, mohutné kostely a chrámy, meši-
ta z dob turecké nadvlády. Přejezd přes Srbsko. 
15. den Předpokládaný příjezd do ČR v ran-
ních hodinách. 

ve skalních stěnách obyvatelé vyhloubili úchvat-
né hrobky. FETHIYE, ve starověku známá jako 
Telmessos, stará pevnost rytířů řádu sv. Jana, řím-
ské divadlo, lykijské hrobky. Pláž Ölüdeniz 
„dvojitá“ romantická pláž na poloostrově, nejfo-
tografovanější motiv Turecka. Ubytování v oblasti 
Marmaris.
9. den Pobyt u moře. Fakult. lodní výlet 
(trajekt cca 50 €) na ostrov RHODOS  ,  
návštěva hlavního města ostrova, 4 km hradeb 
z 15.–16. stol., nádherná Rytířská ulice, palác vel-
mistrů, Hodinová věž.
10. den BODRUM, město u tyrkysově 
modrého Bodrumského zálivu, oblíbené letovis-
ko, terasovité množství bílých domů, dominan-
ta města křižácký hrad sv. Petra.  DIDYMA, 
ve starověku proslulá věštírna, dnes jeden z nej-
krásnějších archeologických areálů v Turecku. 
Příjezd na ubytování do oblasti Kusadassi.
11. den EFES, archeologický areál unikátních 
antických staveb, Artemidin chrám, trosky 
jednoho z divů světa, starořecké město MILÉT 
s divadlem. PRIENE, vykopávky antického města. 
12. den Pobyt u moře.
13. den PERGAMON, antické město s ak-
ropolí na vysoké skále. TRÓJA , starověké 
město s tisíciletou historií, proslavené Homéro-
vou Illiadou. Nocleh. 
14. den Odjezd z Turecka, přejezd přes Bulhar-
sko, Srbsko a Maďarsko.
15. den Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

ISTANBUL
EDIRNE

ANKARA

EFES

DIDYMA
MILÉT

PAMUKKALE

TRÓJA

ISTANBUL

ANKARA

EFES

MYRA

FETHIYE

PERGAMON

PAMUKKALE

BODRUM

DIDYMA
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Athény – Akropolis

CHÁNIA

KNÓSSOS

IRAKILO
RETHYMNO

ÁGIOS NIKÓLAOS

THIRA

LATÓ

SANTORINI

IA

K r é t a

MÁTALA

ŘECKO

Není nikterak překvapivé, že to byli právě Řekové, kdo vymyslel slovo filoxenia (pohostinnost). 
Toto slovo symbolizuje Jónské ostrovy – souostroví, které se táhne dolů podél západního po-
břeží pevniny a zahrnuje i Korfu, které navštívíme. Upoutá nás přírodní krása ostrova, rozsáhlé 
olivové háje, fascinující hory a vody Jónského moře a především památky starověkého Řecka. 

OKRUH ŘECKEM 
Jónské ostrovy a pobyt na ostrově Korfu

METEORA – DELFY – ATHÉNY – KORINT – EPIDAUROS – MYKÉNY – OLYMPIA – KORFU – 
KÉRKYRA – POLOOSTROV KANÓNY – PALEOKASTRITSA  – OSTROV PAXOS – PARGA

PROGRAM ZÁJEZDU   
1. den Odlet z Prahy na Krétu.
2. den Přílet na KRÉTU. Pobyt u moře.
3. den IRÁKLIO, hlavní město a nejvý-
znamnější přístav Kréty. KNÓSSOS, nej-
významnější archeologická lokalita na Krétě, 
hlavní středisko mínojské kultury s proslulým 
labyrintem.
4. den Výlet na jižní stranu ostrova. Agia 
Triáda – královská vila z doby bronzové s vý-
hledy na jižní pobřeží Kréty. GÓRTYS, zbytky 
významného antického města. FESTÓS – sta-
rověké středisko se zbytky královského paláce. 
Malebné zátoky u vesničky MÁTALA. 
5. den Zdatnější se mohou vydat na nároč-
ný pěší výlet nejdelší evropskou soutěs-
kou SAMARIA, která je až 300 m hluboká 
a v místě tzv. „Železných vrat“ 2–3 m široká. 
Fakultativní plavba lodí podél pobřeží do SFA-
KIE. Pro účastníky výletu bude připraven sní-
daňový balíček.
6. den Pobyt u moře.
7. den Výlet na východní stranu ostrova. 
DIKTÉO ÁNDRO – krápníková jeskyně, 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet na Korfu. 
2. den Přejezd na řeckou pevninu. Skalní 
kláštery v METEOŘE  – v minulosti těžko 
dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních 
tvarů. Nocleh.
3. den DELFY  – světově proslulý arche-
ologický areál, Apollónův chrám, záhadná stav-
ba Thólos aj. OSIOS LOUKAS  – věhlasný 
byzantský klášter. Nocleh v Athénách.
4. den ATHÉNY  – metropole Řecka, kte-
rá si z dob své největší slávy zachovala množ-
ství památek (Akropolis, Agora, Diův chrám, 
Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh.
5. den Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ  
PRŮPLAV, archeologický areál starého KO-
RINTU se zbytky chrámu, EPIDAUROS   
– posvátný okrsek boha lékařství Asklépia 
s největším divadlem v Řecku, MYKÉNY  
– hlavní středisko mykénské kultury s vykopáv-
kami mohutného hradu. Nocleh.
6. den OLYMPIA  – jeden z nejhezčích 
archeologických areálů v Řecku, muzeum s vý-
znamnými exponáty. Přejezd na ostrov Korfu. 
Nocleh.
7. den Pobyt u moře na Korfu. Ost-
rov je 2. největším, nejzelenějším a také nejzná-
mějším jónským ostrovem. V řečtině jeho jmé-
no zní Kerkyra. To byla Homérova „nádherná 
a bohatá země“ a Odysseova poslední zastávka 
na jeho cestě domů na Ithaku. Nocleh.
8. den Výlet po ostrově Korfu: Hlavní 
město ostrova KÉRKYRA  – s pevnostmi, 
byzantskými kostely a mnoha dalšími památka-
mi. Poloostrov KANÓNY. ACHILLION – 
zámeček císařovny Sissi. Západní pobřeží PA-
LEOKASTRITSA je jeden z nejkrásnějších 
a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná 
zátoka se spletitými poloostrovy v tyrkysovém 
moři. Vyhlídka na ANGELÓKASTRO – zří-
ceniny byzantské pevnosti na vysokém skalisku, 
divoké břehy moře, nádherný výhled a subtro-
pická vegetace. Vyhlídka Bella Vista. Nocleh.
9. den Pobyt u moře, možnost fakult. 

výletu do Albánie. Nocleh. 
10. den Pobyt u moře, fakult. výlet 
na řecký ostrov PAXOS a do letoviska na řecké 
pevnině PARGA.
11. den Odlet do Prahy.

leteckou přepravu, letištní taxy a poplatky, do-
pravu busem po Řecku, 4x ubytování se snídaní 
v hotelích v Řecku, 5–6x ubytování (dle příletu) 
v apartmánech nebo v hotelu Alkyon se snídaní 
(klimatizace, bazén) na Korfu, průvodce, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu   

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

4x večeře (při okruhu) 1200 Kč, 5x večeře (na Kor-
fu 6.–10. den) 1350 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.
 Apart. Hotel

 GR437-15-1 17.09.–27.09. 19 990,- 20 990,- L6

BÁJNÝ OSTROV KRÉTA 
s pobytem u moře

» trvale oblíbený zájezd

IRÁKLIO – KNÓSSOS – AGIA TRIÁDA –  GÓRT YS – FESTÓS – MÁTALA – DIKTÉO ÁNDRO –  LATÓ – 
KRITSÁ – ÁGIOS NIKÓLAOS – RETHYMNO – CHÁNIA – OSTROV SANTORINI

Kréta, největší řecký ostrov a  legendární rodiště Diovo si stále uchovává svůj neskonalý půvab 
a kouzlo. Zahrne  nás mýty, legendami a dějinami jako snad žádný jiný z řeckých ostrovů. Drama-
tická krajina, členité pobřeží, hory a soutěsky – přírodním krásám Kréty může konkurovat jedině 
bohaté kulturní dědictví, které svým rozsahem potěší všechny milovníky archeologie a historie.

mytologické rodiště nejvyššího boha Dia. Pla-
nina Lassithi, náhorní plošina v pohoří Dikté 
s tisíci malými větrnými mlýny. Ruiny antické-
ho města LATÓ. Malebná horská vesnička 
KRITSÁ. Jedno z nejpůvabnějších městeček 
stoupající do svahu nad zátokou Mirabello 
ÁGIOS NIKÓLAOS.
8. den Výlet na západní stranu ostrova. RE-
THYMNO, město, kde jsou vedle sebe vidět 
stavby benátského i tureckého typu. CHÁNIA 
– město které se může pochlubit úchvatnou 
polohou mezi majestátními horami a akvama-
rínově modrým mořem a pitoreskním starým 
městem.
9. den Pobyt u moře. Zájemci mohou 
fakult. (cca 120 €) navštívit ostrov SAN-
TORINI, nejjižnější ostrůvek souostroví 
Kyklady, jehož střed tvoří ohromný mořem 
zatopený kráter, který návštěvníka uchvátí již 
při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto skal-
natého kotle, jehož vrcholy jsou posety bílými 
stavbami měst THIRA a IA. Pro účastníky vý-
letu bude snídaňový balíček  a studená večeře.
10. den Pobyt u moře.
11.–12. den Odlet do Prahy.

let. přepravu Praha – Kréta – Praha, let. taxy a po-
platky, 10–11x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 10–11x polopenzi (dle času letu), 
autobusové výlety dle programu, průvodce, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GR438-15-1 08.06.–19.06. 23 990,- L6

ATÉNY

OLYMPIA

MYKÉNY

KORFU METEORA

DELFY

Korfu –Paleokastritsa

Kréta – Knóssos

Santorini
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Athény – Akropolis

ŘECKO

Přijměte poz vánku do „kolébk y evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné 
kulturní bohatst ví, k teré přij í ždí každoročně obdivovat milióny návštěvní ků. Náš zájezd spojuje prohlídk y těchto světově proslulých míst 
s koupáním na pobřeží Peloponéského poloostrova. Uby továni budeme v letovisku Tolo, k teré se pro své pláže a t yrk ysově modré moře 
řadí k nejv yhledávanějším v zemi. 

ANTICKÉ PAMÁTKY ŘECKA 
s pobytem v Tolu

» trvale oblíbený zájezd  
» hotel*** – polopenze v ceně
» cesta tam i zpět trajektem

dopravu lux. klimatizovaným busem, trajekt do 
Řecka a zpět (polohovací sedadla), 7x ubyto-
vání v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím  
(1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu), 7x snídani, 
6x večeři, průvodce, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2250 Kč, 4lůžk. kabina na trajektu 
tam i zpět 1600 Kč/os.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 GR439-15-1 01.07.–12.07.  14 990,- A, B, G, L

 GR439-15-2 09.09.–20.09. 14 990,- A, G

KLÁŠTERY METEORA – DELFY – TOLO – ATHÉNY – OSTROV HYDRA – OSTROV SPETSES – KORINT – NÁFPLIO – EPIDAUROS – MYKÉNY – OLYMPIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v pozdních odpo-
ledních hodinách do Itálie.
2. den Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. 
Plavba Středozemním mořem.
3. den Vylodění v řecké Igoumenitse a od-
jezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE 

. V minulosti těžko dostupné kláštery na skal-
ních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí. 
4. den Navštívíme věhlasné DELFY  – 
sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svaty-
ně a chrám – známý též jako Posvátný okrsek, 
tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion 
a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna 
– kde bůh Apollón uděloval rady prostřednic-
tvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PE-
LOPONÉS na ubytování do TOLA. Na Pe-

loponésu se dochovalo nespočet antických 
a středověkých pozůstatků, a proto je mezi 
obdivovateli památek tak velmi populární.
5. den Pobyt u moře, individuální volno. 
6. den Celodenní výlet do ATHÉN  – 
metropole Řecka. Prohlídka města osídleného 
již po 7000 let – opěvovaná Akropolis (Pro-
pylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Par-
thenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, 
politické centrum starověkých Athén – chrám 
Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova 
socha, Archeologické muzeum. V centru Athén 
navštívíme Diův chrám – největší chrám v Řec-
ku, Hadrianův oblouk – který označoval hranici 
mezi starověkou částí města a novými Hadria-
novými Athénami. Návrat na ubytování.
7. den Pobyt u moře. Doporučujeme 

fakultativní lodní výlet na ostrovy Hydra  
a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží 
přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou 
vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské 
povozy, auta zde jezdit nesmějí.
8. den Archeologický areál starověkého 
KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův 
chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, 
Odeion). MYKÉNY  – hlavní středisko 
mykénské kultury s vykopávkami mohutné-
ho hradu – opevněný palácový komplex, kde 
archeolog H. Schliemann našel zlaté pokla-
dy, Átreovoa pokladnice, královské šachtové 
hroby, proslulá Lví brána. EPIDAUROS 

 – posvátný okrsek boha lékařství Asklé-
pia s největším divadlem v Řecku. NÁFP-
LIO – mramorem dlážděné chodníky, hrady 

ATÉNY

HYDRA
SPETSES

OLYMPIA TOLO

MYKÉNY

IGOUMENITSE

METEORA

DELFY

a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá 
architektura činí z Náfplia nejelegantnější měs-
to pevninského Řecka, jehož dominantou je 
pevnost Palamídi – největší komplex 
svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehléd-
nout celé okolí Argolského zálivu. 
9. den Pobyt u moře, individuální volno. 
10. den Odjezd do starověké OLYMPIE 

 – posvátný okrsek náboženství a sportu, 
archeologický areál a Archeologické muzeum, 
které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí 
se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve ve-
černích hodinách nalodění na trajekt do Itálie. 
11. den Plavba Středozemním mo-
řem a jízda Itálií.
12. den Předpokládaný návrat v ranních ho-
dinách do ČR.

Kláštery Meteora

Athény – Sokrates

Olympia

Náš tip!
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Nikósie

Larnaka

Pafos

ŘECKO, KYPR
Larnaka

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z ČR. Přílet na Kypr, transfer do 
hotelu.
2. den Hrad KOLOSSI, postavený ve 13. 
stol. za vlády rytířů sv. Jana, starověký KOU-
RION, prohlídka nejkrásněji položeného an- 
tického naleziště z pozdně římských dob, historic-
ký areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svaty-
ní boha Apollóna. Zastávka s možností koupání 
na nejkrásnější pláži Kypru, PETRA TOU 
ROMIOU. Archeologický park PAFOS ,  
slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolo-
nes, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrob-
ky králů.
3. den Hlavní město, NIKÓSIE, poslední 
rozdělené město na světě, prohlídka, Kyperské 
muzeum (nejlepší sbírka archeologických nálezů 
z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, 
Arcibiskupský palác, pěší přechod přes hranici 
do turecké části Nikósie, památky na tureckou 
nadvládu, orientální Büyük Han (Velký hostinec), 
zajímavá mešita Selimiye, městské tržiště.
4. den Výlet na tureckou stranu ostrova. FA-
MAGUSTA, „město duchů“, Citadela (kam 
W.Shakespeare situoval své drama Othello), Be-
nátské hradby, mešita Lala Mustafa Paşa, zastáv-
ka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru 
r. 1974. Starověká SALAMIS působivé antické 
královské město, římské divadlo, lázně, amfiteátr, 
mozaiky. Klášter Sv. Barnabáše, nyní arche-
ologické muzeum. 
5. den Výlet do severní turecké části Kypru.  
SV. HILARION, pohádkový hrad, který inspi-

PROGRAM ZÁJEZDU
1.den Odlet z Prahy na ostrov Korfu, transfer 
na ubytování.
2. den Pobyt u moře.
3. den Okruh ostrovem na nejznámější 
a nejkrásnější místa Korfu. Cesta severovýchodním 
pobřežím s olivovými háji do hl. města KÉRKY-
RA s pevností La Serenissima, Staré město , po-
kračujeme k zámečku Achillion, ve kterém 
pobývala císařovna Sissi, krásné zahrady. Bájná 
PALEOKASTRITSA, dle řeckých bájí spojená 
s Odysseem, zastávka v likérce typického produktu 
Kum Quat, návštěva mužského ortodoxního klášte-
ra ze 13. stol. a vyhlídka Bella Vista.
4. den Pobyt u moře.
5. den Parga a ostrov Paxos, plavba vý-
letní lodí podél jižního pobřeží Korfu na OSTROV 
PAXOS, prohlídka městečka GAIOS, variantně 
posezení v místních tavernách, lod. výlet pokra-
čuje do městečka PARGA, ležícího na pobřeží 
pevninského Řecka, prohlídka města, zřícenina 
středověkého benátského hradu, barevné domky, 
typická mořská architektura, koupání, taverny, řecká 
atmosféra aj. Odpoledne návrat lodí na Korfu. 
6. den Pobyt u moře.
7. den Lodní výlet do Albánie, podél 
malebného východního pobřeží Korfu, plavba cca 1 
hod., přístav Saranda, vstupní brána do jižní Al-
bánie, procházka městem, promenáda, kavárničky, 
variantně možnost fakult. výletu (cca 19 €) do vý-
znamného archeologického naleziště Butrint ,  
památky z období řeckého, římského a byzantské-
ho,  impozantní římský amfiteátr, byzantská bazili-
ka, římský chrám s mozaikovou podlahou. V ceně 
výletu je i oběd v místní restauraci.  
8. den Výlet Pantokrator, návštěva staro-
věké vesnice  NYMFES, zde se pěstuje 80 % pro-
dukce Kum Quatu (malé citrusové ovoce podobné 
pomerančům), krátká procházka k poustevně a rui-
ně klášteru,  pokračujeme busem až téměř k vrcho-
lu nejvyšší hory ostrova Pantokrator (906 m 
n.m.), se stejnojmenným malým klášterem, úžasné 
panoráma, výhledy do Albánie, Řecka a na celý os-
trov Korfu. Odpočineme si u moře v KASSIOPI 
a pokračujeme pod vysoké útesy Peroula-
des, procházka až k divokým skaliskům mysu 

Ostrov Korfu „zelený ráj“ Jónských ostrovů při západním pobřeží Řecka, místo vyprahlých plošin 
nás tu čekají kopečky pokryté bujnou vegetací a překrásné pláže letoviska Agios Georgios. Formou 
výletů navštívíme  nejzajímavější místa ostrova, ale i ostrov Paxos a podíváme se i do Albánie.

OSTROV KORFU
„zelený ráj“ Jónských ostrovů

KÉRKYRA – PALEOKASTRITSA – PARGA – OSTROV PAXOS – SARANDA – BUTRINT – NYMFES – 
PANTOKRATOR – KASSIOPI – MYS DRASTIS

Drastis na severozápadní výspě ostrova.
9. den Pobyt u moře.
10. den Snídaně, transfer na letiště a odlet do 
Prahy. 

let. přepravu  Praha – Korfu (Kerkyra) – Praha, 
let. taxy, transfer z/na hotel, výlety dle programu, 
9x ubytování v hotelu (letovisko Agios Georgios) 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x polopenzi,  
průvodce na Korfu

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není zahr-
nuto v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 4000 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
300 Kč str. 2 katalogu

CK si vyhrazuje právo, možné záměny jednotli-
vých dnů u výletů.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GR440-15-1 03.06.–13.06. 19 990,- L2

 GR440-15-2 16.09.–26.09. 19 990,- L2

Poznámka:

Možné termíny i s kombinovanou dopravou za 
výhodné ceny, ubytování ve 2lůžk. studiu bez stravy:
GR980-15-1- termín 23. 5.–3. 6. (bus/let, loď z Terstu 
nebo Ancony 24. 5., příjezd na Korfu 25. 5.), cena  
8 990 Kč.
GR981-15-1- termín 26. 9.–14. 10. 2015 (let/bus, loď 
z Korfu 12. 10., příjezd do ČR 14. 10.), cena 9 990 Kč.
Bližši informace v CK nebo na www.redok.cz

Zájezd nás zavede na malebný a z historického hlediska zajímavý ostrov Kypr. Podrobný okruh za 
památkami, kulturou a přírodou s návštěvou obou částí, jak řecké, tak i turecké.

KYPR – OSTROV DVOU TVÁŘÍ
řecká i turecká část

HRAD KOLOSSI – KOURION – PETRA TOU ROMIOU – PAFOS – NIKÓSIE – FAMAGUSTA – 
SALAMIS – SV. HILARION – KYRENIE – BELLAPAIS – LANIA – KLÁŠTER KYKKOS – PEDOULAS 
–  LARNAKA – CHOIROKOITIA – LEFKARA

» oblíbený zájezd
» řecká i turecká část

roval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm 
trpaslíků. KYRENIE, malebný přístav s nejstar-
ším dřevěným vrakem lodi, hrad. BELLAPAIS, 
augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky“.
6. den Celodenní výlet romantickou krajinou 
do pohoří Troodos. Zastávka ve vesničce LA-
NIA, proslavené výrobou tradičního kyperské-
ho vína Commandaria, klášter KYKKOS, 
nejbohatší a neslavnější z kyperských klášterů, 
přejezd na horu THRONI, překrásný výhled 
do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob 
prezidenta Makaria III., vesnička PEDOULAS 
s kostelem Archanděla Michaela .
7. den Pobyt u moře.
8. den LARNAKA, kostel sv. Lazara, pří-
mořská promenáda, mešita Hala Sultan 
Tekke, jedno z nejdůležitějších islámských 
poutních míst na Kypru, nacházející se na bře-
hu solného jezera v datlovém a cypřišovém háji, 
CHOIROKOITIA , návštěva fascinujícího 
neolitického osídlení a vesnička LEFKARA, 
proslulá výrobou nádherných krajek. Večeře, 
nocleh dle času letu. Odjezd na letiště.
9. den Přílet do ČR. 

leteckou přepravu Praha – Kypr – Praha, letištní 
taxy a poplatky, dopravu místním busem či mini-
busem na výlety, 7–8 x ubytování v hotelu – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím (dle času letu), 7x polo-
penzi, výlety dle programu, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu 

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 CY441-15-1 22.09.–30.09. 26 990,- L6

Salamis
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Santana

PORTUGALSKO

Navštiv te s námi nádherný ostrov Madeira – „k větinov ý ostrov “, s neobyčejně půvabnou přírodou. Pobřeží lemují v ysoké rozeklané útesy, 
uvnitř ostrova se v ypínají v ysoké hor y sopečného původu. K  okrajům ostrova v ybí hají divoké kaučuk y porostlé bujnou vegetací. Dí k y 
subtropické poloze a vlivu Atlantického oceánu je na ostrově dostatek vláhy i tepla a Madeira získala přívlastek „ostrov věčného jara“. 

MADEIRA – EXOTICKÝ RÁJ   
ostrov věčného jara

» oblíbený zájezd
» lehká turistika

leteckou dopravu na Madeiru a zpět, letištní taxy, 
místní autobus na výlety 3. 4. a 5. den, 9x ubyto-
vání v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x 
snídani, průvodce, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby a výlety, veřejnou dopra-
vou a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

8x večeře 3490 Kč, připojištění vyššího storna 
zájezdu + 250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 P442-15-1 06.05.–15.05. 28 990,- L6

 P442-15-2 17.07.–26.07. 28 990,- L6

 P442-15-3 03.10.–12.10 28 990,- L6

FUNCHAL – DA SERRA – LEVADA RABACAS  – PAÚL DA SERRA – BICA DA CANA –  RABACAL –  PORTO MONIZ – PICO DO AREEIRO –  RIBEIRO 
FRIO – BALCOES –  SANTANA –  PORTELA – SAO LOURENCO – PRAINHA – CURRAL DAS FREIRAS – CAMARA DE LOBOS – CABO GIRAO – RIBEIRA 
BRAVA – PONTA DO SOL – JARDIM BOTANICO A ORCHIDEA –  PALHEIRO – LEVADA DOS TORNOS – CAMACHA – LEVADA DA SERRA DA FAIAL

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru v pozd-
ních hodinách.
2. den Prohlídka hl. města FUNCHALU – 
Hlavní třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, 
park Santa Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta 
Vigia, muzeum madeirského vína aj. 
3. den Výlet do zeleného srdce ostrova a poté 
přes planinu DA SERRA až na severozápadní 
konec ostrova. Zastávka na vyhlídce u hotelu Em-
cumeada, odkud se naskýtají jedinečné výhledy 
na rozeklané stěny kaňonu a vesnice Serra d´A-
qua. Krátká procházka po levadě RABACAS, 
která je lemována bílými a fialovými kalokvěty. 
Náhorní plošina PAÚL DA SERRA. Vycház-
ka na vyhlídku BICA DA CANA s  výhledem 
na kaňon a vesnici Sao Vincente. Druhá delší vy-

cházka na plošině nás zavede ke kaňonu Janela, 
kde se přes RABACAL projdeme podél levady 
k vodopádu CASCATA DO RISCO. Malebné 
PORTO MONIZ, koupání v  přírodních bazén-
cích s mořskou vodou.
4. den Výlet k nejvyšším velikánům ostrova. Pří-
jezd na vyhlídku PICO DO AREEIRO do výš-
ky 1805 m – úžasné výhledy i na nejvyšší horu 
Pico Ruivo. Pěší procházka na další vyhlídkový 
bod MIRADOURO NINHO DA MANTA 
(„hnízdo káňat“). Přejezd do RIBEIRO FRIO, 
kde se nachází pstruží farma a odtud procházka 
po levadě na vyhlídku BALCOES („Balkóny“). 
Pokračujeme busem na severní pobřeží ostrova, 
do vesničky SANTANA s typickými barevnými 
domky. Dále se vydáme přes vyhlídku PORTE-
LA na východní cíp ostrova. Zastavíme na vy-

hlídkách výběžku SAO LOURENCO, možnost 
koupání na jediné přírodní písečné pláži ostrova 
PRAINHA.
5. den Divoký střed ostrova a útesy jihozá-
padního pobřeží. Průjezd ještě nedávno těžko 
dostupným vnitrozemím na vyhlídku EIRA 
DO SERRADO – úžasný výhled na divoký ka-
ňon a okolní hory. Návštěva vesničky CURRAL 
DAS FREIRAS v centru hor, která dostala svůj 
název podle jeptišek schovávajících se zde před 
piráty. Navštívíme i rybářskou vesničku CAMA-
RA DE LOBOS, která uchvátila i W. Churchilla. 
Pokračujeme na pobřeží a vyjedeme na jeden 
z nejvyšších útesů v Evropě CABO GIRAO – 
nádherný výhled. RIBEIRA BRAVA, městečko 
s cenným kostelem Matky Boží, hezkým nábřežím 
s palmami a malou pevností. Koupání na pěkné 

písečné pláži Calheta beach. Krátká zastávka v ma-
lebné vesničce pod útesy PONTA DO SOL.  
6. den Romantika překrásných zahrad, které 
jsou lehce dosažitelné městskou dopravou nebo 
vyhlídkovými lanovkami. Jardim Botanico – 
zahrada se záplavou madeirských i exotických kvě-
tin a Lorro parkem. Jardim Orchidea – malá, 
ale velice pěkná soukromá zahrada zaměřená 
na pěstování orchidejí. Odpoledne vrchol MON-
TE – nádherný výhled na Funchal i okolí, kostel 
Panny Marie s hrobkou rakouského císaře Karla I., 
Jardim Tropical – rozsáhlá zahrada, tropické 
a subtropické rostliny, potůčky, jezírka, exotické 
pavilony.
7. den Odpočinkový den. Možnost fakult. lod-
ních výletů, např. na ostrov Porto Santo.
8. den Individuální volno nebo výlet s průvod-
cem veřejnou dopravou za poznáním madeirské 
přírody. Pěší túra po levadě DOS TORNOS 
s překrásnými výhledy na Funchal a pobřeží. 
Možnost posezení v kvetoucí zahradě čajovny Hor-
tenzie. Cestu zakončíme ve vesnici PALHEIRO, 
návrat busem do Funchalu.
9. den Individuální volno nebo možnost dru-
hého výletu veřejnou dopravou za poznáním 
madeirského venkova i přírody. Začátek pěší trasy 
vede z městečka CAMACHA, kde je možné 
nahlédnout do výrobny proutěného zboží. Vypra-
víme se podél levady DA SERRA DA FAIAL 
přes Vale Paraiso – „Rajské údolí“ a vavřínový les 
do FUNCHALU. Oba výlety nejsou výrazně ná-
ročné a zvládne je běžný turista.
10. den Odlet do Prahy.  

Camara de Lobos

Funchal

Funchal – Japonská zahrada
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AJACCIO

I t á l i e
VERONA

LA SPEZIA

PALMA DE 
MALLORCA

MARSEILLE

F r a n c i e

ITÁLIE, FRANCIE, ŠPANĚLSKO

VeronaPalma de Mallorca

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečerních hodinách odjezd z re-
publiky. 
2. den Ráno příjezd do oblasti Benátska, do 
jednoho z nejkrásnějších italských měst – VE-
RONA  – prohlídka starého historického 
centra – městské hradby, bazilika sv. Zena, palá-
ce významných rodů, Juliin dům... Po krátké pro-
hlídce se vydáme ke břehům Ligurského moře 
do LA SPEZIA v Zálivu básníků, zde čerpali 
inspiraci např: Byron, Dante, D. H. Lawrence aj. 
Odpoledne nalodění na MSC Armonia, ubyto-
vání ve 2lůžk. kajutě, večeře. Individuální volno 
na palubě lux. lodi. 
3. den Plavba Středomořím do francouzské 
MARSEILLE. Kolem 12.00 hod. vylodění, 
prohlídka historické části města s průvodcem – 
přístav, Notre Dame de la Garde, staré město. 
V 18 hod. odplujeme k Baleárskému souostroví.
4. den Odpočinek na lodi, individuální volno, 
bohatý zábavný program. Po obědě připlujeme 
do hlavního města ostrova Mallorca – 
PALMA DE MALLORCA – procházka his-
torickým centrem s gotickou katedrálou La Seu, 
s renesančními paláci a dalšími významnými 
stavbami. Večerní město, nalodění.
5. den Odpočinek na palubě lodi, plavba Stře-
domořím.
6. den Ráno připlujeme ke břehům ostrova 
Korsika a navštívíme hlavní město ostrova 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V poledních hodinách odjezd z repub-
liky. 
2. den Ráno příjezd do ŘÍMA – prohlídka 
VATIKÁNU, hlavního města katolické církve 
– velkolepé náměstí sv. Petra, majestátní bazili-
ka sv. Petra s možností výstupu na kopuli – fan-
tastické výhledy na celý Řím, okázalé náměstí 
Piazza Navona s barokními fontánami aj. Od-
poledne odjedeme do nedalekého přístavu Ci-
vitavecchia, nalodění a ubytování na lodi 
MSC Fantasia a kolem 19.00 hod. odplujeme na 
plavbu Středomořím, večeře, individuální volno 
na palubě lux. lodi.  
3. den Ráno nás přivítá životem kypící JA-
NOV, vtěsnaný mezi moře a hory a na každém 
kroku spojený s K. Kolumbem. Prohlídka histo-
rického centra – třída Via Garibaldi s nádhernými 
paláci , kostel Chiesa del Gesú, historický pří-
stav Porto Antico, Akvárium, katedrála San 
Lorenzo s románským průčelím, Palazzo San 
Giorgio aj. Kolem 17.00 hod. nalodění a naše 
cesta bude směřovat k ostrovu Korsika – na pa-
lubě lodi si budeme užívat luxusu a odpočinku.  
4. den Ráno připlujeme ke břehům ost-
rova Korsika – návštěva hlavního města 
ostrova AJACCIO, jenž získalo věhlas díky 
svému nejslavnějšímu rodákovi N. Bonapartovi, 
barevné fasády města, terasové kavárny, Rue du 
Cardinal Fesch... Kolem 18.00 hod. odplujeme 
k italským břehům.
5. den Ráno připlutí do přístavu Civita-
vecchia u Říma, odjezd našim autobusem 
k druhé části prohlídky města ŘÍM – navštívíme 
skvosty starověkého centra – Forum Roma-
num, Koloseum, Kapitol, Piazza di Spagna 
a Španělské schody..., atmosféra uliček a kolorit 
města. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 
6. den Předpokládaný návrat v odpoledních 
hodinách.

Nabízíme krásný zájezd spojený s  poznáním významných památek Říma a  plavbou Stře-
domořím na  luxusní lodi Fantasia****. V  průběhu naší plavby navštívíme Janov, vtěsnaný 
mezi moře a hory. Na ostrově Korsika bude dostatek času k prohlídce hlavního města Ajaccio 
a součástí zájezdu je i prohlídka "věčného města" Řím. Dokonalá kombinace poznání a od-
počinku na luxusní lodi. 

ŘÍM – JANOV – AJACCIO
plavba Středomořím

ŘÍM – JANOV – A JACCIO – VATIKÁN

dopravu lux. klim. busem, okružní plavbu Stře-
domořím, 3x ubytování – plně vybavená 2lůžk. 
vnitřní kajuta Fantastika na lux. lodi MSC Fantasia 
s rozšířenou plnou penzí – 3 hlavní jídla denně, 
svačiny a půlnoční bufet, nápoje k snídani – čaj, 
káva, voda a džusy z automatu v rautové restaura-
ci, užívání bazénu, vířivek, fitness centra a jiných 
sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast 
na všech akcích pořádaných na palubě, přístavní 
poplatky, průvodce 

vstupné, místní dopravu, povinné spropitné pro 
obsluhu na lodi (cca 21 €/os., 9 €/dítě 14–17 let), 
fakult. služby a výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč str. 2 
katalogu, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Fantasti-
ka s oknem 1200 Kč/os., příplatek za 2lůžk. kajutu 
s balkonem Fantastika 2800 Kč na os.

dítě do 18 let 3200 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospělý 
na 3. nebo 4. lůžku 1500 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT445-15-1 23.03.–28.03. 9 390,- A, B, G, L

» luxusní lod Fantasia****  
» český průvodce po celou dobu zájezdu

Slevy:

Cena nezahrnuje:

MARSEILLE – MALLORCA – AJACCIO
plavba Středomořím

Pokud zvolíte pro vaši dovolenou okružní plavbu, zvolíte vyváženou kombinaci poznáva-
cího zájezdu s odpočinkem na palubě luxusní lodi. Zveme vás za poznáním Verony, města 
příběhu Romea a Julie, navštívíme kosmopolitní Marseille, kouzelnou Palma de Mallorcu 
na Baleárském souostroví, hlavní město Korsiky Ajaccio a na závěr zájezdu Janov, město 
spojené s K. Kolumbem.

VERONA – LA SPEZIA – MARSEILLE – PALMA DE MALLORCA – A JACCIO

» luxusní loď Armonia**** – plavba 
Středomořím

» český průvodce po celou dobu zájezdu
» kombinace poznávacího zájezdu  

s odpočinkem na palubě lodi

 Kód Termín Cena Trasa

 IT444-15-1 19.04.–25.04. 13 490,- A, B, G

dopravu lux. klim. busem, okružní plavbu Stře-
domořím, 5x ubytování – plně vybavená 2lůžk. 
vnitřní kajuta Bella na lux. lodi MSC Armonia 
s rozšířenou plnou penzí – 3 hlavní jídla denně, 
svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, čaj, 
káva, voda a džusy z automatu v rautové restaura-
ci, užívání bazénu, vířivek, fitness centra a jiných 
sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast 
na všech akcích pořádaných na palubě, přístavní 
poplatky, průvodce po celou dobu zájezdu 

vstupné, místní dopravu, povinné spropitné pro 
obsluhu na lodi (cca 49 €/os., 21 €/dítě 14–17 let), 
fakult. služby, výlety a vše ostatní, co není uvede-
no v odstavci „Cena zahrnuje“ 

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 2 
katalogu, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Fantasti-
ka s oknem 3250 Kč/os., příplatek za 2lůžk. kajutu 
s balkonem Fantastika 4 400 Kč na os.

dítě do 18 let 6500 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospělý 
na 3. nebo 4. lůžku 3900 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Slevy:

Cena nezahrnuje:

AJACCIO, rodiště N. Bonaparte, barevné fa-
sády města, terasové kavárny, Rue du Cardinal 
Fesch... Kolem 18.00 hod. odplujeme k italským 
břehům. 
7. den Ráno připlutí k břehům Ligurie, vylo-
dění v La Spezia a odjezd kolem jezera Lago di 
Garda do ČR. 

JANOV

AJACCIO
ŘÍM

CIVITAVECCHIA

I t á l i e

Náš tip!
Náš tip!
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ITÁLIE,  ŘECKO, TURECKO, ...

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den Ráno příjezd do světově proslulého 
města BENÁTKY. Prohlídka historického cen-
tra s průvodcem – Piazza S. Marco s úchvatnou 
bazilikou, Dóžecí palác, kanál Grande, most 
Rialto... Odpoledne nalodění na loď MSC Musi-
ca, ubytování ve 2lůžk. kajutě. V cca 17.00 hod. 
vyplutí, večeře, individuální volno na palubě lodi, 
která uspokojí všechna vaše přání. 
3. den Dopolední plavba Středomořím do 
italského BARI. Individuální prohlídka starého 
města Bari Vecchia – labyrint uliček, rozkoš-
ná náměstí, bazilika San Nikola... V 18.00 hod. 
odplujeme k řeckým břehům.
4. den Plavba Jónským mořem, kolem pole-
dne připlutí do řeckého městečka KATAKO-
LON, jenž je současně i vstupní brána po moři 
do Olympie. Individuální volno, koupání na míst-
ních plážích nebo fakult. výlet s průvodcem 
do nedaleké OLYMPIE – turistický magnet 
Řecka – posvátný okrsek náboženství a sportu. 
K večeru odplujeme směr Santorini.
5. den Ráno malebný ostrov SANTO-
RINI. Koupání a relaxace nebo fakult. výlet do 
městečka THERA, kam se dostaneme lanovkou 
či na hřbetě oslíka, následuje osada AKROTIRI 
– dochované domky z hlíny a s malbami na stě-
nách. Přejezd ostrovem do městečka OIA – zná-
mé bílé domky s modrými střechami. K večeru 
nalodění a plavba podél ostrovů Kyklady.
6. den Vylodění v „námořní bráně“ Athén pří-
stavu PIERUS a fakult. výlet s průvodcem do 
řecké metropole ATHÉNY. Transfer busem 
do centra města, kolem budovy Parlamentu, 
náměstí Syntagna, Akademie i Knihovny. Nene-
cháme si ujít opěvovanou Akropolis, sejdeme 
i do Agory, kde starověcí Řekové trávili většinu 
svého času, na závěr procházka ve čtvrti Plaka 
– ulice plné obchůdků a řeckých specialit. Kolem 
18.30 hod. vyplutí, indiv. volno, relaxace na lodi. 
7. den Plavba kolem Jónských ostrovů, v po-
ledne vylodění na ostrově KORFU (řecky  
Kerkyra, jenž byla Hómerova „nádherná“ země 
a Odysseova poslední zastávka na Ithaku. Fakult. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečerních hodinách odjezd z re-
publiky. 
2. den Ráno příjezd do světově proslulého 
města BENÁTKY. Prohlídka historického 
centra s průvodcem – Piazza S. Marco s úchvat-
nou bazilikou, Dóžecí palác, kanál Grande, most 
Rialto... Odpoledne nalodění na lux. loď MSC 
Magnifica, ubytování ve 2lůžk. kajutě. V cca 
16.30 hod. vyplutí, večeře, individuální volno na 
palubě lodi, která uspokojí všechna vaše přání. 
3. den Dopolední plavba Středomořím do 
italského BRINDISI, kde končila stará řím-
ská cesta Via Appia. Připlutí v cca 13.00 hod. 
a prohlídka historické části města s průvodcem. 
V 18.00 hod. odplujeme k řeckým břehům.
4. den Ráno připlutí do řeckého přímořského 
městečka KATAKOLON na břehu Jónského 
moře. Individuální volno, koupání na místních 
plážích nebo fakult. krátký výlet s našim prů-
vodcem do nedaleké OLYMPIE – turistický 
magnet Řecka – posvátný okrsek náboženství 
a sportu. Po obědě odplujeme směr Turecko.
5. den Po snídani vylodění v IZMIRU na po-
břeží Egejského moře – prohlídka města, které 
bylo založeno již v 3. tis. př. n. l. a které láká 
svou atmosférou a odlišnou kulturou. Odpoled-
ne bude naše plavba pokračovat do Istanbulu.
6. den Vylodění v ISTANBULU a do od-
poledních hod. prohlídka nejvýznamnějších 
památek „perly“ Orientu – evropská i asijská 
část – Modrá mešita, chrám Boží moudrosti – 
Hagia Sofia, Velký bazar aj...Kolem 16.30 hod 
nalodění a naše plavba se bude obracet smě-
rem domů.
7. den Celodenní plavba Středomořím, indi-
viduální volno, relaxace.
8. den Kolem poledne připlujeme 
do DUBROVNÍKU – prohlídka historického 
jádra města a procházka po místních hradbách 
s úchvatnými pohledy na celé město a blízké 
Elafitské ostrovy.
9. den Ráno připlujeme zpět do BENÁ-
TEK, kde nás bude čekat autobus, odjezd 
směr ČR. Předpokládaný příjezd v pozdních 
večerních hodinách.

Atraktivní a krásná plavba nás povede z Benátek do tureckého Istanbulu. Cestou navštívíme 
řecký Katakolon a Olympii, poznáme památky Izmiru i Istanbulu a cestou zpět na nás čeká 
"perla" Jadranu Dubrovník. Dopřejte si odpočinek na luxusní lodi s nádhernými západy slunce!

Z BENÁTEK DO ISTANBULU
plavba Středomořím

BENÁTKY – BRINDISI – KATAKOLON – OLYMPIA – IZMIR – ISTANBUL – DUBROVNÍK

SETKÁNÍ S ŘECKEM
a ostrovy Santorini, Korfu

Zveme vás na krásnou plavbu do Středomoří. V průběhu zájezdu navštívíme Benátky a Bari. V Řec-
ku na nás čeká bájný ostrov Korfu i nádherný Santorini, opředený tajemstvím o bájné Atlantidě. 
Nevynecháme ani slavnou Akropolis v  Athénách a  posvátnou Olympii. Cestou zpět zakotvíme 
i u břehů Černé Hory ve středověkém Kotoru. Vítáme vás na palubě luxusní lodi  MCS Musica****.

BENÁTKY – BARI – KATAKOLON – OLYMPIA – SANTORINI – PIREUS – ATHÉNY – KORFU – KOTOR  

» luxusní loď Magnifica****
» český průvodce po celou dobu zájezdu
» kombinace poznávacího zájezdu 

s odpočinkem na palubě lodi
» luxusní lod Musica**** 

 Kód Termín Cena Trasa

 IT446-15-1 12.09.–20.09. 19 690,- A, B, G

dopravu lux. klim. busem, okružní plavbu Stře-
domořím, 7x ubytování – plně vybavená 2lůžk. 
vnitřní kajuta Bella na lux. lodi MSC Magnifica 
s rozšířenou plnou penzí – 3 hlavní jídla denně, 
svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, čaj, 
káva, voda a džusy z automatu v rautové restaura-
ci, užívání bazénu, vířivek, fitness centra a jiných 
sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast 
na všech akcích pořádaných na palubě, přístavní 
poplatky, průvodce 

vstupné, místní dopravu, fakult. výlety, povinné 
spropitné pro obsluhu na lodi (cca 49 €/os.,  
21 €/dítě od 14–17 let) a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 2 
katalogu, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Fantasti-
ka s oknem 5400 Kč/os., příplatek za 2lůžk. kajutu 
Bella s balkonem 7 500 Kč/ os.

dítě do 18 let 13500 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospě-
lý na 3. nebo 4. lůžku 7500 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Slevy:

Cena nezahrnuje:

výlet s průvodcem do nedaleké GASTURI 
– prohlídka paláce rakouské císařovny Alžběty 
a následuje město KORFU  ležící mezi dvě-
ma pevnostmi – městská architektura, růžové 
a okrové benátské domy, skrytá náměstíčka... 
Variantně volno na plážích, v podvečer nalodění.
8. den Kolem 07.00 hod. připlujeme do stře-
dověkého KOTORU v Černé Hoře, indiv. pro-
hlídka historického centra, hradby, monumentál-
ní katedrála, odplutí k italským břehům. 
9. den Ráno připlujeme zpět do BENÁTEK, 
zde nás bude čekat autobus a odjedeme směr ČR. 
Předpokl. příjezd v pozdních večerních hodinách.

dopravu lux. klim. busem, okružní plavbu Středo-
mořím, 7x ubytování – plně vybavená 2lůžk. vnitřní 
kajuta Bella na lux. lodi MSC Musica s rozšířenou pl-
nou penzí – 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční 
bufet, nápoje ke snídani, čaj, káva, voda a džusy 
z automatu v rautové restauraci, užívání bazénu, ví-
řivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních 
zařízení na palubě, účast na všech akcích pořáda-
ných na palubě, přístavní poplatky, průvodce 

vstupné, místní dopravu, fakult. výlety, povin-
né spropitné pro obsluhu na lodi (cca 49 €/os.,  
21 €/dítě od 14–17 let), a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Cena fakult. 
výletů se pohybuje v rozmezí 420–1100 Kč. Po-
drobnější info o výletech na www.redok.cz

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 2 
katalogu, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Fantasti-
ka s oknem 4900 Kč/os., příplatek za 2lůžk. kajutu 
Bella s balkonem 6800 Kč/ os.

dítě do 18 let 13500 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospě-
lý na 3. nebo 4. lůžku 7000 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Slevy:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT447-15-1 12.09.–20.09. 19 690,- A, B, G

BENÁTKY

BRINDISI

OLYMPIA

ISTANBUL

IZMIR

Ř e c k o

DUBROVNÍK

I t á l i e

KATAKOLON

SantoriniBenátky

Athény

Náš tip!
Náš tip!
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OSLO

FJÄLLBACKA

TRONDHEIM

ÖSTERSUND

GRONKLITT

DALSNIBBA

MYRDAL

BODØ

REINE
NARVIK
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GDAŇSK

STOCKHOLM

NORSKO, ŠVÉDSKO

Romantické přírodní scenérie, fjordy zařezávající se stovky kilometrů hluboko do vnitrozemí, 
kouzelné vodopády, vstřícnost seveřanů v zemi půlnočního slunce, vlast Vikingů, zdánlivě ne-
dostupné ledovce, nádherné  souostroví Lofoty a Vesterály zvedající se přímo z divokých vln 
Atlantiku do mnohasetmetrových výšek, to je naše pozvánka do Skandinávie.

NORSKO S TURISTIKOU
souostroví Lofoty, Vesterály a Švédsko

Svolvaer

 Kód Termín Cena Trasa

 N449-15-1 18.07.–02.08. 22 290,- E

dopravu lux. klim. busem, trajekt Rostock – Trelle-
borg, trajekt Nynäshamn – Gdaňsk, trajekt na Lofo-
ty a vnitrostátní trajekty, 10x ubytování v hostelech/
chatkách/apartmánech – 4lůžk. pokoje, možnost 
vaření, 2x snídani formou bufetu, průvodce

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakultativní výlet 
vláčkem z Flåmu do Myrdalu a zpět – nutná rezer-
vace předem v CK, platba na místě cca 378 NOK/os.

4lůžk. kabina na trajektu Nynäshamn – Gdaňsk 
1000 Kč/os., 4lůžk. kabina na trajektu Rostock 
– Trelleborg 800 Kč/os. – pouze na vyžádání, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 480 Kč str. 
2 katalogu, možnost připojištění vyššího storna 
zájezdu +250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

FJÄLLBACKA – OSLO – GEILO –  FLÅM – MYRDAL – BRIKSDALSBREEN – DALSNIBBA –  GEIRANGER-
FJORD – TROLLSTIGVEIEN – TROLLTINDAM – ÚDOLÍ ROMSDALEN – TRONDHEIM – SALTSTRAUMEN 
– BODØ – LOFOTY – REINE – NUSSFJORD – HENNINGSVAR – SVOLVAER – VESTERALEN – NARVIK 
– NP SVARTISEN – ÖSTERSUND – NP HAMRA – GRONKLITT – STOCKHOLM – GDAŇSK

Souostroví Lofoty

Souostroví Lofoty

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V dopoledních hodinách odjezd z ČR. 
Večer nalodění na trajekt a noční plavba do 
švédského Trelleborgu.
2. den Podél západního pobřeží Švédska, 
malebný přístav FJÄLLBACKA, na náměs-
tí je busta věhlasné švédské herečky Ingrid 
Bergmanové, procházka a pohled z výšiny Ve-
tterberget – moře poseté desítkami malých 
ostrůvků Skärgarden, pokračujeme na sever, 
OSLO, průjezd městem, Hollmenkollen 
– krásné výhledy na město, ubytování v Oslu. 
3. den Dopoledne prohlídka OSLO, park 
Frogner s unikátními sochami G. Vigelanda, 
poloostrov Bygdøy, známá muzea 
Fram, Kon-Tiki, variantně Námořní mu-
zeum. Odpoledne přejezd do GEILO, nejvý-
znamnější centrum zimních sportů, ubytování.
4. den Odjezd do přístavního městečka Flåm 
na konci Aurlandsfjordu, fakult. výletním vláč-
kem z FLÅMU do MYRDALU a poté opět 
vlakem po trase Flåmsbanen zpět (nutná 
rezervace předem) – trasa prochází krásnou 
krajinou plnou strmých kopců, hor, vodopádů, 
vesniček, vlak zastavuje na 9 místech vč. vodo-
pádu Kjofossen. Pokračujeme k mohutnému 
ledovci JOSTEDALSBREEN resp. k jeho 
splazu BRIKSDALSBREEN, procházka cca 
3 hod., odjezd na ubytování.
5. den Zlatá cesta severu a srdce norských fjor-
dů. Výjezd na vyhlídku Dalsnibba (1476 m),  
GEIRANGERFJORD  s typicky zářivě 
zelenou barvou. Vyjedeme Orlí cestou, za-
stávky na vyhlídce, trajektem přejedeme Nor-
ddalsfjord a pokračujeme věhlasnou Cestou 
trollů – Trollstigveien, která 11 serpentinami 
překonává výškový rozdíl téměř 800 m, překrás-
né horské scenérie, ubytování v údolí Sterdalen. 
6. den Pověstná převislá Stěna trollů – 
Trolltindam, pokračujeme krásným a divokým 

údolím ROMSDALEN přes Dombas do 
královského TRONDHEIMU, historické cen-
trum města, katedrála severu Nidarosdo-
men, pevnost Kristiansten aj., noční přejezd 
k Severnímu polárnímu kruhu.
7. den Ráno překročíme Severní polár-
ní kruh, zastávka u info centra Polarsirkel-
sentret, obchody se suvenýry a pošta, odkud 
je možné poslat pozdravy, lehká turistika, dále 
SALTSTRAUMEN – za příznivých podmí-
nek lze vidět malström – přírodní fenomén, 
vířící voda, slapové proudy, kdy se jeden fjord 
vlévá do druhého. Cesta do BODØ, hlavního 
města provincie Nordland, s překrásnou polo-
hou u Saltfjordu, plavba na Lofoty, úchvatné 
pohledy – hory se zvedají přímo z moře. Uby-
tování ve večerních hodinách.
8. den Souostroví Lofoty a turistika, 
nejzajímavější místa, siluety lofotských hor, 
REINE, vyhlášené nejkrásnějším místem Nor-
ska, pěší túra nad městečko, výjimečný panora-
matický výhled na lagunu a ostrůvky, pro ostat-
ní např. fakult. vyhlídková okružní plavba lodí 
s fantastickými pohledy na souostroví, na závěr 
slavná rybářská vesnice NUSSFJORD .    
9. den Lehká pěší turistika na souostroví 
LOFOTY, návštěva muzea Vikingů, kte-

ré přibližuje dobu okolo roku 1120, romantický 
rybářský přístav HENNINGSVAR „Benát-
ky Lofot“, úchvatnou krajinou na ubytování.
10. den Krátká prohlídka města SVOL-
VAER, uvidíme jeden ze symbolů města Svol-
vaergeita (Svolvaerský kozel) – dvourohá hora 
tyčící se nad městem. Souostroví VES-
TERALEN, lehká turistika a příjezd do nej-
severnějšího bodu naší cesty do NARVIKU, 
prohlídka města, výstup nebo fakult. výjezd 
lanovkou na Fagernesfjell. Ubytování.
11. den Zpáteční cesta přes NP SVARTI-
SEN, se stejnojmenným ledovcem Svar-
tisen, 2. největším v Norsku, pěší nádherná 
túra k ledovcovému splazu, noční přejezd 
do Švédska.
12. den Ráno zastávka u největšího švédské-
ho vodopádu Tännforsen (tzv. švédská 
Niagara), pokračujeme do městečka ÖSTER-
SUND na březích populárního švédského 
ledovcového jezera Storsjön, fakult. lodní 
výlet na jezerní ostrovy, ubytování, odpočinek.
13. den Kouzelná příroda NP HAMRA, 
přírodní rezervace, cestou krátké zastávky 
a fotopauzy, GRONKLITT, největší medvědí 
park Evropy Björnpark, příjezd do „srdce 
Švédska“ k jezeru Siljan, oblast Dalarna, 
tradiční červené domky, tradice, ubytování.    
14. den Hlavní město Švédska STOCK-
HOLM, město na 14 ostrovech s dlouhou his-
torií, krátká prohlídka hlavních pamětihodností, 

Zájezd s příletem do Osla a odletem ze 
Stockholmu do Prahy kopíruje program 
předchozího zájezdu autobusem.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy v podvečerních hodi-
nách, přílet do OSLA, transfer na hotel, připo-
jení ke skupině. 
2.–12. den Program se skupinou autobuso-
vého zájezdu 3.–13. den. 
13. den Příjezd do hlavního města Švédska 
STOCKHOLM a transfer na letiště a odlet do 
Prahy. 

odpoledne odjezd do přístavního městečka 
NYNÄSHAMN, nalodění na trajekt, noční 
plavba do Polska. 
15. den Plavba Baltským mořem, kolem po-
ledne příjezd do nejkrásnějšího města na Baltu 
GDAŇSK,  krátká prohlídka, historické cen-
trum, Zelená brána, Dlugi Targ, Zlatý dům... 
V podvečerních hodinách odjezd.
16. den Návrat do ČR v ranních hodinách.

NORSKO S TURISTIKOU
souostroví Lofoty, Vesterály a Švédsko

 Kód Termín Cena Svoz let.

 N500-15-1 19.07.–31.07. 32 590,- L2, L3

busem, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, 
10x ubytování v hostelech/chatkách/apartmá-
nech – 4lůžk. pokoje, možnost vaření, 2x snídani 
formou bufetu, průvodce

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakultativní 
výlet vláčkem z Flåmu do Myrdalu a zpět – nut-
ná rezervace předem v CK, platba na místě cca  
378 NOK/os.

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč str. 
2 katalogu, možnost připojištění vyššího storna 
zájezdu +250 Kč

ložní prádlo je v Norsku a Švédsku poměrně drahé 
cca 80–100 NOK/SEK na os./den – platba na mís-
tě, doporučujeme mít s sebou vlastní povlečení

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka k oběma zájezdům:

let. dopravu Praha – Oslo, Stockholm – Praha vč. 
let. tax, transfery z/na letiště, dopravu lux. klim.

Náš tip!
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OSLO

DOMBAS
GEIRANGER

LILLEHAMMER

BERGEN GJOVIK
JOSTEDALSBREEN

GEILO

Bergen

Voringfossen

NORSKO

Norsko, nejkrásnější severská země. Snad každý, kdo se vypraví do tohoto koutu Evropy, je 
doslova očarován krásou kolem sebe – nezapomenutelné hory, divoké řeky, hluboké fjordy. 
Navštívíme střední část země, která se může pochlubit těmi nejkrásnějšími scenériemi, které 
budeme jinde hledat jen marně. 

NORSKO – ZLATÁ CESTA SEVERU
a srdce norských fjordů 

IDDEFJORD – OSLO – GJOVIK – LILLEHAMMER – ÚDOLÍ GUDBRANDSDALEN –  DOMBAS – 
SOUTĚSKA ROMSDALEN –  STĚNA TROLLŮ – CESTA TROLLŮ – ORLÍ STEZKA – GEIRANGERFJORD 
– DALSNIBBA – JOSTEDALSBREEN – BRIGSDALSBREEN –  SOGNEFJORD – VODOPÁDY 
TVINDEFOSS – VOSS – BERGEN – VYHLÍDKA FLØYEN – GEILO

 Kód Termín Cena Trasa

 N501-15-1 04.07.–12.07. 14 790,- A, B, G, L + Teplice

dopravu lux. klim. busem, trajekty do Skandinávie 
a zpět, vnitrostátní trajekty, 5x ubytování v hoste-
lu, 1x ubytování v chatkách, 5x snídani převážně 
bufetovou formou, průvodce 

vstupné, fakult. služby, vyhlídkovou plavbu po 
Geirangerfjoru a vše ostatní, co není uvedeno  
v odstavci „Cena zahrnuje“

2lůžk. pokoj – 5 nocí v hostelu 1800 Kč/os.,  
5x večeře 2900 Kč (min. 10 osob), 4lůžk. kabina 
na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., ložní prádlo 
v hostelech cca 180 NOK a v chatce cca 120 NOK 
– platby na místě (variantně je možné mít vlastní 
povlečení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
270 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v dopoledních hodinách 
přes Německo na trajekt do Skandinávie. Plavba 
do TRELLEBORGU. Fakultativně možnost 
ubytování ve 4lůžk. kajutách.
2. den Podél západního pobřeží Švédska za-
míříme k IDDEFJORDU a pokračujeme směr 
Svinesund. Příjezd do OSLA, první část 
prohlídky města – světoznámá budova radnice, 
budova Opery na břehu Oslofjordu. Ubytování 
v Oslu. 
3. den Po snídani odjíždíme do GJOVIKU – 
Hala Fjellhalen, Gjovik Kirche. Navštívíme olym-
pijský LILLEHAMMER, ležící u největšího 
norského jezera Mjösa a „srdce Norska“ mohut-
né údolí GUDBRANDSDALEN. Dojedeme 
do DOMBASU a podél divoké řeky Rauma do 
monumentální soutěsky Romsdalen, na úpa-
tí nejvyšší převislé skalní stěny v Evropě.  Nocleh.  
4. den „ZLATÁ CESTA SEVERU“ –  di-
voké údolí Romsdalen, jenž lemují strmé roze-
klané vrcholy a vodopády.   Zastávka u pověstné 
převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. 
Výjezd věhlasnou CESTOU TROLLŮ – 
Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává 
výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými 
horskými scenériemi. Překonáme Nordalsfjord 
a ORLÍ STEZKOU dojedeme do městečka 
GEIRANGER, ležícího v romantických scené-
riích GEIRANGERFJORDU . Jeho krásy 
nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pak 
vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlíd-
kou DALSNIBBA (1440 m n. m.) s úchvat-
nými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé 
stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodo-
pádů, z nichž  nejznámější jsou vodopády Sedm 
sester, Nápadník a Naděje. Ubytování. 
5. den Vycházka krásným horským údolím 
k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDAL-
SBREEN resp. k jeho nádhernému ledovco-
vému splazu BRIGSDALSBREEN. Přejede-

» trvale oblíbený a pohodový zájezd   
» bufetové snídaně v ceně zájezdu

me nádhernými scenériemi k rameni největšího 
norského fjordu SOGNEFJORDU (délka  
200 km), toto údolí plné jezer a vodopádů je 
často přirovnáváno k americkému Grand Ca-
nyonu. Zastávka u kaskádovitého vodopádu 
TVINDEFOSS a odjezd na ubytování.  
6. den Navštívíme druhé největší město Nor-
ska BERGEN, prohlídka historického centra 

, neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní 
hanzovní domy Bryggen  – středověké 
kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Ber-
gen, fakultativně možnost výjezdu lanovkou na 
vyhlídku Fløyen, ze které je vidět centrum 
města jako na dlani (na vyhlídku je možné vy-
stoupat i pěšky) nebo návštěva známého akvá-
ria. Návrat na ubytování. 
7. den Pokračujeme podél impozantních 
vodopádů Voringfossen do GEILO, stře-
diska zimních sportů. Přejedeme největší evrop-
skou náhorní plošinu Hardangervidda a zbytek 
dne věnujeme prohlídce OSLA – poloostrov 
muzeií BYGDØY – návštěva Muzea polárních 
výprav, kde nalezla svůj domov polární loď 
Fram, na které se plavil Amundsen k sever-
nímu a jižnímu pólu, muzeum KONTIKY, 
park Frogner, kde je umístěno přes 200 soch  
G. Vigelanda. Ubytování.  

8. den Dokončení prohlídky OSLA a v po-
ledních hodinách odjedeme do Trelleborgu na 
trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR.
9. den Příjezd v odpoledních hodinách.

Zájezd s příletem do Osla kopíruje program 
předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy v podvečerních hodi-
nách, přílet do Osla, transfer na hotel, připojení 
ke skupině na ubytování.
2.–8. den Program se skupinou autobuso-
vého zájezdu 3.–9. den. 

Ubytování: 
Hostely – 2 a 4lůžk.pokoje, na patře je vždy 
kuchyňka  možnost vaření, k dispozici místnost 
– s TV, společenská místnost. Chatky – vyba-
vené chatky se čtyřmi lůžky, k dispozici lednice, 
vařič a varná konvice

NORSKO – ZLATÁ CESTA SEVERU
a srdce norských fjordů 

vstupné, fakult. služby, vyhlídkovou plavbu po 
Geirangerfjordu a vše ostatní, co není uvedeno  
v odstavci „Cena zahrnuje“

2lůžk. pokoj – 5 nocí v hostelu 1800 Kč/os.,  
5x večeře 2900 Kč (min. 10 osob), 4lůžk. kabina 
na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., ložní prádlo 
v hostelech cca 180 NOK a v chatce cca 120 NOK 
– platby na místě (variantně je možné mít vlastní 
povlečení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
240 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa
 tam zpět

 N502-15-1 05.07.–12.07. 19 990,- L2, L3 A, B, G, L + Teplice

let. dopravu Praha – Oslo vč. let. tax, transfer z leti-
ště, dopravu lux. klim. busem, trajekty ze Skandiná-
vie, vnitrostátní trajekty, 5x ubytování v hostelu, 1x
ubytování v chatkách, 5x snídani převážně bufeto-
vou formou, průvodce

Sognefjord

Náš tip!
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FINSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO

Vydejte se s námi na daleký sever za půlnočním sluncem až na „konec světa“ na Nordkapp. Cesta nám umožní navštívit krásné oblasti Švédska, 
Finska a Norska. Navštívíme hlavní město Finska – Helsinky, Švédska – Stockholm. Na dalekém severu poznáme nekonečné finské lesy, skalnaté 
hory souostroví Vesterålen a Lofoten nad polárním kruhem. Budeme se plavit velkými skandinávskými trajekty a užívat si nádherných výhledů jak 
na Baltu, tak na Norském moři. Více času také strávíme v krásné severské neporušené přírodě – skal ní hřeben Koli, nejkrásnější finská hora Saana, 
ostrov Magerøya a nabízíme i možnost lodního výletu kolem skalnatých pobřeží. 

GRAND TOUR SKANDINÁVIÍ
velká cesta na daleký sever

 Trondheim

 Kód Termín Cena Trasa

 N503-15-1 21.07.–04.08. 23 590,- A, B, G + Teplice 

dopravu lux. klim. busem, 11x ubytování (10x 
v jednoduchých turistických hotýlcích, hostelech 
a chatkách ve vícelůžkových pokojích – převážně 
4lůžkových, 1x ubytování v 4lůžk. kajutách na tra-
jektu), 4x snídani, trajekt Rostock – Trelleborg – 
Rostock, trajekt Stockholm – Helsinky, vnitrostátní 
trajekty, podmořský tunel na ostrov Magerøya, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč,  
4lůžk. kajuta na trajektu Rostock – Trelleborg  
680 Kč/os./1 cesta

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

KALMAR – STOCKHOLM – HELSINKY – SAVONLINNA – KERIMÄKI – NAPAPIIRI – NP SAARISELKÄ – INARI – NORDKAPP – ALTA –  
NP KILPISJÄRVI – SOUOSTROVÍ VESTERÄLEN A LOFOT Y – SVOLVAER – KABELVAG – REINE –  Å – MO I RANA – TRONDHEIM – LUND
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OSLO

HELSINKY

STOCKHOLM

KALMAR

SAVONLINNA

NAPAPIIRI

INARI

ALTA

SAANA
LOFOTY

MO I RANA

TRONDHEIM

TRELLEBORG

Nordkapp

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd dopoledne z ČR. Přejezd na 
noční trajekt do Švédska (7,5 hod.).
2. den Návštěva přístavního města KAL-
MAR u Kalmarského průlivu oddělujícího 
pevninu a ostrov Öland, starý zámek ze 14.–16. 
století. Dojezd na ubytování do oblasti Stock-
holmu.
3. den STOCKHOLM,  prohlídka „Bená-
tek severu“, rozložených na ostrovech jezera 
Mälaren, Gamla Stan – staré město s Krá-
lovským palácem, kostely, Parlament, vyhlídka 
z Radniční věže, možnost návštěvy muzea 
lodi Vasa. Pozdě odpoledne plavba mezi ti-
síci ostrůvky – nezapomenutelné výhledy – tra-
jektem Stockholm – Helsinky (16 hod., v ceně 
4lůžk. kajuty a snídaně).
4. den Dopoledne připlutí do HELSINEK 
– hlavního města Finska: centrum města na  
Senátním náměstí kolem luteránského domu, 
pravoslavný chrám, prezidentský palác, maleb-
ný trh u přístavu, skalní chrám Tempeliaukio-
kirkko, vyhlídka z věže Olympijského stadionu. 
Nocleh.
5. den FINSKÁ JEZERNÍ PLOŠINA – 
jízda po úzkých šíjích (eskery) mezi labyrintem 
jezer, nejznámější je esker PUNKAHARJU. 
Město SAVONLINNA se starým kamenným 
hradem OLAVINLINNA na ostrově, jedním 
z nekrásnějších a největších finských hradů. 
KERIMÄKI, největší dřevěný kostel ve Fin-
sku. Jedinečná vyhlídková skála KOLI nad 
jezerním systémem Pielinen ve finské Karélii. 
Nocleh.
6. den Přejezd na sever Finska. Návštěva ves-
ničky Santa Clause NAPAPIIRI na polárním 
kruhu, odkud je možné zaslat pozdrav přímo 
z polární pošty a získat certifikát o překročení 
polárního kruhu. Národní park SAARISEL-
KÄ s vyhlídkovým vrcholem KAUNISPÄA. 
Nocleh u jezera Inari.
7. den Městečko INARI s laponským skan- 

zenem u posvátného jezera. Přejezd do Nor-
ska. Ubytování. Večer přejezd podmořským 
tunelem na ostrov Magerøya. V případě pěk-
ného počasí krátká pěší vycházka s výhledem 
na NORDKAPP HORN. NORDKAPP – 
Severní mys, triumfální konec Evropy, výhledy 
na Severní ledový oceán, příp. i půlnoční slun-
ce. Pozdě v noci návrat na ubytování.
8. den ALTA  – skalní rytiny a muzeum, 
asi 3 000 skalních rytin z doby kamenné pod 
širým nebem. Přejezd severskou krajinou plnou 
vodopádů, fjordů a rozeklaných hor, polární 
krajinou, která vrcholí u Lyngenfjordenu, kde se 
nám otevře nádherný pohled na rozeklané hor-
ské štíty pohoří LYNGSALPENE. Nocleh.

9. den Pěší výstup na nejkrásnější finskou 
horu SAANA (1029 m n. m.) s širokým roz-
hledem, která se nachází v Národním parku 
KILPISJÄRVI na Norsko – švédsko – fin-
ském pomezí. Jedno z nejlepších lososových 
míst v Norsku, trojité, 600 metrů dlouhé peřeje 
MÅLSELVFOSSEN. Nocleh.
10. den Zastávka u moderní plastiky Ka-
menný dům v Evenes. Přejezd po ki-
lometr dlouhém mostu Tjelsundbru na souo-
stroví VESTERÅLEN. Jízda silnicí s mnoha 
dlouhými tunely na souostroví LOFOTEN. 
Možnost cca 1,5 hod. dlouhého lodního 
výletu kolem skalnatého pobřeží v oblasti 
Lofot. Největší dřevěná katedrála na sever 

Souostroví Lofoty

od Trondheimu v KABELVÅGU. Nocleh.
11. den Souostroví LOFOTY, úchvatné  
scenérie Severu. Vyhlídková jízda až na konec 
souostroví  Lofoty se zajímavými pohledy na vy-
soké hory. Malebné rybářské domečky rorbu, 
sušáky na tresky, tisíce racků. SVOLVAER, 
hlavní město Lofotského souostroví. REINE, 
které bylo několikrát vyhlášeno za nejkrásnější 
místo Norska. Městečko Å na nejjižnějším cípu 
Lofot, kde končí nejen lofotská silnice, ale také 
svět lidí a začíná svět vikingských bohů. Návrat 
na nocleh.
12. den Dopoledne plavba trajektem zpět 
na norskou pevninu. Cesta divokou krajinou Nor-
dlandu podél nesčetných jezer a fjordů s okouz-
lující scenérií majestátních hor. Přestávky na zají-
mavých místech. Zastávka na Norském polárním 
kruhu. Město na břehu Ranafjordu, obchodní cen-
trum oblasti, plastika Havman v MO I RANA. 
Mohutné peřeje LAKSFORSEN. Nocleh.
13. den Přejezd středním Norskem, kolem 
mnoha malebných divokých vodopádů a jezer. 
9hod. prohlídka TRONDHEIMU – třetího 
největšího města Norska s katedrálou, která je 
považována za nejkrásnější gotickou stavbu se-
verní Evropy a mnoho dalších zajímavostí. Noční 
přejezd.
14. den Prohlídka města LUND – význam-
né kulturní centrum jižního Švédska s pěknou 
románskou katedrálou. Přejezd na jih Švédska 
do přístavního města TRELLEBORG. Večer 
odplutí, plavba do  německého Rostocku (cca 
7,5 hod.).
15. den Příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách.

Hrad Olavinlinna

Náš tip!
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KODAŇ

GRÄNNA

KALMAR

STOCKHOLM

LINKÖPING

LUND

MALMÖ
ROSKILDE

HELSINGBORG

YSTAD

StockholmKodaň

Kodaň

NORSKO, ŠVÉDSKO, DÁNSKO

Sognefjord

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den Prohlídka druhého největšího města 
Švéd ska GÖTEBORGU. Nocleh.
3. den OSLO, vzdušná a zelená metropole 
Nor ska s množstvím kulturních památek i s vě-
hlasnými muzei. Příjezd do „srdce“ Norska – údolí 
GUDBRANDSDALEN. Nocleh.
4. den Průjezd divokým údolím ROMSDA-
LEN, které lemují strmé a rozeklané vrcholy. 
Zastávka u pověstné převislé horolezecké stěny 
Trollů – TROLLTINDAN. Výjezd věhlasnou 
cestou Trollů – TROLLSTIGVEIEN. Prohlídka 
města. ÅLESUND, které je nazývané klenot-
nicí secesního umění a je překrásně položené 
na břehu a ostrůvcích Atlantského oceánu. Fakult. 
vyhlídková jízda podél ROMSDALSFJORDU 
a STORFJORDU. Nocleh.
5. den Vyhlídková jízda malebným údolím 
OTTADALEN. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku 
DALSNIBBA (1486 m) s úchvatnými pohledy 
na fjor dy. Nejkrásnější fjord GEIRANGER , 
strmé stěny s desítkami nádherných vodopádů. 
LOM, městečko s rázovitým dřevěným kostelí-
kem a další zajímavou architekturou. Nocleh.
6. den Průjezd údolím říčky SJØA mezi našimi 
spor tovci známé raftovými sjezdy. Největší norské 
pohoří JOTUNHEIMEN (Domov obrů), výlet 
na vyhlídku BESSEGGEN nad jezerem Gjende 
(panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněžené 
vrcholy). Pro méně zdatné turisty možnost procház-
ky kolem jezera. Městečko VÅGÅMO, krásná 
ukázka staré norské dřevěné architektury. Nocleh.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečer. hod. odjezd z ČR, transfer 
přes SRN. 
2. den Trajektem z Německa do Dánska, ces-
ta přes ostrovy Lolland, Falster a Sja-
elland. KODAŇ, dánská metropole, Malá 
mořská víla, hrad Amalienborg, sídlo dánské 
královny, královský palác Rosenborg, koru-
novační klenoty, starý přístav Nyhavn, 
fakult. výlet lodí po kanálech, Christianborg, 
Strøget, vyhlídka z  věže Rundetårn, radnice. 
3. den Cesta přes  Øresundský most 
(16 km) do Švédska, podél jezera Vättern, 
GRÄNNA, městečko u jezera, ruina hradu 
Brahehus s výhledem na ostrov Visingső. LIN-
KÖPING, město Saabu, skanzen Gamla 
Linköping z r 1900, starodávné obchůdky, 
ukázky řemesel. MJÖLBY, fakult. večeře.
4. den STOCKHOLM, parlament, opera, 
Drottninggatan, ulice Gamla Stan, tržnice, rad-
nice, místo udělování Nobelových cen, fakult. 
výlet lodí k letnímu sídlu švédské královské 
rodiny Drottningholmu , francouzský 
park, volno, příp. individuální návštěva muzeí.  
5. den STOCKHOLM, Storkyrkan, kated-
rála, královský palác, trajektem k VASA mu-
zeu, unikátní lodě krále Gustava II. Adolfa, 1. 
skanzen na světě – založený 1891, se stavbami 
z celého Švédska nebo zábavní park Grőna 
Lunds Tivoli, příp. Nordiska Museet, podvečer-
ní Södermalm, romantické uličky s kavárnami. 
6. den Fakult. celodenní výlet vyhlídkovou 
lodí s místním průvodcem přes Strömma Kanal 

Navštívíme nejznámější skandinávské metropole – Oslo, Göteborg, Stockholm, Kodaň i světo-
známý skanzen v Lillehammeru. Po celou dobu zájezdu budeme vnímat krásu norské přírody, 
monumentálnost fjordů, vysokých hor a hlubokých jezer. 

SKANDINÁVSKÉ METROPOLE
a norské fjordy 

GÖTEBORG – OSLO – ÚDOLÍ GUDBRANDSDALEN A ROMSDALEN – STĚNA A CESTA TROLLŮ – 
ÅLESUND – ÚDOLÍ OTTADALEN – DALSNIBBA – GEIRANGER – LOM – POHOŘÍ JOTUNHEIMEN 
– VYHLÍDKA BESSEGGEN – LILLEHAMMER – STOCKHOLM – KODAŇ 

7. den Před cestou do Švédska zastavíme 
v městečku LILLEHAMMER, turistické a spor-
tovní centrum, dějiš tě zimních olympijských her, 
věhlasný skanzen. Nocleh.
8. den STOCKHOLM, překrásná švédská 
metro pole, „Benátky severu“. Radnice s vyhlídko-
vou věží, královský palác, malebné staré město na 
ostrově, unikátní muzeum lodi Vasa. Noční přejezd.
9. den Prohlídka KODANĚ, královský palác 
Ama lienborg, Christianborg, velkolepá radnice, 
možnost okružní plavby přístavem. Dánsko ne-
můžete opustit bez fotografie Malé mořské víly, 
symbolu Kodaně. Noční přejezd.
10. den Příjezd do ČR v ranních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 N504-15-1 03.07.–12.07. 10 990,- N+Teplice

 N504-15-2 31.07.–09.08. 10 990,-  N+Brno+Teplice 

dopravu lux. klim. busem, trajekty, 6x velmi jed-
noduché turistické ubytování – (2x ve Švédsku, 
4x v 4–5 lůžk. chatičkách v Norsku, bez ložního 
prádla), průvodce, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu str. 2 katalogu

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

4 noci – malá 2lůžk. chatička v Norsku, skromnější 
než 4lůžková 1000 Kč/os., 4x polopenze 1600 Kč 
pouze v termínu 3. 7.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

STOCKHOLM

ALESUND

LOM

JOTUNHEIMEN

GÖTEBORG

KODAŇ

OSLO

N o r s k o

Š v é d s k o

Švédsko i Dánsko lákají přírodou, ostrovy, jezery i malebnými městečky a jedinečnými muzei. Na-
vštívíme Stockholm i Kodaň, ostrovní metropole severu, pískový ostrov Sandhamn, zelený ostrov 
Møn... Můžeme prožít bílé noci i švédskou zálibu v rybaření a lásku Dánů k přírodě a jídlu. 

JIŽNÍ ŠVÉDSKO A DÁNSKO
ráj ostrovů

KODAŇ – GRÄNNA – LINKÖPING – STOCKHOLM – OSTROV SANDHAMN – NYKÖPING – KALMAR 
– MALMÖ – YSTAD –  LUND – HRAD KRONBORG – ROSKILDE – OSTROV MØN

na ostrov SANDHAMN, původně rybář-
ský přístav, ráj jachtařů a plachetnic, možnost 
koupání, ochutnávky krevet nebo variantně 
indiv. prohlídka Stockholmu a návštěva 
některého z muzeí, parků, možnost půjčit si 
kolo. 
7. den NYKÖPING, hrad spojený s his-
torií Švédska. KALMAR, romantický hrad 
na ostrůvku, výhledy na ostrov větrných mlý-
nů Öland , MALMÖ, náměstí Lilla Torget, 
Stortoget, rušný život v centru města, nocleh 
v Malmö. 
8. den YSTAD,  megalitické památky, krát-
ká zastávka v LUNDU,  katedrála a univerzitní 
město, HELSINGBORG, přejezd do Dán-
ska, Helsingør, hrad Shakespearova Hamleta 
Kronborg , ubytování u Kodaně.
9. den ROSKILDE , bývalé hlavní měs-
to Dánska, katedrála, hrobky dánských králů, 
muzeum vikinských lodí, turistika na ostrově 
MØN, malý rybářský přístav KLINT HOLM, 
možnost koupání, fakult. rybí oběd, turistika 
na bílých útesech Møns Klint (varian-
ty náročnosti), cesta na trajekt přes ostro-
vy Bøge a Falster, trajekt do Německa.
10. den Odpoledne návrat do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 S505-15-1 27.06.–06.07. 15 490,- P + Teplice

dopravu lux. klim. busem, trajekty, 6x ubytování 
v hotelu – 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 3x sní-
dani, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 4500 Kč, 3x snídaně 480 Kč, 1x večeři 
580 Kč, 1x oběd – rybí bufet 500 Kč, výlet k zámku 
Drottningholm 650 Kč, výlet na ostrov Sandhamn 
1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
300 Kč  str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:Kostel v Lomu



PO
ZN

Á
V

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

38

ESTONSKO, LITVA, LOTYŠSKO

Objevíme přírodní kouzlo nádherných národních parků a  malých států ležících u  Baltského moře, poznáme největší estonský park Lahemaa, 
pohyblivé duny NP Kurská kosa, krásné údolní scenérie lotyšského NP Gauja a NP Trakai. Projdeme se po dlážděných ulicích středověkých měst 
a navštívíme kdysi zapovězené estonské ostrovy Saaremaa a Muhu.

NÁRODNÍ PARKY POBALTÍ 
a estonské ostrovy Saaremaa, Muhu

» příroda a památky UNESCO
» estonské ostrovy Saaremaa a Muhu
» jedinečný skanzen Rumšiškés
» oblíbený zájezd

Kuressaare

Trakai

 Kód Termín Cena Trasa

 RUS506-15-1 18.07.–26.07. 12 990,- A, B + Náchod 

dopravu lux. klim. busem, trajekt na Kurskou kosu 
a zpět, trajekt na ostrovy Saaremaa – Muhu a zpět, 
6x ubytování – hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 6x snídani formou bufetu, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3900 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 270 Kč str. 2 katalogu  

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

VILNIUS – TRAKAI – SKANZEN RUMŠIŠKÉS – NP KLAIPÉDA – NP KURSKÁ KOSA – NP NERINGA – SMILT YNĖ – ŠIAULIAI – NP GAUJA – SIGULDA 
– NP LAHEMAA – TALLIN – OSTROV SAAREMAA – KURESSAARE – KAALI – OSTROV MUHU – KOGUVA – RIGA 

L o t y š s k o

RIGA

L i t v a

ŠIAULIAI

VILNIUS

E s t o n s k o

TRAKAI

TALLIN

KURSKÁ 
KOSA

SAAREMAA

MUHU

SIGULDA

LAHEMAA

NP Neringa

Riga

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v odpoledních hodi-
nách přes Polsko do Litvy. 
2. den Ráno příjezd do Vilniusu, dle mož-
ností hotelu ubytování a prohlídka nejstaršího 
evropského barokního města VILNIUS , 
barvotiskové baroko a silueta posetá věžemi pra-
voslavných a katolických kostelů. Město z něhož 
vyzařuje síla polské minulosti z ulic Starého měs-
ta – Katedrální náměstí, věž na vrchu Ge-
diminas, dlážděné uličky Starého města 
aj. individuální volno.  
3. den Návštěva bývalého hlavního litevského 
města TRAKAI, malé a tiché městečko v pů-
vabné oblasti jezer a ostrovů – centrum NP 
TRAKAI, návštěva pečlivě zrestaurovaného 
vodního hradu na jezeře Galvė. Zpět v čase 
se vrátíme ve skanzenu RUMŠIŠKÉS – čty-
ři vesnice představují čtyři kraje země – celé stat-
ky, dílny s tradičními řemesly. Nocleh v KLAI-
PEDĚ – brána ke krásné přírodě Kurské kosy.
4. den Krátkým trajektem odjedeme do Ná-
rodního parku KURSKÁ KOSA – 100 
km dlouhý poloostrov, z něhož polovina náleží 
Rusku. Litevská legenda praví, že kosu stvořila 
přívětivá mořská obryně Neringa. Výsledkem 
je majestátnost a ojedinělá krása, kterou jinde 
nenajdeme. Na litevské polovině se rozkládá 
Národní park NERINGA, tento cenný pří-
rodní poklad je křehký – tvoří ho miliony zrnek 
neustále se pohybujícího písku – pohyblivé duny 
vysoké až 50 m, laguna, přilehlé Baltské moře, 
husté borové lesy, rybářské vesnice, dřevěné so-
chy – Vrch čarodějnic, naleziště jantaru. Po-
byt v NP ukončíme v krásné SMILTYNĖ, jedno 
z nejhezčích míst s plážemi,  s vysokými dunami. 
Odjezd na ubytování u Šiauliai.
5. den Ráno odjedeme k městu ŠIAULIAI, 
návštěva místa tisíce a tisíce křížů – „litevská Me-
kka“ KŘÍŽOVÝ VRCH. Zbytek dne  strávíme 
v prvním a nejrozsáhlejším lotyšském Národ-
ním parku GAUJA, v údolí stejnojmenné 
řeky. Krásné údolní scenérie, hrady a cesty pro 
pěší. Vstupní bránou do parku bude městečko 
Sigulda „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legen-

dárními jeskyněmi – Gütmaņisova a Viktorova 
jeskyně, středověkými Siguldskými hrady a str-
mými stěnami – pěší turistika. Projdeme se i v le-
gendami opředené Turaidské rezervaci  
s  hradem a legendou o Turaidské růži. Odjezd 
do TALLINU – ubytování.
6. den Dnes navštívíme Národní park 
LAHEMAA. Ráno odjedeme k břehům finské-
ho zálivu, do ráje přírodovědců a prvního eston-
ského NP s velkými statky z 18. stol., malebnými 
řekami, jezery a poloostrovy a vydáme se na na-
učnou stezku s bludnými kameny (cca 2 hodi-
ny). Cestou se zastavíme i u Kateřinského 
zámku a  prezidentského paláce. Odpoledne 
návrat do TALLINU – společná prohlídka jed-
noho z nejkouzelnějších měst Evropy, historické 
středověké jádro Starého města  – Radniční 
náměstí, kouzelné uličky Vene, Pikk a Lai se smě-
sicí kostelních věží a věžiček. Nocleh v Pärnu.
7. den Po snídani se vydáme k západnímu 

pobřeží Estonska, trajektem přejedeme na dříve 
zapovězený ostrov MUHU, který je proslulý 
lidovými kroji. První zastávkou bude LIIVA – 
centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. 
stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme 
i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou 
vesnici KOGUVA s domy postavenými v letech 
1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 
18. století. Dalším zapovězeným ostrovem bude 
ostrov SAAREMAA s větrnými mlýny, ráko-
sovými střechami, jalovcovými keři a výhledy 
z pobřeží do nekonečna. Navštívíme starobylé 
hlavní město KURESSAARE, kde si prohléd-
neme mohutný a nejzachovalejší středověký 
hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do KAALI 
– prohlídka 100 m širokého kráteru po meteo-
ritu u Kaali, který patří k největším evropským 
kráterům a ve skandinávské mytologii je znám 
jako „sluneční hrob“. ANGLA – kopec větrných 
mlýnů s etnograficko – zemědělským muzeem. 

Ostrov Saaremaa

Tallin

Návrat na pevninu na ubytování.
8. den Kosmopolitní RIGA – úžasná prohlíd-
ka secesní architektury, projdeme se po ulicích 
rižského Starého města , mimo jiné navštíví-
me Rižský dóm, prohlédneme si  středověké 
centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, 
gotický dům Černohlavců... Individuální volno 
ve městě a večer odjezd do ČR. 
9. den Předpokládaný návrat v odpoledních 
hodinách.

Náš tip!
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STOCKHOLM

L i t v a

F i n s k o

HELSINKY

SAVONLINNA

R u s k o

KERIMÄKI

PETROHRAD

PUŠKIN

SOLOVECKÉ 
OSTROVY

NURMES

KIŽI

VILNIUS

KEM

PSKOV

GATČINA

Ostrov Kiži

FINSKO, RUSKO

Krásná oblast f inské i ruské Karélie stojí za podívanou. Vydejte se s  námi na netradiční okruh f inským a ruským severem. Poznáme f inskou 
jezernatou oblast a NP Koli. Svou krásou nám učaruje oblast Karélie s ostrovem Kiži, prohlédneme si Solovecké ostrovy uprostřed Bí lého moře 
a necháme se okouzlit krásou Petrohradu a Helsinek. 

FINSKO A RUSKO – DALEKÝ SEVER
země tisíců jezer – Karélie – Solovecké ostrovy – Kiži –  Petrohrad

» krása finské a ruské Karélie
» Solovecké ostrovy a ostrov Kiži
» Petrohrad – klenot na Něvě

dopravu lux. klim. busem, trajekty – Rostock – 
Trelleborg a Stockholm – Turku, 10x ubytování 
(9x hotely – 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 1x 
na trajektu Stockholm – Turku – 4lůžk. kajuta), 10x 
snídani, průvodce, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu str. 2 katalogu   

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakultativní vý-
lety, lodní výlety na Solovecké ostrovy a ostrov Kiži 
– nutná rezervace předem v CK  a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

skupinové turistické vízum do Ruska. O potřeb-
ných formalitách ohledně vyřízení víza budeme 
včas informovat. Orientační cena 1800 Kč (vízum 
a povinné vízové centrum). Jantarová komnata  
850 Kč – cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, 
zámku i návštěvu Jantar. komnaty (nutná rezervace 
min. měsíc před odjezdem). 4lůžk. kajuta na tra-
jektu Rostock – Trelleborg 800 Kč/os., připojištění 
vyššího storna zájezdu + 250 Kč

3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. 
s přistýlkou.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 RUS507-15-1 07.08.–19.08. 22 690,- A, B, G

STOCKHOLM – HELSINKI – SAVONLINNA – OLAVINLINNA –  KERIMÄKI – NP KOLI – NURMES – KEM – SOLOVECKÉ OSTROVY – KARÉLIE – 
OSTROV KIŽI –  PETRODVORCE – PETROHRAD – PUŠKIN – GATČINA – PSKOV – VILNIUS 

Upozornění:

Helsinky

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v časných ranních hodinách 
z ČR, tranzit přes Německo, plavba Baltským mo-
řem do Švédska.
2. den Dopoledne příjezd a návštěva švédské 
metropole STOCKHOLM. Prohlídka „Bená-
tek severu“, rozložených na ostrovech jezera 
Mälaren, Gamla Stan – staré město s královským 
palácem, parlamentem, kostelem Storkyran, uni-
kátní Vasa muzeum aj. Večerní trajekt mezi tisíci 
ostrůvky Alandského souostroví do Finska (4lůžk. 
kajuty a snídaně v ceně).
3. den Snídaně na lodi a návštěvu Finska za-
hájíme v hlavním městě HELSINKY, centrum 
města, Senátní náměstí, Uspenská katedrála, 
prezidentský palác, malebný trh u přístavu, skalní 
chrám Temppeliaukion, vyhlídka z věže Olympij-
ského stadionu, pevnost SUOMENLINNA .  
Odjezd na ubytování.
4. den Jezerní oblast Finska. Krásná je-
zernatá oblast, která dala Finsku přívlastek „země 
tisíců jezer“. Navštívíme město usazené na dvou 
ostrovech – SAVONLINNA, typické sídlo 
jezerní oblasti a působivý kamenný hrad OLA-
VINLINNA. V KERIMÄKI si prohlédneme 
největší dřevěný kostel na světě. Působivou je-
zerní oblastí dojedeme do Joensuu na ubytování.
5. den Panenská příroda Karélie 
a NP KOLI, který leží u jezera Pielinen 
s nádhernou řadou ostrovů. Procházka fantas-
tickou přírodou, nejvyšší vrch parku UKKO-
-KOLI (347 m n. m.) – nejkrásnější scenérie 
jezerní oblasti. Odpoledne přejedeme do neda-
lekého NURMES – působivý dům Bomba 
– replika typického karelského domu, bez použití 
hřebíku, vesnice Bomba – rekonstrukce karelské 
vesnice. Večer odjedeme do ruského města Kem.
6. den Ráno příjezd ke břehům Bílého 
moře do městečka KEM a fakult. lodní výlet 
(možnost spatřit tuleně i běluhy) na  SOLO-
VECKÉ OSTROVY  s doslova magickým 
duchovním nábojem a velmi bohatou minulos-
tí. Velký Solovecký ostrov – unikátní klášterní 
komplex na ostrovech uprostřed Bílého moře, 
prohlídka pravoslavného SOLOVSKÉHO 

KLÁŠTERA  z 15. stol., který patří k  nej-
posvátnějším místům Ruské pravoslavné církve, 
místo i nechvalně proslulé tábory Gulagu, Svatné 
jezero, panenská příroda, množství sladkých le-
dovcových jezer. Večer návrat, ubytování.
7. den Po snídani odjedeme oblastí panenské 
přírody ruské KARÉLIE – krásná příroda, která 
si dodnes zachovává svůj ojedinělý kolorit, plná 
lesů, jezer, cestou zastávky a fotopauzy. Odpole-
dne příjezd ke břehům druhého největšího jezera 
Evropy – Oněžského jezera, zasazeného 
do malebné přírody jezernaté oblasti. PETRO-
ZAVODSK – hlavní město Karelské republiky. 
Ubytování.
8. den Oněžské jezero – OSTROV KIŽI. 
Fakultativní lodní výlet na ostrov Kiži s unikát-
ními dřevěnými chrámy a skanzenem, dřevěný 
CHRÁM TRANSFIGURACE , dřevěné 
cibulovité kopule a zvláštní posvátná atmosféra. 
Odjezd na ubytování.

9. den Po snídani pokračujeme k Petrohradu. 
Navštívíme letní rezidenci Petra Velikého PET-
RODVORCE, prohlídka grandiózního parku, 
jemuž dominuje Velká kaskáda, která je oslavou 
vítězství Ruska nad Švédy a Vodní alej. Ubytování 
v Petrohradu a večerní Něvský prospekt - 
nejslavnější ulice v Rusku.
10. den Pěší prohlídka nejvýznamnějších 
pamětihodností PETROHRADU, města zalo-
ženého r. 1703 Petrem Velikým a poté návštěva 
jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMI-
TÁŽE na honosném Palácovém nábřeží – bez-
konkurenční sbírka uměleckých pokladů, fakult. 
lodní projížďka po Něvě – úchvatné 
pohledy na mosty a vodní cesty. Navštívíme 
Petropavlovskou pevnost – pohřebiště 
ruských carů, katedrálu sv. Petra a Pavla 
(hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vě-
zení Trubeckého bastionu. Náměstí sv. Izáka se 
sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější do-

minantu náměstí kolosální katedrálu Sv. Izá-
ka. Ubytování.
11. den U Petrohradu navštívíme městečko 
PUŠKIN (původně Carskoje Selo). Jen málo 
míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více 
než zdejší paláce a velkolepé parky. Prohlédneme 
si palác Kateřiny I. Veliké – mistrovské 
barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU 
KOMNATU. Krátká zastávka u carského sídla 
v GATČINĚ. Tuto vesnici darovala v roce 1765 
Kateřina II. svému milenci knížeti Grigoriji Orlo-
vovi. Odjezd do města PSKOV na ubytování. 
Dle časových možností krátká večerní prohlídka 
opevněného města.  
12. den Přejedeme do hl. litevského města 
VILNIUS – silueta města posetá věžemi pra-
voslavných a katolických kostelů. Podvečerní pro-
hlídka města, z něhož vyzařuje síla polské minu-
losti z ulic Starého města , Katedrální náměstí, 
dlážděné uličky Starého města aj. Ubytování.
13. den Odjezd přes polské území do repub-
liky. Předpokládaný příjezd do ČR kolem 22.00 
hod. a dále dle míst nástupů.

Solovecké ostrovy

Náš tip!
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F i n s k o

L o t y š s k o

RIGA

VILNIUS

TALLIN PETROHRAD

HELSINKY

L i t v a

LAHTI

ŠIAULIAI

KAUNAS

E s t o n s k o

PSKOV

R u s k o

RUSKO, POBALTÍ, FINSKO

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu 
– zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi 
tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.

PETROHRAD A OKRUH POBALTSKÝMI REPUBLIKAMI
s návštěvou Finska

» doporučujeme včasnou rezervaci
» trvale oblíbený zájezd
» ubytování v hotelech*** s bufetovou 

snídaní
» bílé noci severu
» zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek  

a Petr Horák

Petrohrad – Petropavlovská pevnost

Petrohrad – Ermitáž

 Kód Termín Cena Trasa

 RUS508-15-1 11.06.–21.06. 18 490,- A, B, L + Náchod

 RUS508-15-2 02.07.–12.07. 18 490,-  A, B + Náchod

 RUS508-15-3 15.07.–25.07. 18 490,- A, B, L + Náchod

dopravu lux. klim. busem, trajekt Tallin – Hel-
sinky, 9x ubytování – hotely*** – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 9x snídani formou bufetu, prů-
vodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 
2 katalogu

vstupné vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

skupinové turistické vízum do Ruska. O potřeb-
ných formalitách ohledně vyřízení víza budeme 
včas informovat. Cena 1800 Kč (vízum a povinné 
vízové centrum). Jantarová komnata 850 Kč – 
cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku 
i návštěvu Jantar. komnaty (nutná rezervace min. 
měsíc před odjezdem). 

3lůžkový pokoj není na všech hotelech možný, 
někde je 2lůžk. pokoj s přistýlkou

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v poledních hodinách z re-
publiky, transit přes Polsko. 
2. den Dopoledne příjezd na litevské území. 
První zastávka bude u sídla litevských knížat – 
vodní zámek TRAKAI. Následuje prohlídka 
nejvýznamnějších pamětihodností hlavního 
litevského města VILNIUSU, který svým 
půvabem připomíná Prahu – Staré město  
s dominantní katedrálou... Nocleh.
3. den Odjezd do ŠIAULIAI – Hora křížů 
a prohlídka hlavního města Lotyšska, největ-
šího města Pobaltí  RIGY – stará část měs-
ta, kde mimo jiné navštívíme kostel sv. 
Petra, středověké centrum  s nejstaršími 
kamennými domy v zemi. Ubytování. 
4. den Odjezd k prohlídce TALLINU, měs-
ta ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opev-
něné Staré město , městské opevnění, 
bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou kate-
drálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. 
V pozdních odpoledních hodinách odjedeme 
trajektem do Helsinek. Vylodění a odjezd na 
ubytování.
5. den Navštívíme hlavní finské město 
HELSINKY, prohlédneme si okolí přístavu, 
Uspenskou katedrálu, navštívíme i moderní 
kostel Skalní chrám – Temppeliaukio kirk-
ko, halu Finlandia, Olympijský stadion – dějiště 
LOH 1952, Sibeliův monument – památník nej-
slavnějšího finského skladatele. Přemístíme se 
do střediska zimních sportů LAHTI, které je 
zároveň vstupní branou do finské jezerní plo-
šiny. Nádhernou jezerní krajinou pokračujeme 
na ubytování do oblasti Savonlinny. 
6. den Po snídani příjezd do jednoho z nej-
hezčích finských měst SAVONLINNY, usa-
zené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka 
u impozantního vodního hradu OLAVIN-
LINNA. V podvečerních hodinách příjezd do 
PETROHRADU, ubytování a osobní volno.
7. den Pěší prohlídka nejvýznamnějších pa- 
mětihodností PETROHRADU , města 
založeného r. 1703 Petrem Velikým a poté ná-
vštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě 
ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábře-

VILNIUS – TRAKAI – ŠIAULIAI – RIGA –  TALLIN – HELSINKY –  LAHTI – SAVONLINNA – PETROHRAD – PETRODVORCE –  PUŠKIN – PSKOV – KAUNAS

ží – bezkonkurenční sbírka uměleckých pokla-
dů, fakult. lodní projížďka po Něvě – úchvatné 
pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohrad-
ské straně, historicky první osídlený ostrov 
Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou 
pevnost – pohřebiště ruských carů katedrá-
lu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého 
a jeho následovníků) a vězení Trubeckého 
bastionu. Okružní jízda městem – domek Petra  
I. Velikého, Smolný klášter...Ubytování.
8. den Letní rezidence Petra Velikého PET-
RODVORCE, prohlídka grandiózního parku, 
jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených 
soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpole-
dne náměstí sv. Izáka se sochou Měděného 
jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí 
kolosální katedrála Sv. Izáka – z jejíž ko-
pule se nám naskytne panoramatický  výhled 
na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský 
prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, indi-
viduální volno, návrat na hotel. 

9. den U Petrohradu navštívíme městečko 
PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo 
míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více 
než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si 
palác Kateřiny I. Veliké – mistrovské 
barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU 
KOMNATU. V podvečerních hodinách od-
jezd ke krátké prohlídce opevněného města 
PSKOV. Ubytování.
10. den Navštívíme druhé největší litevské 
město KAUNAS – kulturní centrum Litvy, 
procházka Starým městem. Nocleh.
11. den Přes polské území odjíždíme do re-
publiky. Předpokládaný příjezd do ČR v pozd-
ních nočních až časných ranních hodinách.

Petrohrad – Katedrála sv. Izáka

Petrohrad

Petrohrad

Náš tip!
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Helsinky Stockholm – Gamla Stan

Petrohrad – mosty na Něvě

Petrohrad

Š
v

é
d

s
k

o

STOCKHOLM
TALLIN

Estonsko

L i t v a

RIGA

VILNIUS

Lotyšsko

F i n s k o

HELSINKY

SAVONLINNA

PETROHRAD

PUŠKIN

R u s k o

FINSKO, ŠVÉDSKO, RUSKO

Za poznáním Petrohradu a pobaltských republik se tentokrát vypravíme lodí ze švédského Stockholmu, poplujeme Baltským mořem s lodní 
společností Viking Line, navštívíme Helsinky i oblast Savonlinny ve f inské jezerní plošině  a pak nás již čekají zářící památky Petrohradu, 
Tallinu, Rigy a Vilniusu. 

STOCKHOLM – HELSINKY – PETROHRAD
a plavba po Baltu

» plavba Baltským mořem
» ubytování v hotelech*** s bufetovou 

snídaní
» trvale oblíbený zájezd
» zájezdy provází Petr Horák 

a PhDr. Tomáš Jeřábek

dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelle-
borg a Stockholm – Turku/Helsinky, 8x ubytování 
– 7x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s přísluš., 
1x 4lůžk. kabina na trajektu Stockholm – Turku/
Helsinky, 8x snídani formou bufetu, průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu  

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

skupinové turistické vízum do Ruska. O potřeb-
ných formalitách ohledně vyřízení víza budeme 
včas informovat. Orientační cena 1800 Kč (vízum 
a povinné vízové centrum). Jantarová komnata  
850 Kč – cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, 
zámku i návštěvu Jantar. komnaty (nutná rezervace 
min. měsíc před odjezdem). 4lůžk. kajuta na trajek-
tu Rostock – Trelleborg 800 Kč/os.

3lůžkový pokoj není na všech hotelech možný, ně-
kde je 2lůžkový pokoj s přistýlkou.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 RUS510-15-1 11.06.–21.06. 16 990,-  A, B, G 

 RUS510-15-2 13.07.–23.07. 16 990,- A, B, G

STOCKHOLM – HELSINKY – SAVONLINNA – PETROHRAD – PETRODVORCE  –  PUŠKIN –  TALLIN – RIGA – VILNIUS

Upozornění:

Helsinky

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v časných ranních hodinách 
z republiky, transit přes Německo do Rostocku, 
nalodění na trajekt Rostock – Trelleborg, plavba 
Baltským mořem do Švédska.
2. den Dopoledne příjezd do švédské met-
ropole STOCKHOLM – prohlídka Gamla 
Stan (Staré město) s královským palácem, 
parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. 
Moderní radnice, v níž se udělují Nobelovy 
ceny, ev. unikátní Vasa muzeum, nalodění 
na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. 
kajutách). 
3. den Ráno snídaně na lodi, vylodění a po-
kračujeme autobusem do finské metropole  
HELSINKY – prohlédneme si okolí přístavu, 
Uspenskou katedrálu, navštívíme i moderní 
kostel Skalní chrám – Temppeliaukio kirkko, 
halu Finlandia, Olympijský stadion – dějiště LOH 
1952, Sibeliův monument – památník nejslav-
nějšího finského skladatele. Nádhernou krajinou 

finské jezerní plošiny pokračujeme na ubytování 
do oblasti Savonlinny.
4. den Návštěva jednoho z nejkrásnějších 
měst Finska SAVONLINNY – zastávka u im-
pozantního vodního hradu OLAVINLINNA. 
V podvečerních hodinách příjezd do PETRO-
HRADU, ubytování a osobní volno.
5. den Pěší prohlídka nejvýznamnějších pa- 
mětihodností PETROHRADU , města 
založeného r. 1703 Petrem Velikým a poté ná-
vštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě 
ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží 
– bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, 
lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy 
na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské stra-
ně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, 
navštívíme Petropavlovskou pevnost – 
pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra 
a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následov-
níků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní 
jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný 

klášter... Ubytování.
6. den Letní rezidence Petra Velikého PET-
RODVORCE, prohlídka grandiózního parku 
jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených 
soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne 
náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce 
a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální 
katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám 
naskytne panoramatický výhled na město s Ad-
miralitou a Ermitáží. Něvský prospekt – 
nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, 
návrat na hotel. 
7. den U Petrohradu navštívíme městečko 
PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo 
míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více 
než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si 
palác Kateřiny I. Veliké – mistrovské 
barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU 
KOMNATU.  Odjezd na ubytování do Tallinu.
8. den TALLIN  – prohlídka města le-
žícího u Finského zálivu – opevněné Staré 

město – Radniční náměstí, hanzovní, cechovní 
a kupecké domy. Odpoledne odjedeme směr 
baltské pobřeží na ubytování do Rigy.
9. den Hlavní město Lotyšska a největší 
město Pobaltí RIGA  – stará část města, ná-
městí Doma laukumus, Dóm, Akmenský most 
s výhledy na Starou Rigu, gotický kostel sv. Pet-
ra, Rižský hrad – sídlo prezidenta, středověké 
centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. 
Odjezd na ubytování do Vilniusu. 
10. den Prohlídka nejvýznamnějších pa-
mětihodností hlavního litevského města VIL-
NIUS  na řece Neris, který svým půvabem 
připomíná Prahu – Katedrální náměstí, věž 
Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční 
náměstí, dlážděné uličky Starého města s koste-
ly, Jitřní brána. V podvečerních hodinách odjezd 
do republiky.
11. den Předpokládaný příjezd do ČR v do-
poledních hodinách.

Náš tip!
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L o t y š s k o

RIGA

VILNIUS

TALLIN

L i t v a

ŠIAULIAI

E s t o n s k o

PSKOV

R u s k o

KLAIPÉDA

PETROHRAD

PUŠKIN

Petrohrad – Zimní palác

Petrohrad – Uspenská  
katedrála

RUSKO, POBALTÍ

Tady se psaly dějiny. Více než dvě století byl Petrohrad hlavním městem Ruského impéria a dodnes je považován za kulturní centrum Ruska. 
Vychutnejte si tep velkoměsta, vydejte se do skvostných carských paláců a ponořte se do krásy umění jednoho z  nejkrásnějších měst na zemi 
Petrohradu. V průběhu zájezdu navštívíme i metropole pobaltských států včetně litevské části NP Kurská kosa.

PETROHRAD,  NP KURSKÁ KOSA
a metropole Pobaltí

» cesta zpět bez nočního přejezdu 
» ubytování v hotelech*** s bufet. snídaní
» prodloužený pobyt v Petrohradu
» zájezd provází kvalifikovaný historik 

umění PhDr. Tomáš Jeřábek

 Kód Termín Cena Trasa

 RUS511-15-1 03.07.–12.07. 16 890,- E, G 

dopravu lux. klim. busem, trajekt na Kurskou kosu 
a zpět, 8x ubytování – hotely*** – 2lůžk. pokoje 
s přísluš., 8x snídani formou bufetu, průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

skupinové turistické vízum do Ruska. O potřebných 
formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas 
informovat. Orientační cena 1800 Kč (vízum a po-
vinné vízové centrum). Jantarová komnata 850 Kč 
– cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku 
i návštěvu Jantarové komnaty (nutná rezervace 
min. měsíc před odjezdem).

3lůžk. pokoj na hotelech není možný, pouze 2lůžk. 
s přistýlkou

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Upozornění:

KLAIPÉDA – NP KURSKA KOSA – ŠIAULIAI – RIGA – TALLIN –  PETRODVORCE –  PETROHRAD – PUŠKIN – PSKOV – VILNIUS 

Petrohrad – Zimní 
palác

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v poledních hodi-
nách přes Polsko do Litvy. 
2. den Ráno příjezd do KLAIPÉDY – brána 
ke krásné přírodě Kurské kosy. Krátkým tra-
jektem přejedeme do Národního parku 
KURSKÁ KOSA  – nazývaného též „balt-
ská Sahara“ – 100 km dlouhý poloostrov, z ně-
hož polovina náleží Rusku. Projdeme se po po-
hyblivých písečných dunách, navštívíme Vrch 
čarodějnic s dřevěnými sochami, naleziště 
jantaru, rybářské vesnice, přilehlé Baltské moře, 
borové lesy, SMILTYNA – jedno z nejhezčích 
míst s plážemi, vysokými dunami. Ubytování 
v Klaipédě. 
3. den Krátká návštěva ŠIAULIAI – Hora 
křížů a pokračujeme do hlavního města Lotyš-
ska, největšího města Pobaltí RIGY . Prohlíd-
ka staré části města – středověké centrum s nej-
staršími kamennými domy v zemi, gotický 
dům Černohlavců, kostel Sv. Petra, trojice 
domů Tři bratři, večerní město, ubytování. 
4. den Podél Rižského zálivu odjedeme do 
hlavního města Estonska TALLINU , ležícího 
u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré 
město, Radniční náměstí s hanzovními a ku-
peckými domy, park Kadriorg aj., ubytování. 
5. den Odjezd do Petrohradu a odpoledne ná-
vštěva letní rezidence Petra Velikého PETRO-
DVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž 
dominuje Velká kaskáda, která je oslavou 
vítězství Ruska nad Švédy a Vodní alej, sym-
fonie více než 140 fontán a kanálů. Ubytování 
v Petrohradu.
6. den Pěší prohlídka nejvýznamnějších pa-
mětihodností PETROHRADU , města za-
loženého r. 1703 Petrem Velikým a poté návštěva 
jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMI-
TÁŽE na honosném Palácovém nábřeží – bez-
konkurenční sbírka uměleckých pokladů, fakult. 
lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy 
na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské stra-
ně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, 
navštívíme Petropavlovskou pevnost 
– pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Pet-
ra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho násle-

dovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Fakult. 
okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, 
Smolný klášter... Ubytování.
7. den Pokračování v prohlídce PETRO-
HRADU vč. náměstí sv. Izáka se sochou Mě-
děného jezdce a nejvýznamnější dominantou 
náměstí, kolosální katedrálou sv. Izáka 
– z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický  
výhled na  město s Admiralitou a Ermitáží. Něv-
ský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, 
individuální volno, návrat na hotel. Fakultativně – 
otevírání mostů na Něvě - večer nás autobus od-
veze na náměstí Děkabristů – projížďka nočním 
osvíceným městem, romantická místa – chrám 
sv. Mikuláše „Petrohradské Benátky“, shléd-
neme i slavné otevíraní mostů na Něvě. 
Návrat kolem 02.00 hod. na hotel.
8. den U Petrohradu navštívíme městečko 

PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo 
míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více 
než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si pa-
lác Kateřiny I. Veliké – mistrovské barokní 
dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNA-
TU. Odjezd do města PSKOV – dle časových 
možností krátká večerní prohlídka opevněného 
města, ubytování.
9. den Odjezd do metropole Litvy VILNIU-
SU  – město baroka, z něhož vyzařuje síla pol-
ské minulosti. Odpoledne prohlídka –  dlážděné 
uličky Starého města, kostel sv. Anny, klasicistní 
katedrála na Katedrálním náměstí, věž 
na vrchu Gediminas. Nocleh.
10. den Po snídani odjezd přes polské území 
do republiky. Předpokládaný příjezd do ČR ve 
večerních hodinách (cca kolem 22 hod) a dále 
dle míst nástupů.

Zámek Carské Selo s Jantarovou 
komnatou
jedno z vrcholných děl architekta Francesca B. Ras-
trelliho, v  němž se vedle dalších zpřístupněných 
slavnostních reprezentačních sálů nachází obno-
vený „8. div světa“ – Jantarová komnata, která 
sloužila jako audienční místnost ruských panov-
níků. Cena 850 Kč obsahuje vstup do  zámeckého 
parku, zámku i  s  návštěvou Jantarové komnaty, 
fotografování je v  zámku povoleno s  výjimkou 
vlastního prostoru Jantarové komnaty.

Riga

Náš tip!
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RUSKO

V průběhu pouhých 300 let vystřídal Petrohrad mnoho tváří. Tento rozmar Petra I. Velikého, založený na bažinatém území, měl Rusko nasměrovat 
k Západu a záhy se rozvinul ve velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria. Dnes je kulturní metropolí Ruska, s nádherně zachova-
ným dědictvím a hodnotnými mezinárodními uměleckými programy.

PETROHRAD – KLENOT NA NĚVĚ
Briliantová a Zlatá klenotnice Ermitáže – korunovační klenoty

» jedinečný produkt na trhu 
» návštěva Briliantové a Zlaté klenotnice
» Jantarová komnata v Puškinu 
» otevírání mostů na Něvě
» oblíbený zájezd
» zájezd provází kvalifikovaný historik 

umění PhDr. Tomáš Jeřábek

leteckou dopravu Praha – Petrohrad – Praha, letištní 
taxy, transfer z/na letiště, dopravu autokarem na vý-
lety – Petrodvorce, Puškin, 5x ubytování – hotel*** 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani formou 
bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu str. 2 katalogu

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

skupinové turistické vízum do Ruska. O potřeb-
ných formalitách ohledně vyřízení víza budeme 
včas informovat. Cena 1800 Kč (vízum a povin-
né vízové centrum). Jantarová komnata 850 Kč 
– cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zám-
ku i návštěvu Jantarové komnaty. Balíček vstupů 
– Briliantová a Zlatá klenotnice Ermitáže, vstup 
do Ermitáže (obrazárny) a Zimního paláce (re-
zidence ruských panovníků) 2300 Kč. Na místě 
je však možné koupit vstup do Zimního paláce  
a obrazárny Ermitáže cena cca 19 €. U vstupů pla-
cených v CK je nutná rezervace min. 1–2 měsíce 
před odjezdem. Připojištění vyššího storna zájezdu  
250 Kč str. 2 katalogu

3lůžkový pokoj není na hotelu možný, pouze 2lůžk. 
pokoj s přistýlkou. Možnost zajištění večeří přímo 
v hotelu našim průvodcem – orientační cena jedné 
večeře formou švédského stolu je cca 12 €/os.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy s českým průvodcem 
do PETROHRADU. Po příletu transfer do 
hotelu. Fakultativně – otevírání mostů na Něvě 
– večer nás autobus odveze na náměstí Děkab-
ristů – projížďka nočním osvíceným městem, 
romantická místa – chrám sv. Mikuláše 
„Petrohradské Benátky“, shlédneme i slavné 
otevíraní mostů na Něvě. Návrat kolem 
02.00 hod. na hotel. 
2. den Prohlídka nejvýznamnějších paměti-
hodností PETROHRADU, města založeného 
r. 1703 Petrem Velikým – domek Petra I.Veliké-
ho, na honosném Palácovém nábřeží navštíví-
me jedno z nejslavnějších muzeí na světě ER-
MITÁŽ u Zimního paláce – bezkonkurenční 
sbírka uměleckých pokladů, kde exkluzivně 
shlédneme i BRILIANTOVOU a ZLATOU 
KLENOTNICI s korunovačními klenoty Rus- 
kých carů (pro běžné návštěvníky jinak ne-
přístupná). Fakult. lodní projížďka po Něvě – 
úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. 
3. den Po snídani navštívíme městečko 
PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem 
Carskoje Selo, jehož parky a paláce nechaly zbu-
dovat Alžběta a Kateřina Veliká. Prohlédneme si 
unikátní palác Kateřiny I. Veliké – mistrovské 
barokní dílo vč. JANTAROVÉ KOMNATY. 
Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. 
Tuto vesnici darovala v roce 1765 Kateřina II. 
svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Nej-
působivější z obnovených prostor v paláci je 
Mramorová jídelna, stísněná ložnice Pavla I. 
na vrcholku jedné z Brennových věží a skvostný 
Bílý sál. 
4. den Po snídani návštěva Jusupov-
ského paláce, v němž byl zavražděn 
„svatý muž“ Grigorij Rasputin, nejlepší ukázka 
šlechtických interiérů, v paláci se nachází také 
divadlo a obrazárna. Návštěva Ruského muzea 
sídlícího v Michajlovském paláci, jeden 
z nejkrásnějších neoklasicistních počinů Carla 
Rossiho. Toto muzeum uchovává jednu z nej-
obsáhlejších sbírek ruského umění na světě – 
např. světoznámý obraz Burlaci na Volze od Ilji 
Repina, Něvský prospekt – nejslavnější ulice 

v Rusku, individuální volno, fakultativně lze 
večer navštívit i představení ve slavném Alexan-
drijském divadle. Návrat na hotel.
5. den Prohlídka grandiózního parku PET-
RODVORCE, letní rezidence Petra Velikého, 
jehož srdcem je Velká kaskádová vodní 
třída (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vo-
dotrysků). Zde v parku na útesu nad Finským 
zálivem se nachází nejimpozantnější sousta-
va vodotrysků na světě, kterými tryská 30 tis. 
litrů vody za sekundu. Návrat do Petrohradu 
a pěší prohlídka města vč. náměstí sv. Izáka 
se sochou Měděného jezdce a nejvýznamněj-
ší dominantou náměstí – kolosální katedrálou 
Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne 
panoramatický výhled na město s Admiralitou 
a Ermitáží. Na Petrohradské straně – historicky 
první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme 
Petropavlovskou pevnost – pohřebiště 

ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla 
(hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vě-
zení Trubeckého bastionu. 
6. den Po snídani transfer na letiště, odlet do 
Prahy s českým průvodcem.

Poznámka:

Kazašská katedrála

 Kód Termín Cena Svoz let.

 RUS512-15-1 23.06.–28.06. 26 790,- L2, L3

 RUS512-15-2 28.07.–02.08. 26 790,- L2, L3

Briliantová a Zlatá klenotnice 
Ermitáže
součástí budovy Zimního paláce a  Ermitáže jsou 
také sály, které představují dary cizích diplomatů 
a  panovníků, nákupy ruských carů a  nejvýznam-
nější archeologické nálezy, jejichž společnou 
vlastností je vedle nevyčíslitelné historické hod-
noty také cena materiálů, jako jsou diamanty, 
smaragdy, zlato, navíc zpracované v  nejlepších 
klenotnických dílnách. Cena 2300 Kč zahrnuje 
vstup do Ermitáže (obrazárny), Zimního paláce (re-
zidence ruských panovníků) a jedinečnou možnost 
ve skupině max. 15 osob navštívit tyto dvě klenot-
nice. Fotografování je dovoleno v  sálech Zimního 
paláce i Ermitáže, není dovoleno v klenotnicích.

Zámek Carské Selo s Jantarovou 
komnatou
jedno z  vrcholných děl architekta Francesca  
B. Rastrelliho, v němž se vedle dalších zpřístupně-
ných slavnostních reprezentačních sálů nachází 
obnovený „8. div světa“ – Jantarová komnata, 
která sloužila jako audienční místnost ruských pa-
novníků. Cena 850 Kč obsahuje vstup do zámecké-
ho parku, zámku i s návštěvou Jantarové komnaty, 
fotografování je v  zámku povoleno s  výjimkou 
vlastního prostoru Jantarové komnaty.

Puškin – Kateřinský  
palác

Petrohrad – Kazašská katedrála 

Náš tip!
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Petrodvorce

RUSKO, POBALTÍRUSKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy s českým průvodcem 
do MOSKVY. V poledne přílet, transfer do 
hotelu, ubytování. První část prohlídky po nej-
významnějších památkách města. 
2. den Návštěva Kremlu  (chrámy Bla-
gověščenský, Uspenský) – korunovační chrám 
ruských carů, Archangelský – pohřební chrám 
moskevských velkoknížat a prvních ruských 
carů, Car – dělo, Car – zvon aj. dle zájmu máme 
výjimečnou možnost navštívit Zbrojnici 
moskevského Kremlu – Oružejna-
ja palata, kde jsou uloženy poklady ruských 
carů (pro běžné návštěvníky jinak nepřístupná) 
a nedávno zpřístupněný Diamantový fond 
s korunovačními klenoty carevny Kateřiny II. 
Veliké – dříve určen pouze pro státní návštěvy, 
prohlídka znovu postaveného chrámu Krista 
Spasitele, památník Petra Velikého, Rudé-
ho náměstí s chrámem Vasila Blaženého, 
mauzoleem V. I. Lenina, obchodní dům GUM. 
Procházka po uličkách centra Moskvy s chrámy 
a paláci – Varvarka, Iljinka, Dmitrovka. Večerní 
procházka po nejslavnější moskevské ulici – 
Starém Arbatu. 
3. den Návštěva Trojickosergijevské-
ho kláštera (lavry) v SERGIJEV POSAD 

 (do roku 1991 Zagorsk), nejbohatší klášter 
v Rusku, centrum pravoslaví, zachovaná ukázka 
šesti staletí ruské architektury. Návrat do Mosk-
vy a prohlídka Novoděvičího kláštera , s po-
hřebištěm významných osobností ruské kultury 
a politiky (Čechov, Šostakovič, Gorbačovová, 
Jelcin, Chruščov). Kolem 19.00 hod odjedeme 
rychlovlakem do Petrohradu, cesta 
trvá necelé 4 hod. Transfer na hotel v Petrohra-
dě, nocleh. 
4. den Prohlídka nejvýznamnějších paměti-
hodností PETROHRADU , města založe-
ného r. 1703 Petrem Velikým – domek Petra I. 

Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž měl být pro cara Petra I. Velikého 
oknem do Evropy – trocha Prahy, Paříže, nádech Vídně a v základech Amsterdam. Shlédneme 
skvostné stavby města vč. Ermitáže s Briliantovou a Zlatou klenotnicí, v nedalekém Puškinu si 
prohlédneme Jantarovou komnatu v paláci Kateřiny I. Veliké a na závěr grandiózní Petrodvor-
ce. Druhou metropolí bude Moskva s nespočetnými historickými klenoty jako je Kreml, zde 
budeme mít možnost navštívit kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů a nedávno zpří-
stupněný Diamantový fond,  Rudé náměstí s chrámem V. Blaženého, projdeme se po Starém 
Arbatu a navštívíme i Trojickosergijevský klášter v Sergijev Posad.  

MOSKVA A PETROHRAD
„Zbrojnice“ moskevského Kremlu a Diamantový fond  
Briliantová a Zlatá pokladnice v Zimním paláci

» návštěva kremelské Zbrojnice  
a Diamantového fondu v Kremlu 

» návštěva Briliantové  
a Zlaté klenotnice v Petrohradu 

» Jantarová komnata – „8. div světa“
» jedinečný produkt na trhu 
» ubytování v hotelech*** s bufetovou 

snídaní
» zájezd provází kvalifikovaný historik 

umění PhDr. Tomáš Jeřábek

Velikého, na honosném Palácovém nábřeží na-
vštívíme jedno z nejslavnějších muzeí na světě 
ERMITÁŽ u Zimního paláce – bezkonkurenční 
sbírka uměleckých pokladů, kde máme možnost 
i exkluzivně shlédnout BRILIANTOVOU 
a ZLATOU KLENOTNICI s korunovačními 
klenoty Ruských carů (pro běžné návštěvníky 
jinak nepřístupná). Fakult. lodní projížďka po 
Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
5. den Po snídani navštívíme městečko 
PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem 
Carskoje Selo, jehož parky a paláce nechaly zbu-
dovat Alžběta a Kateřina Veliká. Prohlédneme 
si unikátní palác Kateřiny I. Veliké – mistrovské 
barokní dílo vč. JANTAROVÉ KOMNATY. 
Návrat do Petrohradu, návštěva Jusupovské-
ho paláce, v němž byl zavražděn „svatý muž“ 
Grigorij Rasputin, nejlepší ukázka šlechtických 
interiérů, v paláci se nachází také divadlo a ob-
razárna. Fakultativně – otevírání mostů na Něvě 
– večer nás autobus odveze na náměstí Děkab-
ristů – projížďka nočním osvíceným městem, 
romantická místa – chrám sv. Mikuláše 
„Petrohradské Benátky“, shlédneme i slavné 
otevíraní mostů na Něvě. Návrat kolem 
02.00 hod. na hotel.
6. den Prohlídka grandiózního parku PET-
RODVORCE, letní rezidence Petra Velikého, 
jehož srdcem je Velká kaskádová vod-
ní třída (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 
vodotrysků). Zde v parku na útesu nad Finským 
zálivem se nachází nejimpozantnější sousta-
va vodotrysků na světě, kterými tryská 30 tis. 
litrů vody za sekundu. Návrat do Petrohradu 
a pěší prohlídka města vč. náměstí sv. Izáka 
se sochou Měděného jezdce a nejvýznamněj-
ší dominantou náměstí – kolosální katedrálou 
Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne 
panoramatický výhled na město s Admiralitou 
a Ermitáží. Na Petrohradské straně – historicky 

leteckou dopravu Praha – Moskva, Petrohrad – 
Praha, letištní taxy, transfery z/na letiště a z rych-
lovlaku na hotel, lístek rychlovlakem Moskva 
– Petrohrad, dopravu na výlety – Sergijev Posad, 
Petrodvorce, Puškin, 6x ubytování v hotelu*** – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x 
v Petrohradě), 6x snídani formou bufetu, prů-
vodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 
2 katalogu

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

skupinové turistické vízum do Ruska. O potřeb-
ných formalitách ohledně vyřízení víza budeme 
včas informovat. Orientační cena 1800 Kč (vízum 
a povinné vízové centrum), Jantarová komnata 
850 Kč  – cena zahrnuje vstup do zámeckého par-
ku, zámku i návštěvu Jantarové komnaty. Balíček 
vstupů Zimní palác – Briliantová a Zlatá klenotnice 
Ermitáže, vstup do Ermitáže (obrazárny) a Zimní-
ho paláce (rezidence ruských panovníků) 2300 Kč.  
Na místě je však možné koupit vstup do Zimní-
ho paláce a obrazárny Ermitáže cena cca 19 €. 
Balíček vstupů Kreml – Zbrojnice moskevského 
Kremlu, Diamantový fond a návštěva teritoria 
moskevského Kremlu 2300 Kč. Na místě je však 
možné koupit vstup do teritoria moskevského 
Kremlu vč. chrámů cena cca 8 €. U všech vstupů 
placených v CK je nutná rezervace min. 1–2 mě-
síce před odjezdem. Připojištění vyššího storna 
zájezdu 250 Kč str. 2 katalogu.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka: 

Zbrojnice moskevského Kremlu 
+ Diamantový fond + návštěva 
teritoria moskevského Kremlu
Vedle „tradiční“ návštěvy moskevského Kremlu, tj. 
prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů z 15.–17. 
století, je zde možnost navštívit také „Zbrojnici“ 
moskevského Kremlu, kde kromě sbírky zbraní 
jsou k  vidění slavnostní kočáry, vzácné textilie, 
panovnické trůny a nejstarší korunovační klenoty 
(„Monomachova čapka“), dary cizích panovníků 
ruským carům, sbírka stříbrných nádob i  známá 
sbírka velikonočních vajec klenotnické firmy Fa-
berge. Nedávno zpřístupněný Diamantový fond, 
který byl dříve určen jen pro státní návštěvy SSSR 
a Ruské federace, shromažďuje vedle ukázek zlata 
a  diamantů v  přírodní podobě také práce klenot-
níků 18.–20. století, mj. také korunovační klenoty 
carevny Kateřiny II. Veliké, kterými byli korunováni 
všichni další ruští panovníci. Cena 2300 Kč zahrnu-
je návštěvu všech tří expozic. Fotografování je do-
voleno pouze v exteriérech Kremlu, tj. nikoliv v in-
teriérech chrámů, Zbrojnici a Diamantovém fondu.

Briliantová a Zlatá klenotnice 
Ermitáže
součástí budovy Zimního paláce a  Ermitáže jsou 
také sály, které představují dary cizích diplomatů 
a  panovníků, nákupy ruských carů a  nejvýznam-
nější archeologické nálezy, jejichž společnou vlast-
ností je vedle nevyčíslitelné historické hodnoty 
také cena materiálů, jako jsou diamanty, smaragdy, 
zlato, navíc zpracované v nejlepších klenotnických 
dílnách. Cena 2300 Kč zahrnuje vstup do Ermitáže 
(obrazárny), Zimního paláce (rezidence ruských 
panovníků) a jedinečnou možnost ve skupině max.  
15 osob navštívit tyto dvě klenotnice. Fotografová-
ní je dovoleno v sálech Zimního paláce i Ermitáže, 
není dovoleno v klenotnicích.

první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme 
Petropavlovskou pevnost – pohřebiště 
ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla 
(hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vě-
zení Trubeckého bastionu.
7. den Po snídani transfer na letiště, odlet 
do Prahy. 

3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůž-
kový pokoj s přistýlkou. Možnost zajištění večeří 
přímo v hotelu našim průvodcem – orientační cena 
jedné večeře formou švédského stolu je cca 12 €/os. 

Moskva – ráno v Kremlu

Moskva – Rudé náměstí

Petrohrad – Katedrála sv. Izáka

Náš tip!

 Kód Termín Cena Svoz let.

 RUS513-15-1 01.06.–07.06. 29 990,- L2, L3

 RUS513-15-2 24.08.–30.08. 29 990,- L2, L3
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Moskva – chrám Krista spasitele

E s t o n s k o

L o t y š s k o

RIGA

L i t v a

ŠIAULIAI

KAUNAS

PUŠKIN

NOVGOROD

VILNIUS

PETROHRAD

MOSKVA

TVER

R u s k o

RUSKO, POBALTÍ

Rusko – kolika mýty je opředena jeho dávná minulost? Jaká je jeho současná podoba? Pokocháme se pestrobarevnými cibulovitými kopulemi 
chrámů a navštívíme města, která jsou zahalena do historie, ale hledí do budoucnosti. Osvědčený zájezd, který nás zavede jak do Litvy, Lotyšska 
a Estonska, tak i do Ruska, k takovým klenotům jako je Petrohrad nebo Moskva.

MOSKVA – PETROHRAD – NOVGOROD
okruh Ruskem a Pobaltím

» doporučujeme včasnou rezervaci
» zájezd provází kvalifikovaný historik 

umění PhDr. Tomáš Jeřábek
» hotely*** – snídaně formou bufetu
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3 %

dopravu lux. klim. busem, 11x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 11x snídani 
formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu str. 2 katalogu 

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

skupinové turistické vízum do Ruska. O potřeb-
ných formalitách ohledně vyřízení víza budeme 
včas informovat. Orientační cena 1800 Kč (vízum 
a povinné vízové centrum). Jantarová komnata 
850 Kč – cena zahrnuje vstup do zámeckého 
parku, zámku i návštěvu Jantar. komnaty (nutná 
rezervace min. měsíc před odjezdem). Připojištění 
vyššího storna zájezdu 250 Kč str. 2 katalogu 

3lůžkový pokoj není na všech hotelech možný, 
někde je 2lůžkový pokoj s přistýlkou

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Moskva

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v poledních hodinách z re-
publiky. Transit přes Polsko.
2. den Ráno příjezd na litevské území. První 
zastávka bude u sídla litevských knížat – vod-
ní zámek TRAKAI. Prohlídka hlavního 
litevského města VILNIUS, barvotiskové 
baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných 
a katolických kostelů. Prohlídka města z něhož 
vyzařuje síla polské minulosti z ulic Starého 
města, které je rovněž zapsáno na seznamu 

 – Katedrální náměstí, dlážděné ulič-
ky Starého města aj. Ubytování.
3. den Navštívíme ŠIAULIAI – poutní 
místo HORA KŘÍŽŮ, následuje největ-
ší a hlavní město Lotyšska RIGA. Úžasná 
prohlídka secesní architektury, projdeme se 
po ulicích rižského Starého města  – 
Rižský dóm, náměstí Doma laukums, Akmen-

ský most s výhledy na starou Rigu,  navštíví-
me kostel sv. Petra, středověké centrum 
s nejstaršími kamennými domy v zemi, po-
mník Svobody. Ubytování.
4. den Odjezd do PETROHRADU, který 
je nerozlučně spjat s osobou cara Petra I. Veli-
kého, zakladatele nejen svého, ale celého no-
vodobého ruského státu. Ubytování v hotelu, 
individuální volno.
5. den Po snídani odjedeme k prohlídce 
grandiózního parku PETRODVORCE, let-
ní rezidence Petra Velikého, jehož srdcem 
je Velká kaskádová vodní třída  
(37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodo-
trysků) patří k pokladům ruské kultury. Od-
poledne Petrohrad – náměstí sv. Izáka se 
sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější 
dominanta náměstí kolosální katedrála Sv. 
Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne pa-

 Kód Termín Cena Trasa

 RUS514-15-1 07.08.–19.08. 21 990,- E, G

TRAKAI – VILNIUS – ŠIAULIAI – RIGA – PETROHRAD – PETRODVORCE – PUŠKIN – NOVGOROD – TVER – MOSKVA – SERGIJEV  POSAD  – KAUNAS

noramatický  výhled na město s Admiralitou 
a Ermitáží. Něvský prospekt – nejslav-
nější ulice v Rusku. Okružní jízda městem – 
domek Petra I. Velikého, Smolný klášter... in-
dividuální volno, návrat na hotel. Fakultativně 
otevírání mostů na Něvě – večer nás autobus 
odveze na náměstí Děkabristů – projížďka 
nočním osvíceným městem, romantická mís-
ta – chrám sv. Mikuláše „Petrohradské 
Benátky“, shlédneme i slavné otevíraní 
mostů na Něvě. Návrat kolem 02.00 
hod. na hotel.
6. den Prohlídka nejvýznamnějších pa-
mětihodností PETROHRADU  a poté 
návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí 
na světě ERMITÁŽE na honosném Pa-
lácovém nábřeží – bezkonkurenční sbírka 
uměleckých pokladů, fakult. lodní projížďka 
po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní 
cesty. Na Petrohradské straně, historicky první 
osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Pe-
tropavlovskou pevnost – pohřebiště 
ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla 
(hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vě-
zení Trubeckého bastionu. Ubytování.
7. den Prohlídka městečka PUŠKIN – pů-
vodně Carské Selo, jen málo míst v Rusku je 
spjato s ruskými dějinami více než zdejší palá-
ce a parky – palác a zahrady Kateřiny 
I. Veliké, návštěva slavné JANTAROVÉ 
KOMNATY. Odjezd do kolébky Ruska 
NOVGORODU se slavnou Sofijskou kated-
rálou – prohlídka města. Ubytování.
8. den Po snídani přejedeme do starého 
ruského města na řece Volze TVER – kláš-
ter Otročenskij, Velký palác – cestovní 
palác Kateřiny II. Odjezd na ubytování. 
9. den Hlavní město Ruska MOSKVA 
– pěší prohlídka – návštěva Kremlu  
– chrám Blagověščenský, Uspenský – koru-
novační chrám ruských carů, Archangelský 
– pohřební chrám moskevských velkoknížat 
a prvních ruských carů. Rudé náměstí 
s chrámem Vasila Blaženého, mauzoleum V. I. 
Lenina, obchodní dům GUM. Večerní procház-
ka po pěší zóně – Starém Arbatu.

Upozornění:

S

Litva – Trakai

10. den Dopoledne navštívíme duchovní 
centrum ruského pravoslaví a mnišství, poutní 
místo SERGIJEV POSAD od r. 1991 Za-
gorsk. Trojickosergijevský klášter  
nejbohatší klášter v Rusku, zachovaná ukázka 
šesti staletí ruské architektury. Možnost ná-
vštěvy Treťjakovské galerie (obrazy 
ruských malířů – nejslavnější ruská ikona An-
dreje Rubleva, obrazy peredvižniků).
11. den Dokončení prohlídky MOSKVY 
– znovu postavený chrám Krista Spasite-
le, památník Petra Velikého, Novoděvičí 
klášter v Moskvě  s pohřebištěm vý-
znamných osobností ruské kultury a politiky 
(Čechov, Šostakovič, Gorbačov, Jelcin, Chru-
ščov). Odpoledne se s Moskvou rozloučíme 
a odjedeme směr Velikie Luki na ubytování.
12. den Po snídani následuje přejezd do 
KAUNASU – prohlídka Starého města, 
osobní volno. Nocleh.
13. den Ráno odjezd přes Polsko do repub-
liky, předpokládaný příjezd do ČR v pozdních 
večerních hod. a dále dle míst nástupů.

Puškin

Petrohrad – Něvský prospekt

Náš tip!
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UKRAJINA, SLOVENSKO

Zájezd za památkami UNESCO východního Slovenska a západní Ukrajiny. Navštívíme Košice, 
Bardějov i perlu Spiše Levoču. Na Ukrajině nás čeká krásná karpatská krajina, lidová architek-
tura, četnická stanice v Koločavě, Lvov s krásným historickým centrem. 

ZÁPADNÍ UKRAJINA 
a východní Slovensko, památky UNESCO

» hotel**** s bazénem a saunou
» Východní Karpaty – hory a poloniny
» poznání kraje Nikoly Šuhaje

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, 1x oběd 
v Koločavě, průvodce

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

4x večeře 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 180 Kč str. 2 katalogu

1lůžk. pokoj 2600 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 UK509-15-1 18.08.–23.08. 7 990,- C, P

Siněvir

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odpoledne odjezd z ČR, tranzit přes 
Slovensko na Ukrajinu.
2. den Příjezd na ubytování do MEŽHOR-
JE, snídaně na hotelu. Dopoledne procház-
ka po Mežhorje, odpoledne busem výjezd 
do sedla KAMJONKA, nenáročná vycházka 
po loukách s výhledy na okolní poloniny, zpět 
do Mežhorje, večeře. 
3. den Odjezd autobusem pod nejkrásnější 
poloninu BORŽAVA, do vesničky PILI-
PEC, fakult. sedačkovou lanovkou se dosta-
neme téměř na hřeben, na který vystoupáme 
a postupně zdoláme nejvyšší vrcholy poloni-
ny – VELIKIJ VĚRCH (1598 m) a STOJ  
(1681 m), zpět strmě sestoupíme podél vo-
dopádu ŠIPOT, v jehož vodách se můžeme 
vykoupat (variantně lze při prudkém sestupu 
zpět využít lanovky, minete ale vodopád), au-
tobusem zpět do hotelu, večeře.
4. den Výlet do NP SINĚVIR. Výstup 
k legendou opředenému SINĚVIRSKÉ-
MU JEZERU, návštěva malebné vesničky 
SINĚVIRSKÁ POLJANA, ochutnávka 
místní speciality šašliku, procházka romantic-
kými údolími řek Těrebly a Ozerjanky, výstup 
k vysokohorskému divokému jezírku OZIR-
CE s plovoucími ostrůvky na svazích poloniny 
PISKOŇA, koupání v  peřejích průzračných 
říček, autobusem zpět do hotelu, večeře. 
5. den Odjezd autobusem pod poloninu 
BORŽAVA, na kterou vystoupáme tentokrát 
po pěšinách lemovanými hustými porosty bo-
růvek, přejdeme hlavní hřeben s nádhernými 
výhledy do údolí a na panorama celé poloniny, 
až do vesnice RIČKA, autobusem do hotelu, 
večeře.
6. den Výlet do KOLOČAVY za nedávnou 
československou historií – muzeum Ivana Ol-
brachta, původní česká škola, dřevěný kostelík 
s hroby četníků zastřelených Nikolou Šuhajem, 
skanzen s úzkokolejkou, hroby Nikoly a Eržiky. 
Vystoupáme „gruzavikem“ na hřeben poloniny 
KRÁSNÁ, projdeme se po hřebeni a vrátíme 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V časných ranních hod. odjezd z ČR na 
Slovensko. Odpoledne si prohlédneme historické 
centrum KOŠIC, domy a paláce z období goti-
ky, katedrála sv. Alžběty, procházka renovovanou 
památkovou rezervací s pěší zónou. Odjedeme 
do UŽHORODU, ubytování v blízkosti centra. 
Večerní procházka městem. 
2. den Po snídani odjedeme do krajanského 
spolku T. G. Masaryka. Podíváme se do čtvrti 
Malé Galago, kde stojí staré vládní a obytné 
budovy postavené čs. vládou ve 20. a 30. l. minu-
lého století. Návrat do centra, procházka hradní 
čtvrtí. Osobní volno, možnost navštívit užhorod-
ský skanzen lidové architektury nebo hradní tvrz. 
Odpoledne MUKAČEVO, které patřilo mezi svě-
tovými válkami Československu – nově opravené 
historické centrum, barokní klášter, gotická kaple 
a hrad Palanok. Večer návrat do Užhorodu, pro-
cházka městem, fakult. večeře  v typické vinárně.
3. den Krása karpatské krajiny, malebné výhle-
dy, pasoucí se koně, starobylé chalupy. Vesnička 
IZA, proslulá výrobou tradičních předmětů 
z proutí a dřeva – nákup místních suvenýrů. KO-
LOČAVA – prohlídka minimuzea Ivana Olbrach-
ta v místní škole, ochutnáme zakarpatské menu 
a domácí pálenku v bývalé četnické stanici, kde je 
dnes místní hospoda. Podíváme se k hrobu Nikoly 
Šuhaje i k hrobu jeho ženy Eržiky a navštívíme dře-
věný kostelík sv. Ducha. Odjezd horskou oblastí 
přes poloninu BORŽAVA do Lvova, ubytování.
4. den LVOV , hlavní město západní Ukraji-
ny, důležité duchovní středisko. Své katedrály tu má 
řeckokatolická, římskokatolická i arménská církev. 

KOŠICE – UŽHOROD – MUKAČEVO – IZA – KOLOČAVA – LVOV – BARDĚJOV – HERVATOV – LEVOČA

Procházka památkou rezervací – uvidíme všech-
ny 3 katedrály, renesanční kapli Boimů i náměstí 
s radnicí, renesanční a městské domy. Ubytování.  
5. den Pokračujeme na Przemysl, po Krakově 
druhé nejstarší město Polska a přes Dukelský 
průsmyk, známý z 2. světové války – operace 
Dukla, na Slovensko. Ubytování v Bardějově. 
6. den BARDĚJOV , středověké městské 
opevnění s baštami, starobylé náměstí s radnicí 
a bazilikou minor. HERVATOV – dřevěný řím-
skokatolický kostel sv. Františka z Assisi . LEVO-
ČA , perla spišské koruny, historické centrum 
a jeden z největších gotických oltářů mistra Pavla 
z Levoče. Na závěr typická salaš u Ružomberoku, 
možnost nákupu domácích sýrů. Příjezd do ČR 
v pozdních večerních hodinách.

Povinný příplatek:

V jihozápadní výspě Ukrajiny leží kus země spjatý s naší historií - Podkarpatská Rus, téměř tři 
desetiletí byla součástí bývalého československého státu. Poznáme oblast východních Karpat, 
vesničky s dřevěnými domky, téměř nedotčená příroda, poloniny a zalesněná údolí s divokými 
řekami nás vrátí o několik desítek let nazpět.

PODKARPATSKÁ RUS 
krajem Nikoly Šuhaje

MEŽHORJE – KAMJONKA – BORŽAVA – PILIPEC – ŠIPOT –  NP SINĚVIR – SINĚVIRSKÁ 
POL JANA – JEZERO OZIRCE – PISKOŇA – BORŽAVA – KOLOČAVA – IZA – MUKAČEVO

se zpět  do KOLOČAVY, občerstvení v býva-
lé četnické stanici, autobusem zpět do hotelu, 
večeře.
7. den  Odjezd do vesničky IZA s proutě-
ným zbožím všeho druhu, návštěva druhého 
největšího města Podkarpatí MUKAČEVO 
(hrad, centrum města s pěší zónou, nákupy 
v ohromné tržnici), odjezd přes Slovensko do 
ČR.
8. den Návrat v dopoledních hodinách.

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu**** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x 
večeři, průvodce 

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

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 
2 katalogu

1lůžk. pokoj 2900 Kč (zde povinný při nedoob-
sazení)

nástupní místo Olomouc bez příplatku

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 UK515-15-1 15.08.–22.08. 10 990,- A

Povinný příplatek:

Ubytování:
Lux. hotel v  Mežhorje – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, TV. Bohatá snídaně formou 
švédských stolů a večeře o třech chodech 
je podávána v hotelové restauraci. Součástí 
hotelu je 25 m dlouhý bazén (vstup vceně), 
sauna a wellness. 

Poznámka:
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Uzbekistán – Samarkand

Arménie – Ararat

ARMÉNIE, UZBEKISTÁN
Arménie – Noravank

Arménie

Uzbekistán – Buchara

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Taškentu. Noční let.
2. den Brzy ráno přílet do Taškentu. Vnitrostát-
ní let Taškent – Urgenč. Přejezd do CHIVY, se-
známení s historickou částí Ichon Qala s mohut-
nými hradbami – nádherný skanzen pod širým 
nebem. Ubytování a večeře.
3. den Prohlídka klenotu střední Asie CHIVY 

 – komplex starého města Ichon Qala s pev-
ností Kunya Ark, mešita Juma Masquid, mauzo-
leum Pahlavana Mahmuda, Tosh-Khovli palác, 
medresa Shergozi-khan a Alloquli-Khan. 
4. den Přejezd do Buchary. Cestou překročíme 
druhou největší řeku Uzbekistánu Amu Darya 
pramenící na východním Pamíru a POUŠŤ 
KYZYLKUM. Poušť v Uzbekistánu není úplně 
„pustá“, má i zelená místa, lze pozorovat spoustu 
živočichů a při troše štěstí i volně žijící velbloudy. 
5. den BUCHARA , starobylé město 
s mnoha architektonickými památkami. Komplex 
Lyabi-Hauz, Ulugbegova medresa, kryté bazary, 
mešita Magoki-Attar, minaret a mešita Kalon, med-
resa Mir-i-Arab, pevnost Ark, mešita Bolo-Hauz, 
mauzoleum Ismail Samani, mauzoleum Chasma-
-Ayub, medresa Nadir Devon Begi. Večeře v Nadir 
Devonbegi medrese a národní folklórní show.
6. den Přejezd do ŠACHRISABZU , ro-
diště slavného Tamerlána, prohlídka paláce Ak-
-Sarai, mešity Ko´k-Gumbaz, komplexu Khazraty-
-Imam a krypty Tamerlána, komplexu Dottilavat. 
Dojezd do Samarkandu. V případě, že nebude 
dokončena právě probíhající rekonstrukce středu 
města, bude teto den náhradní program.
7. den Den věnovaný horám ZERAFSHAN. 
Uzbecká vesnice TERSAK a seznámení s míst-
ním životem. Pěší výlet do centra hor kolem pas-
tvin k menším vodopádům, cestou piknik. Návrat 
do Samarkandu, večeře v místní restauraci.
8. den Celodenní prohlídka SAMARKAN-
DU, nejkrásnějšího a nejvýznamnějšího města 
na Hedvábné stezce, slavné náměstí Registan 
(tzv. Písečné náměstí je symbolem města i celé 
země) s Ulugbegovou medresou a medresami 
Tillia-Kari a Sher Dor, dále mauzoleum Gur-e-
-Emir a Rukhabod, starobylý architektonický 
komplex Shah-i Zinda – rozsáhlá nekropole se 44 
hrobkami a 20 mauzolei z 11. až 15. st., byl zde 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU, 
transfer na ubytování. 
2. den Malebným kaňonem ke klášteru GE-
GHARD  s jeskynními chrámy z doby gru-
zínské nadvlády a k  antickému chrámu GARNI 
z 1. století n. l. Přejezd do provincie Ararat ke kláš-
teru KHOR VIRAP s vězením Řehoře Osví-
cence, úchvatné pohledy na horu Ara-
rat (5137 m), odpoledne soutěskou Amaghu 
ke slavnému klášteru NORAVANK ze 13. stol., 
v nedalekém ARENI navštívíme vinařské závo-
dy, ochutnáme místní víno, ve zdejších jeskyn-
ních bylo v r. 2011 objeveno nejstarší vinařství 
na světě (6100 let), ubytování ve městě Sisian.
3. den Megalitické pole Karahundž, připo-
mínající díky kruhovým útvarům anglickou Stone- 
henge, pokračujeme do HALIDZOR, a dále 
nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) ke klášteru 
Tatev obehnaného mohutnými hradbami, pro-
cházka po hradbách. Odpolední výlet k řece 
Arax na hranici s Íránem, lehká turistika, pano-
ramatické zastávky, návrat na ubytování.
4. den Přes Selimův průsmyk (2410 m) a stře-
dověkou karavanseraj, nejlépe zachovaná 
v Arménii, pokračujeme k Sevanskému je-
zeru, návštěva lokality NORATUS, prohlídka 
rozsáhlého pole chačkarů, břehy Sevanského 
jezera a klášter SEVANAVANK s nádhernými 
výhledy na jezero. Odpoledne prohlídka kláštera 
Hagharcin a kláštera Gošavank, v jehož 
blízkosti budeme ubytováni.   
5. den Dopoledne navštívíme klášter MA-
KARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledy 
na údolí řeky Aghcev, cesta přes hory podél 
gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT ,  
s chrámem svatého Kříže a jednoho z nejslavněj-
ších chačkarů v Arménii. Areál SANAHIN  ,  
mauzolea, významná akademie, knihovna 
a malebná katedrála v ODZUNU s unikátním 
pohřebním pomníkem. Soutěskou řeky Debed 
pokračujeme na ubytování do Vanadzor.
6. den Ráno zastávka u památníku obětem ze-

Zájezd za poznáním historické a tradiční křesťanské Arménie, do země hor s všudypřítomným 
pohledem na biblickou horu Ararat s bezpočtem pitoreskních hřbitovů se starobylými kačkáro-
vými kříži a především se skvosty klášterní architektury. Úžasná příroda, kaňony, modré jezero 
Sevan, pastevci na koních, arménský venkov s horskými loukami, to je naše pozvání do Arménie. 

ARMÉNIE  
PUTOVÁNÍ POD ARARATEM
země klášterů a hor

JEREVAN – GEGHARD – KHOR VIRAP – NORAVANK – ARENI – NORATUS – SEVANAVANK –  
MAKARAVANK – HAGHPAT – SANAHIN – ODZUN – SPITAK – AMBERD – ZVARTNOTS – EČMIADZIN

» historická a tradiční křesťanská 
Arménie 

» všudypřítomné pohledy na Ararat
» zájezd provází Mgr. Kamil Hanák

mětřesení v SPITAKU, pokračujeme k nejvyšší 
arménské hoře Aragac (4 090 m), jezero 
Kari (3190 m) se stanicí výzkumu kosmických 
paprsků  a sjedeme k majestátní pevnosti AM-
BERD v pohoří Aragats, odpoledne navštívíme 
trosky kláštera ZVARTNOTS  a posvátný 
EČMIADZIN , duchovní centrum Arménie 
s katedrálou Mayr Tachar, prohlídka starobylých 
kostelů a chrámů sv. Ripsimy a sv. Gajané. Uby-
továni budeme v Jerevanu.  
7. den JEREVAN, brzy ráno prohlídka pa-
mátníku a Muzea arménské genocidy Tsitserna-
kaberd, návštěva muzea starých manuskriptů 
Matenadaran a hlavních památek města, ka-
tedrála sv. Řehoře, Modrá mešita, chrám sv. Sarki-
se, Nám. republiky, Opera, obří schodiště Kaská-
da, ev. další  muzea, krátké ubytování v Jerevanu.
8. den Brzy ráno odlet z Arménie do Prahy.

let.  přepravu Praha – Jerevan – Praha vč. let. 
tax a poplatků, dopravu pronajatými autokary  
a hromadnou dopravu dle programu, 7x ubytová-
ní v hotelech – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x 
polopenzi, průvodce

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“.

1lůžk. pokoj 3 900 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 570 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 ARM979-15-1 11.06.–18.06. 32 990,- L2

Navštivte s námi Uzbekistán, úžasný a opravdový, žlutá krajina a modré moře, věhlasné památky,  
hory, křižovatka starobylé Hedvábné cesty, mimořádné bohatství jedinečných památek UNESCO.

UZBEKISTÁN  
putování Hedvábnou stezkou

CHIVA – POUŠŤ KYZYLKUM – BUCHARA – SACHRISABZU – HORY ZERAFSHAN – TERSAK – 
SAMARKANDU – TAŠKENT – POHOŘÍ CHIMGAN – CHARVAK LAKE

» křižovatka hedvábné stezky
» jedinečné památky UNESCO
» zájezd provází Mgr. Kamil Hanák

pohřben popel bratrance proroka Muhammada 
Kusama Ibn Abbase, mešita Bibi-Chanum, barvi-
tý bazar „Siyob“. Večeře v National Guest House. 
9. den Dopoledne přejezd, odpoledne prohlíd-
ka hlavního města Uzbekistánu TAŠKENTU, 
Starý Taškent, Barakchánova medresa, mauzole-
um Hazrati Imam, tržiště Chorsu aj.
10. den Výlet do hor centrální Asie do PO-
HOŘÍ CHIMGAN, kde byla za sovětské éry 
vybudována i zimní střediska. Letovisko Chim-
gan, výletní místo pro obyvatele Taškentu, výjezd 
lanovkou (bude-li funkční) a kratší pěší výlety. 
Sjezd k mohutné přehradě CHARVAK LAKE, 
(obvod údajně přesahuje 100 km). Návrat do Taš-
kentu, večeře v místní restauraci, nocleh v hotelu.
11. den Odlet do Prahy.

let. přepravu Praha – Taškent – Praha, let. taxy, 
vnitrostátní let Taškent – Urgenč, 9x nocleh v ho-
telu*** – 2lůžk. pokoje s příslu., 9x polopenzi, 
dopravu minibusem nebo busem (dle velikosti 
skupiny), vstupy dle programu, průvodce a míst-
ního průvodce

vízum cca 36 USD, o aktuální výši a bližších for-
malitách budeme včas informovat, fakult. služby 
a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

1lůž. pokoj 5400 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. vyššího připojištění 
storna  zájezdu 580 Kč str. 2 katalogu 

pořadí prohlídek měst může být pozměněno v zá-
vislosti na domácím letovém řádu. Na zájezd je 
třeba se přihlásit včas, a to z důvodu delší lhůty 
na vyřízení víza.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 UZ516-15-1 05.10.–15.10. 46 990,- L2, L3

Poznámka:
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Bazilika sv. Marka

ITÁLIE

Navštivte s námi jeden z nejslavnějších karnevalů světa v Benátkách. Benátky, to je pohádkové 
město na laguně, Grand kanál plný gondol proplouvajících pod mostem Rialto, úzké uličky, 
muzikanti na náměstí San Marco, město plné umění a architektur, kde okázalost renesančních 
paláců střídá orientální gotika. Poznejte s námi město v netradiční karnevalové atmosféře.

BENÁTKY A KARNEVAL
město v netradiční karnevalové atmosféře

» karneval v Benátkách 
» zájezd za tradicemi
» Benátky na Valentýna 

dopravu lux. klim. busem, 2x (1x)* ubytování 
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 
(1x)* snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby, dopravu loděmi v Benát-
kách (cca 30 €) a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1100 (600)* Kč, 1x večeře u kódu 
IT518-15-1 450 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v ranních hodinách z ČR 
do Itálie. Cesta přes Alpy a dále již téměř jarní 
krajinou na ubytování v okolí Benátek – Lido di 
Jesolo. Zájezd IT517-15-1 odjezd ve večerních 
hodinách.
2. den BENÁTKY – světově proslulé měs-
to, jež si právem zaslouží přívlastek jedinečné. 
Do města připlujeme lodí z Punta Sabbioni, 
prohlídka historického města s průvodcem – 
Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, 
gondoly a gondoliéři, triumf gotické architek-
tury Dóžecí palác s galerií a podloubím, 
kampanila, Canal Grande a paláce, Ponte di 
Rialto, tržnice, Santa Maria Gloriosa dei Fra-
ri, kouzlo karnevalových Benátek – již v sobotu 
zde vrcholí karnevalové veselí a pouliční akce, 
variantně individuální návštěva galerií či muzeí 
(Muzeum Peggy Gugenheimové...), procházky 
romantickými uličkami, posezení v kavárničce 
na výborné italské kávě. Večer lodí a busem 
návrat na ubytování.
3. den Ostrovy Benátské laguny. 
Navštívíme ostrov MURANO – ostrov sklářů, 
Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky 
a vzácnými mozaikami, BURANO – ostrov 
s rybářským městečkem a barevnými fasáda-
mi, tradice paličkované krajky. popř. v případě 
počasí, času a zájmu i Torcello, kdysi hlavní 
sídlo biskupa, dále lodí zpět do města BE-
NÁTKY, dokončení prohlídky historickéhio 
centra, účast na vyvrcholení slavného karneva-
lu v Benátkách, průvod masek vrcholí v neděli 
odpoledne, divadelní a hudební představení 
na ulicích a náměstích, Canal Grande 
a paláce, Ponte di Rialto, volba nejkrásnější 
masky, volný program a toulky romantickými 
uličkami plnými masek a karnevalového veselí, 
posezení v kavárničkách na rozloučenou, večer 
odjezd lodí a noční přejezd do ČR.
4. den Návrat v ranních hodinách do repub-
liky.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.
2. den Pohádkové BENÁTKY v době nej-
větších slavností. Do města připlujeme lodí 
z Punta Sabbioni, prohlídka historického města 
s průvodcem – náměstí sv. Marka, gondoly, To-
rre dell´ Orologio, Dóžecí palác s galerií a pod-
loubím, kampanila, S. Giovanni e Paolo zvaný 
San Zanipolo – trojlodní gotický kostel s mnoha 
sochařskými náhrobky, tržnice, Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, Scuola Rocco aj... Individuální 
volno, možnost výstupu na kampanilu, prohlídka 
interiérů Dóžecího paláce, procházka kouzelný-
mi uličkami města nebo návštěva galerií či muzeí 
(Muzeum Peggy Gugenheimové...), projížďka 
vodním autobusem po Canal Grande.
3. den Lodí po kanále na ostrovy v benátské 
laguně. MURANO – ostrov sklářů, sklářské 
dílny, dóm St. Maria e Donato se vzácnými 
mozaikami. Ostrov BURANO – ostrov rybářů 

 Kód Termín Cena Trasa

 IT517-15-1* 13.02–16.02. 3 990,- A, B, G, L

 IT518-15-1 13.02.–16.02. 4 990,- J

» Velikonoce v Benátkách
» slavnost zasnoubení s mořem –  

Sensa – květen
» slavnost světla – červenec
» slavnost gondol – Regata Storica – září
» festival umění La Biennale ve všech 

termínech

Náměstí  sv. Marka

Navštívíme romantické Benátky, jež si právem zaslouží přívlastek jedinečné. Město, které 
v  dobách největšího rozkvětu vládlo velké části Středomoří. Město, kde každoročně probí-
há slavnost historických zásnub benátské republiky s mořem Sensa a tradiční Regata Storica. 
Velkolepá historická slavnost s nádhernými loděmi a kostýmy překvapí a nadchne každého.

BENÁTKY A SLAVNOSTI
moře, světel, gondol, benátské Biennale

a krajek, krajkářské muzeum, pestrobarevné 
fasády domků, popřípadě lze navštívit i ostrov 
TORCELLO, kdysi hl. sídlo biskupa, Santa Ma-
ria dell´Assunta. Lodí zpět do Benátek. V květnu 
historická slavnost Sensa – slavnost 
zásnub s mořem, v červenci slavnost světel.  
V září Regata Storica – slavnost gon-
doliérů a veslařů na Velkém kanále. Posezení 
v kavárničkách na rozloučenou, večer odjezd lodí 
a noční přejezd autobusem do ČR.  
4. den Návrat v ranních hodinách do ČR.

dopravu lux. klim. busem, 1x (2x)* ubytování 
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s přísluš., 1x (2x)* 
snídani, průvodce

vstupné, fakult. služby, plavby loděmi v Benát-
kách (2denní cca 30 €) a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 650 Kč (1100 Kč)*, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 120 Kč (150 Kč)* str. 2 
katalogu

v termínech ozn.* je zájezd prodloužen o 1 den  
v Benátkách. Festival současného umění La Bi-
ennale zažijete ve všech termínech od června.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Bazilika Santa Maria della Salute

Poznámka:

Náš tip!

 Kód Termín Cena Trasa

 IT519-15-1* 03.04.–07.04. 4 990,- N + Brno

 IT519-15-2 15.05.–18.05. 4 490,- N + Brno

 IT519-15-3 26.06.–29.06. 4 490,- N + Brno

 IT519-15-4* 16.07.–20.07. 4 990,- N + Brno

 IT519-15-5 04.09.–07.09. 4 490,- N + Brno

 IT519-15-6* 25.09.–29.09. 4 990,- N + Brno
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BENÁTKYSIRMIONE

LAGO DI 
GARDA

VERONA

VICENZA

PADOVA

ITÁLIE

Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů – charakterizuje jej úchvatná krása Dolomit, 
největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Verona, Padova, 
Vicenza a světoznámé Benátky.

OPERA VE VERONĚ A BENÁTKY
G. Verdi – Nabucco

» Verona a opera G. Verdi – Nabucco
» Vicenza a Theatro Olimpico
» Padova – kaple Scrovegni
» Benátky – město na laguně
» trvale oblíbený zájezd

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu 
*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce

vstupné, fakult. služby, plavby lodí – Benátky (cca 
25 €) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

vstupenka – představení Nabucco 800 Kč, kaple 
Scrovegni 380 Kč, 1lůžk. pokoj 1000 Kč, 1x večeře 
450 Kč, komplex. poj. vč. storna záj. 150 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Benátky – Grand Canal

Verona

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Dopoledne odlet z Prahy s českým 
průvodcem, přílet do BENÁTEK – Trevisa, 
transfer na hotel, ubytování. Odpoledne infor-
mativní prohlídka města s průvodcem a pro-
cházka ulicemi romantického města. Na pro-
hlídku všech pamětihodností bude v průběhu 
zájezdu dostatek volného času a volný čas bude 
na odpočinek i oběd. 
2. den Dnešní den zahájíme na náměstí sv. 
Marka, které patří k nejznámějším na světě – 
nádherné stavby – velkolepá bazilika sv. 
Marka, věž Kampanila (dosažitelná vý-
tahem) s nádhernými výhledy na celé město. 
Na druhé straně, směrem ke Canalu Grande, 
budeme obdivovat Dóžecí palác z růžo-
vého mramoru (Palazzo Ducale). Než ode-
jdeme z náměstí, musíme si dát pauzu u kávy 
v Caffé Florian, nejproslulejší kavárna Benátek. 
Romantické uličky s mnoha paláci a kostely, 
slavný most Rialto, rialtský trh a možnost 
plavby vodním autobusem vaporetto či gondo-
lou po hlavní benátské tepně Canal Gran-
de. Večerní město individuálně nebo 
s průvodcem.
3. den Možnost výletu na ostrovy be-
nátské laguny. Navštívíme ty nejznámější: 
ostrov MURANO – od 13. stol. hlavní sídlo 
benátských sklářů, ukázky mistrovství sklářů, 
tradiční suvenýry, díly, obchody a proslulé sklář-
ské muzeum. Ostrov BURANO – malebné 
domky s barevnými fasádami, tradiční krajky, 
vyhlášené buranské sušenky. Prohlídka ostrova 
vč. návštěvy krajkářského muzea. Zbytek dne 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečerních hodinách odjezd z re-
publiky do Itálie.
2. den Ráno příjezd do BENÁTEK. K pro-
hlídce pohádkového města na 117 ostrůvcích 
připlujeme lodí z Punta Sabbioni. Prohlídka 
historického města s průvodcem– Piazza S. 
Marco s úchvatnou bazilikou, která je vzpo-
mínkou na spojení Benátek s Byzanci, gondoly 
a gondoliéři, triumf gotické architektury Dóžecí 
palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným 
podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila 
– možnost fakult. vyjet výtahem na zvonici 
s nádhernou vyhlídkou na celé město, Canal 
Grande a okázalé paláce, tržnice, Santa Maria 
Gloriosa dei Frari. Projdeme se nejkrásnějšími 
benátskými uličkami s nesčetnými paláci, koste-
ly, mosty a náměstíčky, až ke slavnému mostu 
Ponte Rialto. V podvečerních hodinách 
návrat lodí po kanále Grande na parkovi-
ště autobusu a odjezd na ubytování do hotelu 
v okolí Verony, fakultativně večeře v hotelu. 
3. den Dopoledne strávíme u břehů jezera 
LAGO DI GARDA. Zastavíme v SIRMIO-
NE, malebném městečku na jihu jezera, jemuž 
dominuje fascinující středověký hrad Rocca Sca-
ligera. Projížďka lodičkou s výhledy na vilu Maria 
Callas. Odpoledne prohlídka VERONY – měst-
ské hradby, náměstí Scaligerů, Dóm, Juliin dům 
s balkonem. Návrat na hotel a večer nás čeká 
vrchol celého zájezdu, kde v antické aréně shléd-
neme jedno z nejuváděnějších světoznámých 
operních představení – dílo Guiseppe Verdi 
– Nabucco. Po představení návrat na hotel.

 Kód Termín Cena Trasa

 IT521-15-1 11.08.–15.08. 5 790,- A, B, G, L

BENÁTKY – MĚSTO NA LAGUNĚ 
letecký eurovíkend

Vydejte se s námi na kouzelný eurovíkend do Benátek. Necháme se ohromit jedinečnou podí-
vanou: benátsko-byzantské, renesanční a barokní paláce, náměstí, kanály, mosty. Objevíme 
typická zákoutí, poznáme místní obyvatele se smyslem pro humor, ochutnáme šumivé víno 
Prosecco a pocítíme onu vzácnou atmosféru tohoto jedinečného města. 

» prodloužený víkend v Benátkách
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3 %

 Kód Termín Cena Svoz let.

 I IT520-15-1 06.06.–09.06. 12 390,- L2, L3

 IT520-15-2 22.08.–25.08. 12 390,- L2, L3

 IT520-15-3 19.09.–22.09. 12 390,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Benátky (Trevizo) – Pra-
ha vč. zavazadla, let. taxy, transfer z/na letiště, 3x 
ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce 

vstupné, přesuny lodní dopravou, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2000 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

BENÁTKY – LAGO DI GARDA – SIRMIONE – VERONA – OPERA NABUCCO – VICENZA – PADOVA

4. den Po snídani město VICENZA, město 
Andrea Palladia, velký stavitel vtiskl svou pe-
čeť celému městu – náměstí Piazza dei Signori 
s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro 
Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká 
prohlídka starobylého univerzitního města PA-
DOVA, pro zájemce kaple Scrovegni a Vel-
kou dolomitskou cestou (jedna z nejúžasnějších 
cest protínajících Dolomity) do republiky. 
5. den Předpokládaný návrat do ČR v časných 
ranních hodinách.  

S

strávíme v centru Benátek – návštěva velkole-
pého barokního chrámu Santa Maria de-
lla Salute, kostela Frari s díly Tiziana 
variantně sbírka Peggy Guggenheimo-
vé (díla Picassa, Braqua, Mattioliho aj.) nebo 
Gallerie dell´Accademia. Romantická 
atmosféra benátských uliček a kanálů. 
4. den Snídaně, individuální program. Dle le-
tového řádu transfer na letiště a předpokládaný 
odlet do Prahy v poledních hodinách.

Benátky – most Rialto

Náš tip!
Náš tip!
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PisaFlorencie – Piazza Duomo

Florencie – zahrady Boboli

Florencie – Santa Maria  
del Fiore

Florencie – Piazza  
della Signoria

ITÁLIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách z re-
publiky.
2. den FLORENCIE , toskánská metro-
pole nazývaná kolébka renesance, dopolední 
prohlídka s místním průvodcem, Santa Maria 
Novella, Piazza della Signoria a Palazzo Ve-
cchio, Michelangelův David, Bargello, Santa 
Croce, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampa-
nila, možnost návštěvy baptisteria a kopule ka-
tedrály, galerie Pitti nebo zahrad Boboli, kostel 
Santa Maria del Carmine a kaple Brancacciů, 
lázeňské městečko MONTECATINI TER-
ME, možnost večeře za příplatek.
3. den Město věží SAN GIMIGNANO  
s nádhernými Ghirlandaiovými fres-
kami, možnost ochutnávky místních specia-
lit a vín (cca 5 €). PISA, románské památky 
a šikmá věž, cesta kouzelnou krajinou s vy-
hlídkami. VINCI, městečko na kopci, rodiště 
Leonarda da Vinci, možnost návštěvy Museo 
Leonardiano, návrat do hotelu.
4. den Údolím Garfagnana s překrás-
nými přírodními scenériemi Apuánských Alp, 
fakult. cesta místním busem do hor a návštěva 
jeskyně. CARRARA, výjezd k mramorovým 
lomům, fakult. exkurze do bývalých dolů – je-
dinečný zážitek, odpolední koupání na plážích, 
v případě nepříznivého počasí dřívější návrat 
na ubytování a možnost výjezdu lanovkou do 
malebného Montecatini Alto.

Florencie, Lucca a Pisa jsou perlami v náručí Toskánska. Florencie je kolébkou renesance, 
městem Michelangela a Medicejských. Potkáme se s historií a uměním na každém kroku, 
ochutnáme skvělé toskánské víno a v červencovém termínu navštívíme přírodní park Gar-
fagnana a mramorové doly u Carrary. 

FLORENCIE, LUCCA, PISA
přírodní park Garfagnana s koupáním

5. den LUCCA, město s mohutnými hrad-
bami a historickým jádrem, románská a gotická 
architektura, krátká prohlídka centra. Možnost 
volby dalšího programu: 1. skupina – indivi-
duální pobyt v LUCCE, prohlídka místních 
zahrad nebo 2. skupina – odjezd k moři 
na pláže u Carrary, koupání. V podvečer ná-
vrat na ubytování – cestou zastávka v LUCCE 
a společně návrat na hotel.
6. den Celodenní FLORENCIE, pokračo-
vání v prohlídce – kostel San Lorenzo a kaple 
Medicejských s Michelangelovými náhrobky, 
Casa Dante, Palazzo Strozzi, Ponte Vecchio, čas 
na další galerie a muzea, odpoledne možnost 
návštěvy galerie Uffizi (doporučujeme re-
zervaci) tržnice a atmosféra uliček, noční přejezd 
do republiky.
7. den Předpokládaný návrat v ranních ho-
dinách. 

 Kód Termín Cena Trasa

 IT523-15-1* 06.05.–10.05. 6 990,- P

 IT943-15-1 30.06.–06.07. 7 990,- J

 IT523-15-2* 24.10.–28.10. 6 990,- P

dopravu lux. klim. busem, 4x (2x)* ubytování 
v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x (2x)* 
snídani, průvodce

vstupné, místního průvodce ve Florencii, místní 
dopravu, ochutnávky, fakult. výlety a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1900 Kč (1000 Kč)*, 1x večeře  
450 Kč, záloha na vstup do galerie Uffizi 450 Kč  
(nutná rezervace v CK), záloha na vstupné do 
mramorových dolů 250 Kč (min. 15 os.), kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč (150 Kč)*  
str. 2 katalogu 

zájezd s označením * je zkrácen o 4. a 5. den. 
3. den zájezdu navštívíme San Gimignano, Pisu 
a Luccu, z časových důvodů není návštěva Vinci.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Poznámka:*

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách směr 
Itálie. 
2. den Ráno příjezd do FLORENCIE ,  
hrdé metropole Toskánska. Prohlídka města 
spojená s návštěvou nejznámějších pamětihod-
ností – historické centrum – Dóm a baptis-
terium, Giottova kampanila, Bargello, Casa di 
Dante, stará tržnice, Piazza della Signo-
ria a Palazzo Vecchio, Michelangelův 
David, gotický františkánský kostel Santa 
Croce s náhrobky mnoha věhlasných Floren-
ťanů (Michelangelo, Galileo a další), individuál-
ní volno v kouzelných uličkách starého města, 
posezení u šálku dobré kávy a ochutnání míst-
ních specialit. Možnost návštěvy světoznámé 
galerie Uffizi nebo Accademia. V podvečerních 
hodinách ubytování v toskánském údolí Val di 
Nevole v lázeňském městečku MONTECA-
TINI TERME.  
3. den Po snídani následuje druhá část pro-
hlídky města FLORENCIE – klášter Santa Ma-
ria Novella s freskou Nejsvětější trojice, kostel 
San Lorenzo s knihovnou Michelangela, 
most přes řeku Arno – Ponte Vecchio 
s krásnými pohledy na město a záplavou zla-
tých šperků, tichá náměstí a obchůdky ve čtvrti 
Oltrarno, jeden z největších florentských paláců 
Palazzo Pitti, kostel Santa Maria del Carmi-
ne. Odpoledne navštívíme půvabné zahrady 
Boboli – dílo Medicejských, odpočinek spoje-
ný s pohledem na skvosty renesanční a barokní 

Navštivte s námi Florencii, kolébku renesance, srdce Toskánska, město Michelangela a rodu 
Medici, romantické, nenapodobitelné a  neustále živé město. Budeme mít dostatek času 
nasát celoroční slavnostní atmosféru města, prohlédnout si světové klenoty architektury 
a užít si individuálního volna v kouzelných uličkách toskánské metropole.

FLORENCIE – KOLÉBKA RENESANCE
a zahrady Boboli

» pohodová Florencie
» návštěva zahrad Boboli
» kvalita za výbornou cenu

 Kód Termín Cena Trasa

 IT522-15-1 30.04.–03.05. 4 190,- B, G, H

 IT522-15-2 25.09.–28.09. 4 190,- B, G, H

dopravu lux. klim. busem, pobytovou taxu, 1x uby-
tování v hotelu*** – 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 
1x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 600 Kč, 1x večeře 300 Kč, galerie 
Uffizi 450 Kč (18–25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč, 
nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, 
v případně mimořádné výstavy se může cena 
vstupenky zvýšit), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

zahradní architektury – Buontalentiho jeskyně, 
půlkruhový amfiteátr, atraktivní umělý ostrov 
Isolotto. Na závěr Piazzale Michelange-
lo – známé působivé vyhlídkové místo, velkole-
pá panoramatická scenérie města, západ slunce 
nad řekou Arno. Následuje odjezd do ČR. 
4. den Předpokládaný návrat v dopoledních 
hodinách.

Náš tip!
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ITÁLIE

Řím, věčné město i když už dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), přesto zůstává nejú-
žasnějším městem na světě. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického 
Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Vydejte 
se s námi na cestu za velkými památkami do města turistů, do Říma.

ŘÍM – VĚČNÉ MĚSTO

» náš tip jaro v Římě od 23. 3.
» cenově výhodná nabídka
» hotel s polopenzí

dopravu lux. klim. busem, průvodce, pobytovou 
taxu, 2x ubytování v hotelu***– 2lůžk. pokoje  
s příslušenstvím, 2x polopenzi, (* 6denní Řím v ter- 
mínu 23. 3. – 3x ubyt. v hotelu***, 3x polopenzi)

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1100 Kč, (1600 Kč)*, komplex. po-
jištění vč. storna zájezdu 150 Kč (180 Kč)* str. 
2 katalogu, Galeria Borghese 330 Kč, 18–25 let  
200 Kč, do 18 let 70 Kč (nutné nahlásit rezervaci 
do CK min. 1 měsíc před odjezdem, v případně mi-
mořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, 
vzniklý rozdíl je hrazen na místě v pokladně), re-
zervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč 
(do 18 let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, 
Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18–25 let 290 Kč, 
do 18 let 70 Kč)

* Program zájezdu je prodloužen o jeden den, 
návštěva dalších známých muzeí a pamětihodností 
města s průvodcem, nevynecháme ani čtvrť Tras-
tevere. **Advent v Římě – zájezd je přizpůsoben 
adventní atmosféře města a z tohoto důvodu je vy-
loučena návštěva Tivoli, zahrad a galerie Borghese.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Poznámka:

Cena nezahrnuje:

Vatikán – bazilika sv. PetraAndělský hrad

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Dle letového řádu odlet s průvodcem 
z Prahy. Po příletu do ŘÍMA transfer do ho-
telu. Individuální volno, alternativně procházka 
a prohlídka města s průvodcem. 
2. den Řím – VATIKÁN , celodenní 
prohlídka města, náměstí sv. Petra vč. chrámu 
sv. Petra se slavnou Michelangelovou Pietou, 
Vatikánská muzea, Sixtinská kaple. 
Mimo jiné navštívíme spleť úzkých uliček u 
Piazza Navona s Berniniho fontánou, 
Andělský hrad, Pantheon, Španělské schody 
a Fontána di Trevi. Večerní město, indi-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V poledních hod. odjedeme z ČR do 
Itálie.
2. den Ráno příjezd do Říma – celodenní 
prohlídka VATIKÁNU – náměstí sv. Petra 
s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, 
majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž 
výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo, mož-
nost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím 
výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. 
Petra naše očekávání nezklame – Michelangelo-
va Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá 
Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty 
a sbírkami antického umění, nenecháme si 
ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtin-
skou kaplí s nejslavnějším uměleckým 
dílem na světě – Michelangelovy fresky a Po-
slední soud. Navštívíme Andělský hrad 
– uvnitř hradu je několik působivých komnat 
a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucci-
niho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím. 
3. den Návštěva TIVOLI  – letovisko 
Římanů v období renesance. Villa d´Este, 
pozdně renesanční vila a propracovaná zahra-
da s vodními chrliči a velkolepými fontánami 
– letní sídlo kardinála Ippolita d´Este, variantně 
komplex Hadriánovy vily – antické sídlo 
a zahrady císaře. Odpoledne přejezd do ŘÍMA 
– antické město. Procházka po Posvátné cestě 
(Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá 
Říše římská – Koloseum – symbol města, 
Forum Romanum – s pozůstatky budov 
a chrámů patřících neodmyslitelně k Římu 
v 1.–4. stol., císařská fóra, Pantheon – nejlé-
pe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa 
Maria in Cosmedin... 
4. den Dokončení prohlídky ŘÍMA. Kapi-
tol – náměstí navržené Michelangelem s nád-
hernými paláci se vzácnými sbírkami soch i ob-
razů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia 
z 2. stol., Piazza Navona, obrovské oválné 
náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho 
fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Špa-
nělskými schody, Fontána di Trevi 
– největší římská fontána známá díky Felliniho 
filmu „La Dolce Vita“, Piazza del Popolo 
s barokními kostely, zahrady Borghese variantně 
VILLA BORGHESE s nejlepší galerií výtvar-

ného umění na světě – Pinakotéka s díly od Bo-
tticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia 
aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), 
atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních 
hodinách odjezd do ČR.
5. den Odpoledne návrat do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

Jaro v Římě – 6 dnů
 IT524-15-1* 23.03.–28.03.   6 790,- A, B, G, L

 IT524-15-2 01.05.–05.05.   5 990,- A, B, G, L

 IT524-15-3 24.09.–28.09. 5 990,- A, B, G, L

 IT524-15-4 24.10.–28.10. 5 990,- A, B, G, L 

Advent v Římě
 IT805-15-1** 09.12.–13.12.  5 990,- A, B, G, L

ŘÍM – MĚSTO TISÍCILETÉ HISTORIE
Prodloužený eurovíkend v Římě, ve městě, kde na nás dýchne atmosféra historie a které bylo 
přes jeden a půl tisíciletí středem Evropy. Město, které bylo metropolí císařů, je dodnes sídlem 
papežů a oblíbenou destinací turistů z celého světa. Užijte si Řím bez starostí.

» hotel v centrální části Říma
» trvale oblíbený eurovíkend s naším 

průvodcem  
» zájezd provází historik umění  

PhDr. Tomáš Jeřábek

 Kód Termín Cena Svoz let.

 IT525-15-1 09.05.–12.05. 13 390,-  L2, L3

 IT525-15-2 06.06.–09.06. 13 390,-  L2, L3

 IT525-15-3 26.09.–29.09. 13 390,- L2, L3

 IT525-15-4 24.10.–27.10.  13 390,- L2, L3

Advent v Římě
 IT806-15-1* 03.12.–06.12. 13 190,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Řím – Praha, letištní 
poplatky a taxy, transfer z/na letiště, 3x ubytování 
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x 
snídani, pobytovou taxu, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč str. 
2 katalogu, rezervace vstupenky do Vatikánských 
muzeí 590 Kč (do 18 let 350 Kč), sdružené vstup-
né do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč  
(18–25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč), 1lůžk. pokoj 
1890 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

* zájezd v termínu 3. 12. je přizpůsoben vánoční 
atmosféře v Římě

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Poznámka:

Cena nezahrnuje:

Řím – Forum Romanum

viduální volno.
3. den Řím – antické velkoměsto – Forum 
Romanum, Koloseum – nejvýznamnější 
římský amfiteátr, Kapitol, jezdecká socha 
Marka Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika 
San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in 
Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra ve-
černího města.
4. den Individuální volno, transfer na letiště, 
odpoledne odlet do Prahy.

Náš tip!
Náš tip!
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ŘÍM

VITERBO

CERVETERI

TIVOLI

OSTIA ANTICA

Vatikán – Bazilika sv. PetraŘím – fontána di Trevi

ITÁLIE

Řím je kolébkou západoevropské civilizace a  křesťanství. Florencie je jedním obrovským 
a úchvatným památníkem renesance. Byly to právě obrazy a sochy Botticelliho, Michelangela, 
Donatella a dalších, jenž učinily z Florencie jedno z předních center umění na světě.

FLORENCIE – ŘÍM – TIVOLI
poklady Itálie a UNESCO

» výhodná cenová nabídka
» trvale oblíbený zájezd 

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobytovou 
taxu, 2x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč, 2x večeře 600 Kč, rezervace 
vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18 
let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora 
Romana a Palatinu 420 Kč (18–25 let 290 Kč, do 
18 let 70 Kč),  komplex. pojištění vč. storna zájez-
du 150 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT526-15-1 06.05.–10.05. 5 990,- A, B, G, L

 IT526-15-2 24.09.–28.09. 5 990,- A, B, G, L

Řím – Piazza di Spagna

Poznáme krásu italské metropole, navštívíme kraj sopečných jezer a hor mezi Apeninami a Tyr-
hénským mořem, kde před rozkvětem Říma žili Etruskové. Užijte si prázdniny v Římě!

ŘÍM, VITERBO, CERVETERI 
a koupání v moři

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu 
v přímořském letovisku u Říma – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby, místního průvodce a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahr-
nuje“

1lůžk. pokoj 2890 Kč, 4x večeře 1800 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT527-15-1 24.08.–30.08. 9 690,- B, M

Florencie

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR 
do Itálie.
2. den Ráno příjezd do FLORENCIE  – 
kolébky renesance. Starobylé město je překva-
pivě celistvým celkem a většinu památek obe-
jdeme pěšky. Prohlídka Piazza de Signoria se 
sochou Davida, Palazzo Vecchio, Piazza del 
Duomo, Dóm, Giottova kampanila, dóm St. 
Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských 
s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. 
Odjezd na ubytování.
3. den Slavné zahrady a vily TIVOLI 
populární letovisko bohatých Římanů v období 
renesance. Návštěva extravagantního paláce 
Villa d´Este, pozdně renesanční vila a pro-
pracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými 
cestami a velkolepými fontánami – letní sídlo 
kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý 
komplex Hadriánovy vily – antické sídlo 
a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného 
města“ ŘÍMA  – málokde se svědectví mi-
nulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, 
jako právě zde. Prohlídka města, během které 
navštívíme ty nejzajímavější pamětihodnosti 
– pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sa-
cra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše řím-
ská – Koloseum – symbol města, Forum 
Romanum – s pozůstatky budov, chrámů 
i dalších objektů patřících neodmyslitelně 
k Římu v 1.–4. stol.,  Kapitol – náměstí navržené 
Michelangelem s nádhernými paláci se vzácný-
mi sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou 
sochou Marca Aurelia z  2. stol., Pantheon – nej-
lépe dochovaná stavba z dob římské antiky po-
važovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, 
Fontána di Trevi – největší římská fontána 
je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá 
po celém světě, Španělské schody, večerní at-
mosféra uliček. 
4. den VATIKÁN  hlava katolické církve 
– náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami 
z 284 dórských sloupů, bazilika sv.Petra na je-
jíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo 
a další – možnost výstupu na kopuli s krásným 
výhledem na celý Řím, Vatikánská mu-
zea – s úchvatnými sbírkami antického umění 
a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V poledních hodinách odjezd z ČR 
přes Rakousko do Itálie.
2. den Ráno navštívíme bývalé středověké 
centrum a sídlo papežů městečko VITER-
BO, středověkými domy lemované úzké 
uličky a okázalý papežský palác. Městečko je 
známé i svými léčivými termálními prameny 
(možnost návštěvy), které zmínil Dante ve své 
Božské komedii. Odpoledne se ubytujeme 
na pobřeží Tyrhénského moře a zbytek dne 
strávíme relaxací a koupáním.
3. den Prohlídka antického ŘÍMA ,  
Koloseum, kostel sv. Petra s originálem Miche-
langelova Mojžíše, Forum Romanum, Císařská 
fóra, Kapitol. Barokní a renesanční město 
– památník Viktora Emanuela II.,  nejslavněj-
ší barokní fontána Říma – Fontána di Trevi, 
Španělské náměstí a slavné barokní Španělské 
schody, další místa moderního římského živo-
ta s příjemnými posezeními a zákoutími – spleť 
uliček u Piazza Navona. Pantheon s hrobkami 
italských králů a gotický kostel panny Marie 
nad Minervou. Večer návrat na ubytování.
4. den Etruské CERVETERI , jedno 
z nejmocnějších hospodářských center Etrus-
ků. V těšné blízkosti, na úpatí vrchu Bandita-
ccia – navštívíme Etruskou nekropoli, město 
mrtvých s Etruskými hrobkami ze 6.–1. stol. 
před n. l. (vstup s baterkou!), hrobkové stav-
by, mohyla Tomba dei Rilievi. Odpoledne 
OSTIA ANTICA, zříceniny přístavu ze  

Řím – Koloseum

Tivoli – Villa Adriana

VITERBO – ŘÍM – CERVETERI – OSTIA ANTICA – TIVOLI 

Posledním soudem. Dokončení prohlídky města 
– Piazza del Popolo s barokními kostely, Pia-
zza Navona – nejkrásnější barokní náměstí 
s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR.
5. den Předpokládaný návrat do republiky 
v odpoledních hodinách.

4. stol. př. n. l. podávající velkolepý obraz o ka-
ždodenním životě v antickém Římě. Koupání 
a pobyt u moře.
5. den Ráno odjedeme k prohlídce TIVOLI 

 – letní sídlo římských císařů – prohlídka za-
hrady Villy d´Este, fontány, oáza klidu a zeleně. 
HADRIÁNOVA VILA – rozsáhlý komplex 
antických památek z doby největší slávy řím-
ského impéria za vlády císaře Hadriána. Odpo-
ledne návrat na hotel, pobyt u moře.
6. den Prohlídku Říma zakončíme návštěvou 
VATIKÁNU  – Svatopeterské náměstí vč. 
chrámu sv. Petra, muzea, procházka k řece Ti-
beře a Andělskému hradu. Večer odjezd do ČR.
7. den Návrat do republiky v odpoledních 
hodinách.

Náš tip!
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Miláno – Dóm

ITÁLIE

Navštívíme Miláno, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, 
slavné Opery La Scala a fresky Leonarda da Vinciho, město fotbalu a město labužníků a město 
módy. Zažijeme neopakovatelnou atmosféru operního představení na jedné z nejslavnějších 
operních scén světa, v legendární Teatro alla Scala.

MILÁNO A OPERA V LA SCALE
freska L. da Vinci „Poslední večeře Páně“  

» opera v legendární La Scale – G. Verdi 
– Falstaff

» jedinečný kulturní zážitek
» vstupné a prohlídka fresky  

L. da Vinciho v ceně zájezdu
» doporučujeme včasnou rezervaci – 

zájezd bývá velmi brzo obsazen
» zájezd provází kvalifikovaný historik 

umění PhDr. Tomáš Jeřábek

dopravu lux. klim busem, vstupné a rezervace na 
prohlídku fresky Leonarda da Vinciho, 2x ubyto-
vání v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  
pobytovou taxu, 2x snídani, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, vstupenku do Teatro La Scala, fakult. 
služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč, vstupné na operní předsta-
vení v La Scala – info v CK 

Pro zájemce o lístky do Opery La Scala
Vstupenky na představení nejsou v ceně zájez-
du. Prodej vstupenek probíhá formou prodeje 
míst v boxu v jednotlivých lodžiích. K dispozici 
v jednom boxu jsou vždy dvě vstupenky v sek-
toru žlutém (1. řada), jedna vstupenka v sektoru 
oranžovém (2. řada), modrém (2. řada) a zeleném  
(3. řada). Informace ohledně volných míst podá 
CK. Při rezervaci uveďte požadavek na místa. Vět-
šina vstupenek se prodává měsíce dopředu a bý-
vají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nut-
ná vaše včasná rezervace – nejpozději do 10. 8.  
2015! Po tomto termínu CK zajištění vstupenek 
nezaručuje! 
Ředitelství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo 
na změnu programu i případnou změnu sólistů. 
Na operní představení postačí formální společen-
ské oblečení. 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Poznámka:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT528-15-1 24.10.–27.10. 6 490,- A, B, G

EXPO 2015 – MILÁNO
světová výstava

Zájezd za poznáním Milána, města plného uměleckých pokladů a v r. 2015 i hostitele světové 
výstavy EXPO. Budeme mít jedinečnou příležitost navštívit jednu z nejslavnějších výstav svě-
ta, tentokrát na téma – Potrava pro planetu – Energie pro život. EXPO je vždy někde jinde,  
a interval mezi výstavami je 5 let. Využijte tedy jedinečnou příležitost Miláno navštívit! 

» světová výstava EXPO 2015 – Miláno 
» termín výstavy 1. 5.–31. 10. 2015
» pro kolektivy zajistíme individuální 

termín

 Kód Termín Cena Trasa

 IT572-15-1 07.05.–10.05.  4 990,- A, B, L

 IT572-15-2 03.07.–06.07.  4 990,- A, B 

 IT572-15-3 25.09.–28.09.  4 990,- A, B, G

dopravu lux. klim busem, 1x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, 
průvodce

vstupné, vstupenku na výstavu Expo, fakult. 
služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 600 Kč, vstupenku na výstavu Expo 
850 Kč (studenti a senioři nad 65 let 650 Kč) – 
nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle 
počasí a event. aktuální situace v Miláně a na vý-
stavě EXPO.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Poznámka:

Cena nezahrnuje:

Miláno – La Scala Miláno – Santa Maria delle Grazie

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách.  
2. den Ráno přijedeme do pulzujícího města 
Lombardie, města umění, designu a světové 
módy MILÁNA. Prohlídka Piazza Duomo se 
slavnou milánskou gotickou katedrálou DU-
OMO – soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze 
střechy katedrály, stylová obchodní pasáž Galle-
ria Vittorio Emanuele II., Teatro alla Scala, klášter 
Santa Maria delle Grazie aj. Individuální volno 
k procházkám v pavoučích sítích úzkých dláždě-
ných milánských ulic. Odjezd na ubytování.
3. den Po snídani celodenní prohlídka výsta-
vy EXPO 2015, které se zúčastní 175 zemí 
– světová  výstava průmyslu a kultury jednotli-
vých zemí, jejíž první ročník proběhl v roce 1851 
v Londýně. Světové výstavy slouží k seznámení 
se s kulturou a životním stylem účastnických 
zemí. Česko (slovensko) patří na výstavách k tra-
dičním účastníkům, za jeden z nejúspěšnějších 
ročníků bývá považováno Expo 1958 v Bruselu 
– získalo Zlatou hvězdu a dalších třináct oceně-
ní. Úspěch sklidil také český pavilon v Šanghaji 
z roku 2010. Česko bude na Expo 2015 architek-
tonicky reprezentovat modulární systém firmy 
Koma z Vizovic. Podoba pavilonu vychází z ná-
vrhu architektonického studia Chybík a Kryštof, 
který byl vybrán odbornou porotou architektů 
(Eva Jiřičná, Miroslav Řepa, Zdeněk Lukeš, Mi-
chael Klang, Vladimír Soukenka, David Vávra). 
Vítězný pavilon má tři patra. U vstupu je vodní 
nádrž, na střeše pak park. Večer odjezd do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den Ráno příjezd do pulzujícího města 
Lombardie, města umění, designu a světové 
módy MILÁNA. Prohlídka Piazza Duomo se 
slavnou milánskou gotickou katedrálou Duo-
mo – fantastický soubor vznosných pilířů, vy-
hlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí 
můžeme vidět až do Švýcarska, stylová obchodní 
pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. – 
zde můžeme v Il. Salotto ochutnat údajně nejlep-
ší kávu v Miláně. Shlédneme slavnou nástěnnou 
malbu od Leonarda da Vinciho „POSLEDNÍ 
VEČEŘE PÁNĚ“ –  Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie.  Individuální volno, procházky, nákupy 
v úzkých, dlážděných milánských uličkách.
3. den Navštívíme Castello Sforzesco 
– původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek 
s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della 
Rocchetta. Dnes zámek poskytuje přístřeší 
několika muzeím věnovaných užitému umě-
ní, archeologii a mincím Museo d´ Arte Antica, 
úchvatná sbírka nábytku, starožitností a maleb 
obsahuje také díla od Tiziana, Van Dycka či po-
slední nedokončené sousoší Michelangela Pietà 
Rondanini. Pinacoteca di Brera – jedna 
z nejslavnějších italských obrazáren s díly od  
A. Mantegny (Mrtvý Kristus), Rafaela (Sňatek 
Panny Marie), Belliniho, Rembrandta a dalších 
mistrů. Odpoledne odjedeme zpět do hotelu 
a večer nás čeká vrchol celého zájezdu, před-
stavení na pravděpodobně nejslavnější operní 
scéně světa, v legendární La Scale (Teatro alla 
Scala). Fakultativní návštěva špičkového oper-
ního představení FALSTAFF od G. Ver-
diho bude neuvěřitelný zážitek. Po představení 
cca v 23.00 hod. se vrátíme na hotel.
4. den Odjedeme k prohlídce pozoruhodného 
kartuziánského kláštera CERTOSA DI PA-
VIA, jedna z nejimpozantnějších staveb celé 
severní Itálie. Odpoledne odjezd do ČR, předpo-
kládaný návrat v nočních až časně ranních hodi-
nách, dle míst nástupů.

4. den Předpokládaný příjezd do republiky 
v ranních hodinách.

Náš tip!
Náš tip!
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SirmioneBenátky

Ravenna

Benátky

Bologna

ITÁLIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den Ráno zastávka ve VERONĚ – měs-
ta proslulého milostným příběhem o Romeovi 
a Julii. Možnost návštěvy rodného domu Julie, 
baziliky San Zeno Maggiore, proslulého 
římského amfiteátru na náměstí Bra, krátké vol-
no. Odpoledne příjezd do RIMINI, ubytování, 
možnost koupání, večeře.
3. den Dopoledne odjezd k prohlídce PE-
RUGIE, prohlídka starého jádra – fontána 
Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino,  
odpoledne prohlídka ASSISI, známé rodiště sv. 
Františka – monumentální basilika sv. Františka, 
Tempio di Minerva, basilica di Santa Chiara.  Ná-
vrat na ubytování, večeře.
4. den Dopoledne návštěva RAVENNY – 
hlavní město Západořímské říše – mauzoleum 
Galii Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob 
Dante Alighieriho, ravenské mozaiky, odpoledne 
prohlídka města Faenza, slavného již od stře-
dověku díky své keramice, návštěva v jedné ze 
zdejších vyhlášených keramických dílen. Ve ve-
černích hodinách návrat na ubytování, večeře.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den SIRMIONE – malebné městečko 
na jihu jezera LAGO DI GARDA, vystavěné 
při termálních pramenech využívaných k léčení, 
s krásnou pobřežní promenádou mezi palmami. 
VERONA  – město Romea a Julie s vyhláše-
ným antickým amfiteátrem s vynikají cí akustikou, 
s řadou paláců a kostelů s nádhernou výzdobou.
3. den BENÁTKY  – světově proslulé 
město rozložené v laguně mezi pevninou a ote-
vřeným mořem na 118 ostrůvcích při 150 kaná-
lech, náměstí sv. Marka, nábřežní promenády, 
romantická zákoutí, zejména však obrovský počet 
palácových staveb a více než stovka kostelů. 
4 den Ostrovy benátské laguny. MURANO 
– ostrov sklářů, dóm St. Maria e Donato s román-
skými prvky a vzácnými mozaikami, ostrov BU-
RANO – ostrov rybářů a krajek, pestrobarevné 
malované fasády domů, event. ostrov TORCE-
LLO s byzantskou katedrálou Santa Fosca.
5. den PADOVA – univerzitní město se 
stavbami z 12.–15. stol. s obrovským náměstím 
se sochami a vodotrysky Prato della Vale a s ma-

Navštívíme skvosty severní Itálie, které neodmyslitelně patří mezi hlavní cí le turistů celého 
světa. Kouzelné jezero Lago di Garda s malebným Sirmione, ostrovy benátské laguny, pře-
svědčíme se o zlaté nádheře mozaik v benátské bazilice sv. Marka, posoudíme Giottovo mi-
strovské dí lo v Padově a cestou zpět navštívíme i úžasné jezero Misurina v pohoří Dolomity.

PERLY SEVERNÍ ITÁLIE 
SIRMIONE  – LAGO DI GARDA – VERONA – BENÁTKY – PADOVA  – CORTINA  D’ AMPEZZO

Zájezd nás zavede za poznáním zajímavých míst antické i renesanční Itálie. Navštívíme 
středověká města a městečka plná architektonických skvostů. Ubytováni budeme v Rimini, 
odkud budeme na naše výlety vyjíždět.

ITÁLIE – ANTIKA A RENESANCE
VERONA – PERUGIA – ASSISI – RAVENNA – FAENZA – LORETO – GUBBIO – URBINO – RIMINI – 
SAN MARINO – BOLOGNA – BENÁTKY

 Kód Termín Cena Trasa

 IT530-15-1 15.05.–20.05. 6 790,- A 

 IT530-15-2 11.09.–16.09. 6 790,- A

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, prů-
vodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 
2 katalogu

vstupné, fakult. služby, dopravu lodní v Benátkách 
(cca 30 €) a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

3x večeře 750 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

lebným starým městem. CORTINA D’AMPE-
ZZO – horské středisko, dějiště zimní olympiády 
1956. Jezero MISURINA – malebné jezero, 
na jehož severu se tyčí dominanta Tre Cime di 
Lavaredo. 
6. den Příjezd do ČR v časných ranních hodi-
nách. 

5. den Dopoledne prohlídka proslulého LO- 
RETA – Santa Casa. Při zpáteční cestě se zastaví-
me ve středověkém městě GUBBIO a ze staro-
věku známého města URBINO – dóm Palazzo 
Ducale,  večer návrat na ubytování, večeře. 
6. den Prohlídka historického centra RIMI-
NI – Maletestův chrám, Augustův oblouk, Ti-
beriův most, včetně návštěvy místního hlavního 
trhu. Odpoledne prohlídka SAN MARINA. 
Poté dojedeme do sklípku na degustaci místních 
vín a typických produktů. Ve večerních hodinách 
návrat na ubytování, večeře.
7. den Po snídani odjezd do BOLOGNI, 
prohlídka historického centra – šikmá věž, Nep-
tunova fontána, basilika sv. Petronia, universita.  
V odpoledních hodinách návrat na ubytování, 
večeře.
8. den Po snídani odjezd do CHIOGGI. 
Odsud přejezd lodí (trajekt za příplatek) k pro-
hlídce BENÁTEK – nám. Sv. Marka, vévodský 
palác, plavební kanály. Návrat lodí do Chioggi, 
večer odjezd zpět do ČR.
9. den Předpokládaný příjezd do republiky 
v ranních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 IT531-15-1  11.09.–19.09. 10 690,- F, I, K

dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v Rimini 
– hotel*** – 2lůžk. pokoje s vlastním příslušen-
stvím, 6x polopenzi, prohlídku keramické dílny ve 
Faenze, návštěvu sklípku s degustací – v okolí San 
Marina, průvodce

vstupné, pobytovou taxu cca 1,5 €/os./den,  
trajekt Chioggia – Benátky – Chioggia cca 15 €, 
minimetro do centra Perugie cca 2 € (jedna jíz-
da), fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2990 Kč, komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 270 Kč str. 2 katalogu

3. a 4. osoba na přistýlce 250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

SIRMIONE

VERONA PADOVA
BENÁTKY

LAGO 
DI GARDA

CORTINA 
D’AMPEZZO

BENÁTKY

VERONA

GUBBIO

ASSISI
PERUGIA

RIMINI
SAN MARINO

RAVENNA
FAENZA

BOLOGNA

Benátky – bazilika sv. Marka
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ITÁLIE

Právě v této době, kdy je zde plno květů, pojď te s námi poznat několik italských a jednu švý-
carskou zahradu. Nechte se unést nepřeberným množstvím pěnišníků, azalek, kompozicemi 
středomořských i exotických květin. Jedno mají tyto zahrady, zasazené do okolní horna-
té krajiny společné, učarují svou krásou laikům i odborníkům, odráží vkus, zvyky, kulturu  
a historii oblasti. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY ITÁLIE
s návštěvou Locarna

Hrad Tirol

TOSKÁNSKÉ ZAHRADY
a NP Cinque Terre

Toskánsko – zvlněná krajina, městečka na skalnatých vrcholcích, svahy s vinicemi, široká úrodná 
údolí. I z  tohoto bohatství se jistě zrodila také bohatost výtvarného projevu. Pojeďme objevit 
krásu toskánských zahrad, převážně vilových šlechtických sídel úchvatně umístěných do krajiny.

» oblíbený zájezd
» sleva Senior  + 60 – ze základní  

ceny 3%

 Kód Termín Cena Trasa

 IT533-15-1 29.04.–03.05. 5 990,- A, B, G, L

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, poby-
tovou taxu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu str. 2 katalogu

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

1lůžk. pokoj 1200 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách z ČR. 
2. den Ráno zastávka u hradu TI-
ROL – šlechtické sídlo dalo svým jménem 
název celému území Jižního Tyrolska, je vy-
stavěno ve strategické poloze nad městem 
Merano a nabízí nádherné výhledy na údolí 
řeky Adiže. Prohlídka zámku a zahrady 
TRAUTTMANSDORFF, v roce 2013 oce-
něna Mezinárodní zahradou roku. Lázeňské 
městečko MERANO s léčivými prameny 
a kavárnami ve stylu belle epoque. Dle čas. 
možností zastavíme u kaskády vodopádů 
VARONE (Cascata Varone), kde vznikla 
unikátní podívaná rozpadem ledovce Garda. 
Bude nám umožněno podívat se i do útrob 
vodopádu v několika výškových stupních. 
Cesta mezi jednotlivými stupni je provoněnou 
botanickou zahradou se středomořsko-hor-
skou vegetací. Ubytování.  
3. den U břehů LAGO DI GARDA ve 
městečku Gardone Riviera budeme 
obdivovat množství květů, rostlin a stromů 
v botanické zahradě ANDRÉ HELLER 
se zakomponovanými sochami Keith Harin-
gové a Roye Lichtensteina, prohlédneme si 
zahradu VITTORIALE. Jižně od Lago di 
Garda u VALLEGIO SUL MINCIO navští-
víme pozoruhodný přírodní park a zahra-
dy SIGURTÁ, pro veřejnost přístupné od  
r. 1978 – vodní zahrada plná jezer a květů, 
bylinkové zahrady, jeskyně. Odjezd na uby-
tování.
4. den Ráno přejedeme trajektem jezero 
Como a v městečku TREMEZZO navštíví-
me zahrady vily Carlotta, založené v 17. 
století. Na 8 ha budeme obdivovat půvaby 
italské zahradní architektury, květinové kom-
pozice na terasách, které se zvedají od břehu 
jezera a právě v této době jsou zahrady nej-
krásnější. Fakult. lodní výlet do městečka BE-
LLAGIO, místo jež inspirovalo kasino v Las 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách z ČR, 
tranzit přes Rakousko.
2. den Ráno příjezd do Toskánska a návště-
va první renesanční vily – půvabná VILA DI 
POGGA A CAIANO, útočiště rodiny Medici 
– nádherné zahrady a zajímavé muzeum věnova-
né životnímu stylu 16.–18. století. LUCCA, his-
torické centrum obklopené hradbami, za kterými 
budeme obdivovat krásné stavební památky, 
z nichž jedna z nejznámějších je původně řím-
ské Amfiteatrální náměstí – velkolepý dóm San 
Martino, kostel San Michele in Foro, rodný dům 
G. Pucciniho. Uvědomíme si noblesní atmosféru 
tohoto kdysi velmi bohatého města. Odjezd do 
lázeňského města MONTECATINI TERME, 
které patří mezi proslulé evropské termál. lázně, 
pavilon Tettuccio – vystavěn z podnětu L. 
Habsburského. Možnost večeře, ubytování, indi-
viduální volno. 
3. den Městečko COLLODI, prohlídka nej- 
krásnější barokní italské zahrady VILY GAR-
ZONI. Ohromí nás nejen schodiště s balustrá-
dami, ale i bazény s vodotrysky lemované pest-
rými květinovými kompozicemi. Dále navštívíme 
zahrady, které obklopují sídla šlechticů, diploma-
tů a bohatých obchodníků. Atmosféra zahrad 
GRABAU a REALE nás zaujme tajemnými 
zákoutími, překrásnými dekorativními záhony, 
fontánami a sochařskými kompozicemi, které 
jsou typické pro italskou renesanční zahradní 
architekturu. Návrat do Montecatini Terme a fa-
kult. výjezd lanovkou do historické části města 

MERANO – ZAHRADA TRAUTTMANSDORFF – VODOPÁDY VARONE – GARDONE RIVIERA – ZAHRADA 
A. HELLERA – ZAHRADA VITTORIALE – ZAHRADY SIGURTÁ –  TREMEZZO – LAGO DI COMO – VILA 
CARLOTTA – BELLAGIO – VILA MELZI – LAGO MAGGIORE – LOCARNO – OSTROVY BRISSAGO

Vegas – modré přístaviště, spousta kamen-
ných schodišť a domy s barevnými okenicemi, 
překrásné zahrady vily MELZI. Trajektem 
se vrátíme na západní pobřeží jezera a odje-
deme na ubytování. 
5. den Navštívíme LOCARNO – fakult. 
vyjížďka lodí k ostrůvkům BRISSAGO. 
Na jednom z nich se nachází jedna z nejkrás-
nějších švýcarských zahrad, kde bez ohledu 
na zeměpisnou šířku rostou vzácné stromy 
a květiny pocházející z teplých oblastí celého 
světa. Historické centrum lázeňského města, 
fakult. výjezd lanovkou, která je dílem svě-
toznámého architekta Mario Botta, k horské 
stanici CARDADA (1496 m n. m.), – pano-
ramatický výhled na jezero a horské vrcholy. 
Následuje odjezd do ČR.
6. den Předpokládaný návrat do republiky 
v ranních hodinách. 

SS

 Kód Termín Cena Trasa

 IT532-15-1 05.05.–10.05. 7 190,- A, B, G, L

 IT532-15-2 12.05.–17.05. 7 190,- A, B, G, L

dopravu lux. klim. busem, trajekt přes jezero 
Como, 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce, pobytovou 
taxu, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 
katalogu

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

1lůžk. pokoj 1700 Kč, 3x večeře 900 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Bellagio Bellagio

» oblíbený zájezd
» sleva Senior  + 60 – ze základní ceny 3 %

VILLA DI POGGA A CAIANO – LUCCA – MONTECATINI TERME – COLLODI – VILLA GARZONI – 
ZAHRADY GRABAU A REALE – CINQUE TERRE

Zahrada Trauttmansdorff –  zájezd Nejkrásnější zahrady Itálie

– výhled na typickou krajinu Toskánska. Možnost 
večeře, návrat na hotel.
4. den Odjezd do přístavního města LA SPE-
ZIA a poté fakult. projížďka lodí nebo vlakem 
podél Ligurské riviéry, kde navštívíme národní 
park CINQUE TERRE . Tyto původní rybář-
ské vesničky, které díky své zachovalé zástavbě 
tvořené pastelově zbarvenými domky, lemované 
vinohrady, olivovníky a středomořskou vegetací 
a úchvatnému umístění ve strmých svazích nad 
mořem byly zařazeny do seznamu památe . 
Individuální volno, navečer odjezd zpět do ČR.
5. den V dopoledních hodinách návrat do re-
publiky.

Náš tip!
Náš tip!



PO
ZN

Á
V

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

56

Civita di BagnoregioCivita di Bagnoregio Siena

SIENA

FLORENCIE

CHIUSI

MONTEPULCIANO PERUGIA
ASSISI

ORVIETO

AREZZO
CORTONA
CASTIGLIONE DEL LAGO

ITÁLIE

Pojeďte s námi objevovat rozkvetlé Lazio a jeho krásné zahrady. Na slavnosti květů ve Viterbu 
se můžete přiučit, jak vytvořit krásné květinové dekorace, odpočinout si u sopečného jezera 
Lago di Bolsena nebo termálních lázních a bude se vám tajit dech při výhledech z městeček 
Civita di Bagnoregio, Montefiascone a Orvieto. 

ZAHRADY KRAJŮ LAZIO  
Toskánsko a den květin ve Viterbu

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 1x 
večeři, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1800 Kč, 1x večeře 480 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT534-15-1 28.04.–03.05. 7 990,-  J

» románská a renesanční architektura 
Toskánska

» Umbrie – tajemný národ Etrusků  

Poznáte krajinu, kulturu a umění tajemného národa Etrusků, románskou a renesanční archi-
tekturu. Pocí títe lahodnou chuť toskánských vín. Cestu korunuje perla Toskánska Florencie, 
nejznámější poutní místo Itálie Assisi a tajemné město Orvieto. 

TOSKÁNSKO
a mystická Umbrie

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, 
2x večeři, průvodce

vstupné, fakult. služby, místní průvodce, dopravu 
ve Florencii a Sieně, ochutnávky a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2000 Kč, galerie Uffizi 450 Kč (nutná 
rezervace v CK), komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu 210 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT535-15-1 22.09.–28.09. 8 990,- N + Č. Budějovice

Bolsena

SIENA – CHIANCIANO TERME – CHIUSI – ORVIETO – TODI – AREZZO – CORTONA – 
MONTEPULCIANO – PERUGIA – ASSISI – CASTIGLIONE DEL LAGO – FLORENCIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodi-
nách.
2. den SIENA , město patronky Toskán-
ska, prohlídka s místním průvodcem, dóm, 
baptisterium, nejkrásnější náměstí světa, kou-
zelnou krajinou Crete Senesi – „toskán-
skou pouští“ do CHIANCIANO TERME, 
večerní lázeňské městečko.
3. den CHIUSI, návštěva etruského mu-
zea. ORVIETO, etruské město na kamen-
ném ostrohu, lanovka, katedrála, studna 
sv. Patrika, etruské muzeum. TODI, město 
na skále s dómem ze 13. stol., večeře.
4. den AREZZO, rodiště významného pod- 
porovatele umělců Gaia Maecenase, římský 
amfiteátr, kostel San Francesco s freskami, 
dóm, vily Vasariho a Petrarky, pevnost Me-
dicejských. CORTONA, křivolaké uličky, 
etruské hradby a muzeum, výhledy do kraje 
Valdichiana. Malebné MONTEPULCIANO,  
proslavené vynikajícím červeným vínem, 
možnost ochutnávky vína a místních specialit 
v původním šlechtickém sídle.

CIVITA DI BAGNOREGIO – BOLSENA – MONTEFIASCONE – SACRO BOSCO – CAPRAROLA – TUSCANIA 
– VITERBO – BAGNAIA –  VILLA LANTE – ORVIETO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodi-
nách, přejezd do Itálie.
2. den CIVITA DI BAGNOREGIO – 
pohádkové středověké městečko na skalním 
ostrohu, přírodní zahrada Lazia, zemní pyra-
midy, možnost ochutnávky místních specialit 
i vína. BOLSENA – kouzelné město nad 
největším jezerem vulkanického původu 
v Evropě, historické centrum, hrad, kated-
rála Santa Cristina. MONTEFIASCONE 
na okraji kráteru vyhaslé sopky u jezera Lago 
di Bolsena, katedrála ze 17. stol., hrobka bis-
kupa Fuggera, večeře.
3. den Fantastické zahrady příšer SACRO 
BOSCO v údolí pod zámkem Orsini v Bo-
marzu, gigantické sochy v manýristických 
zahradách uprostřed přírody. CAPRARO-
LA – pozdně renesanční venkovská vila 
Palazzo Farnese s freskovou výzdobou 
a krásnými zahradami s fontánami, malebné 
jezero LAGO DI VICO v původním so-
pečném kráteru. TUSCANIA – středověké 
městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo 
s románskými kostely (San Pietro z 11. sto-
letí a Santa Maria Maggiore, první zmínka již  
v 9. století) na místě etruské akropole – exte-
riéry a reliéfy, zahrady na parkánech, fakult. 
večeře.
4. den Májový den ve VITERBO – bývalé 
sídlo papeže, středověké město obehnané 
hradbami, čtvrť San Pellegrino, dóm a papež-
ský palác, vrchol zájezdu – slavnost kvě-
tů San Pellegrino in Fiore, průvod 
a krásné květinové dekorace, květinový trh.  
Individuálně termální lázně TERME DEI 
PAPI nebo večeře.
5. den BAGNAIA – nejkrásnější zahrady 
Lazia, Villa Lante, renesanční zahrady 
a fontány vytvořené pro kardinála Gambaru. 
Cesta do Umbrie. ORVIETO, město založe-
né Etrusky na 300 m vysoké náhorní plošině 
uprostřed vinic, etruské hrobky pod starým 

městem, lanovka, katedrála, studna sv. Pa-
trika, park kolem bývalé pevnosti, možnost 
ochutnávky bílého vína Orvieto, nákup míst-
ních produktů, fakultativně večeře na rozlou-
čenou, večer odjezd.  
6. den Předpokládaný návrat v odpoled-
ních hodinách do ČR. 

5. den Etruská hrobka Ipogeo Volumni. 
Město založené Etrusky PERUGIA, Palazzo 
dei Priori, krásná fontána ze 13. stol., středo-
věké uličky a průchody, etruská hrobka a nek-
ropole. ASSISI (Unesco), proslulé středověké 
poutní město sv. Františka a sv. Kláry, Giottovy 
a Lorenzettiho fresky, odpočinek u Trasi-
menského jezera nebo městečko Casti-
glione del Lago, večeře.  
6. den FLORENCIE , perla Toskánska, 
prohlídka města s místním průvodcem: Santa 
Croce, Bargello, Piazza S. Firenze, Piazza del 
Duomo, katedrála, Piazza della Signoria, Pala-
zzo Vecchio, Ponte Vecchio, možnost návštěvy 
baptisteria, galerie Pitti, kaple Medicejských 
s Michelangelovými náhrobky, galerie Uffizi 
nebo Accademia, odpočinek v zahradách Bo-
boli, atmosféra podvečerního města, možnost 
večeře.
7. den Návrat do ČR v dopoledních hodi-
nách.

Florencie
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ITÁLIE

Toskánsko kraj proslulý světoznámým uměním a historií, kde se kultura prolíná s  prostým 
venkovským životem a vytváří tak jedinečné kouzlo tohoto regionu známého po celém svě-
tě. Toskánsko, to je nádherná krajina, výborné víno, vynikající kuchyně, města obklopená 
etruskými hrady, olivové háje, bohatá vegetace cypřišů a především Florencie a Siena. 

TOSKÁNSKO
kouzelný kraj Itálie

Pisa

» hotel*** v centrální  části Sieny – 
večerní město

» kouzelná atmosféra Toskánska
» degustační večer místních specialit
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3 %

SAN GIMIGNANO – SIENA – PISA – LUCCA – MONTECATINI TERME – FLORENCIE

S

 Kód Termín Cena Trasa

 IT536-15-1 16.09.–20.09. 6 290,- A, B, G, L

dopravu lux. klim. buseum,  2x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce 

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

galerie Uffizi 450 Kč (18–25 let 300 Kč, do 18ti 
let 120 Kč, nutná rezervace min. měsíc před od-
jezdem), 1lůžk. pokoj 1200 Kč, degustační večer  
590 Kč (min. 20 osob), komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečerních hodinách odjezd 
z ČR do Itálie.  
2. den Ráno navštívíme město rodových 
věží SAN GIMIGNANO  – připomínající 
středověký Manhattan, bazilika, poutní kostel, 
prohlídka středověkého městečka a odjezd do 
jednoho z nejkouzelnějších měst celé Itálie 
do SIENY , odvěkého rivala Florencie. 
Prohlídka středověkého centra plného ma-
jestátních budov – Palazzo Comunale na hl. 
náměstí Piazza del Campo, úchvatná Sien-
ská katedrála, klikaté uličky historického 
centra plné kavárniček, vinoték a obchůdků 
s místními produkty. Ubytování v centrální 
části města, individuálně večerní město, ka-

várničky, úzké uličky a středověká atmosféra 
historického centra.
3. den Po snídani navštívíme městečko 
PISA, proslulé svou šikmou věží Torre Pen-
dante, která se společně s katedrálou nachází 
na náměstí Campo dei Miracoli (Pole 
zázraků). Dóm patří k nejvýznamnějším pa-
mátkám v toskánském románském slohu. 
Následuje starobylá LUCCA, město známé 
především svým 4,2 km dlouhým renesanč-
ním opevněním – chodník Passeggiata della 
Mura a jako rodiště slavného skladatele Giaco-
ma Pucciniho. Prohlídka města, které se pyšní 
řadou významných kostelů, muzeí a galerií – 
románská katedrála San Martino, kostel 
San Michele, náměstí Piazza dell´Amfitea-

tro, zde byly středověké budovy vystavěny na 
stěnách římského amfiteátru aj. Po prohlídce 
odjezd do lázeňského městečka MONTE-
CATINI TERME v toskánském údolí Val 
di Nevole, pro zájemce bude připraven de-
gustační večer místních specialit 
– víno, olivový olej, studená kuchyně, ostatní 
individuální volno nebo návštěva místních ter-
málních lázní.   
4. den Celodenní návštěva FLORENCIE, 
město můžeme právem označit za jedno 
z hlavních center umění v Evropě, kolébku 
renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všu-
de v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. 
Prohlídka města – Dóm a baptisterium 
na Piazza del Duomo s majestátní kopulí, 
z níž je nádherný výhled na město a okolí, ná-
městí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio 
(městská radnice), nejstarší dochovaný most 
ve městě Ponte Vecchio, gotický kostel 
Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá 
pomníky mnoha věhlasných Florenťanů...,  
volno k individuálním prohlídkám některých 
z významných galerií – Galleria degli 
Uffizi, Museo Nazionale del Bargello, Museo 
dell´Opera del Duomo a Gallerie dell Accade-
mia se slavnou sochou Davida od Michelan-
gela – nejslavnější socha italské renesance. Ve 

TOSKÁNSKO, CINQUE TERRE
a Apuánské Alpy

večerních hodinách odjedeme do ČR.
5. den Předpokládaný příjezd do republiky 
v dopoledních hodinách.

MILÁNO – CINQUE TERRE – LUCCA – PISA – SIENA – SAN GIMIGNANO – 
VOLTERRA – FLORENCIE – COLONNATA – CARRARA

 Kód Termín Cena Svoz let.

 IT537-15-1 22.07.–28.07. 18 790,- L2
Program zájezdu a bližší informace na 
www.redok.cz

SAN GIMIGNANO

SIENA

PISA
LUCCA

FLORENCIE

MONTECATINI 
TERME

Florencie

Náš tip!

Zájezd za ukázkami románského, gotického a renesančního umění, navíc Apuánské Alpy.
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Jezero ComoJezero Misurina

Lago di Maggiore

Tre Cime di Lavaredo

ARONA

STRESA

BORROMEJSKÉ 
OSTROVY

TREMEZZO

COMO

BELLAGIO

ITÁLIE

Cesta do Itálie bez nočního přejezdu, subtropické zahrady pod alpskými štíty, aristokratické 
rezidence, malebná městečka. V Itálii se nachází více než tisíc jezer, z nichž každé se vyznačuje 
odlišným charakterem a jedinečnou krásou, navštívíme skutečné jezerní „perly“ o nichž psal 
Goethe, Stendhal i Hemingway, ti všichni nadšeně vychvalovali italská jezera, ale jejich slova 
nevystihují dostatečně skutečnou krásu jezer, lemovaných zasněženými horami.

ITALSKÁ ALPSKÁ JEZERA
Lago Maggiore a Lago di Como

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hote-
lu**** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x boha-
tou bufetovou snídani, pobytovou taxu, průvodce 

vstupné, fakult. výlety, lodičky, lanovky a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. 1490 Kč, 2x večeře  890 Kč, komplex. pojiště-
ní vč. storna zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

» cesta tam bez nočního přejezdu
» ubytování ve stylovém **** hotelu 
» italská alpská jezera v jarním květu
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 % 

Jedinečný zájezd za poznáním Dolomit, a to v čase, kdy kvetou, kdy se celé pohoří Dolomit 
promění v jednu velkou skalku. Zájezd nás seznámí s tím nejkrásnějším, co mohou Dolomity 
nabídnout. Uvidíme nejvyšší hory, nejkrásnější jezera, světoznámé skalní útvary, nejkrásnější 
vyhlídky, ale i městečka, hrady a zámky.

VELKÁ DOLOMITSKÁ CESTA
v čase, kdy rozkvetou Dolomity

dopravu lux. klim. busem, vyhlídkovou silnici pod 
Tre Cime, 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce 

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

1lůžk. 1400 Kč, 4x večeře 1000 Kč, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT538-15-1 14.05.–17.05.  5 590,- A, B, G

MERANO – TIROL – TRAUTTMANSDORF – BOLZANO – BRIXEN – VELKÁ DOLOMITSKÁ CESTA – 
CORTINA D´AMPEZZO– JEZERO MISURINA – MONTE RITE – MALGA CIAPELA – MARMOLADA

LAGO MAGGIORE –  ARONA – STRESA – BORROMEJSKÉ OSTROVY – LAGO DI COMO – TREMEZZO 
–  VILLA CARLOTTA –  BELLAGIO – COMO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V časných ranních hodinách odjezd 
z ČR přes Bavorsko a Švýcarsko do severní Itálie. 
Ubytování ve stylovém hotelu****, v krásné pří-
rodě mezi jezery Como a Lago Maggiore.   
2. den Celodenní program u jezera LAGO 
MAGGIORE. Zastávka v ARONĚ u gigantické 
sochy Karla Borromejského, světce, který pochá-
zel z rodiny, jež nechala vystavět zámky na je-
zeře. Zastávka v lázeňském středisku STRESA 
a fakultativně výlet lodí na BORROMEJSKÉ 
OSTROVY – Isola Bella, Madre a PE-
SCATORI: šlechtické rezidence, subtropické 
zahrady na vyhlídkových terasách, parky plné 
exotických stromů a rybářská vesnice. Odpole-
dne výjezd lanovkou na horu Mattarone 
(1490 m), odkud se nabízí nejpůsobivější vý-
hledy na Lago Maggiore, stejně jako botanická 
zahrada s alpskou vegetací. Návrat na ubytování.
3. den Celodenní program u nejkrásnějšího 
jezera Evropy LAGO DI COMO – jezero za-
sazené do idylické scenérie hor pod zasněžený-
mi vrcholy Rétských Alp.  Zastávka v lázeňském 
městečku TREMEZZO a prohlídka rezidence 
VILLA CARLOTTA se sochařskou expozi-
cí,  terasovitými zahradami a výhledy na jezero. 
Budeme obdivovat půvaby italské zahradní 
architektury, překrásné květinové kompozice 
na terasách, které se zvedají od břehu jezera. Fa-
kult. výlet lodí přes jezero Lago di Como do nej-
malebnějšího městečka na jeho břehu – BE-
LLAGGIA, které vyhledávají světové celebrity. 
V jeho blízkosti má svou vilu Georgie Cloony, 
Brad Pitt nebo rodina Versace. Místo inspirovalo 
i kasino v Las Vegas, safírově modré přístaviště, 
spousta kamenných schodišť a domy s barev-
nými okenicemi. Odpoledne plavba po jezeře 
a prohlídka města COMO se středověkou 
katedrálou a připomínkami slavných antických 
rodáků, kterými byli Plinius starší, Plinius mladší. 
Večer odjezd do ČR.
4. den Předpokládaný návrat do republiky 
v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách.
2. den Ráno příjezd do lázeňského ME-
RANA, procházka historickým centrem pod 
Ötztalskými ledovci, výjezd malou lanov-
kou na „jablečnou” náhorní plošinu a pohodová 
procházka do malebné vesnice TIROL s rodo-
vým hradem Tirolských hrabat – Castle Tirol  
(možno přejet busem), odpoledne návštěva 
zámku Trauttmansdorf s nejkrásnějšími 
zahradami Itálie roku 2005. Odjezd na ubytování 
do Brixenu. 
3. den Po snídani vyjedeme autobusem mezi 
vinicemi na náhorní pološinu Renon (Ritten) 
a navštívíme zemní pyramidy, unikátní přírodní 
útvary připomínající obrovské houby. Odpoledne 
zajedeme do BOLZANA, procházka malebným 
historickým centrem, zájemci mohou navštívit 
Ötziho, legendárního „muže z ledu” starého 
přes 5000 let. Návrat na hotel, večer v Havlíčkově 
BRIXENU (vč. procházky s průvodcem). 
4. den Po snídani nás čeká VELKÁ DO-
LOMITSKÁ CESTA, vyjedeme k jezeru 
Carersee, kde se otevře úchvatný výhled na 
dolomitský útvar Latemar, pokračujeme na CA-
NAZEI pod Sasso Lungo, vystoupáme do 
sedla Passo Pordoi (2239 m n. m.), zájemci 
vyjedou lanovkou na Terasu Dolomit v ma-
sivu Sella (Sass Pordoi 2952 m n. m.) s nejkrásněj-
ším výhledem na Dolomity, kolem legendárních 
míst 1. světové války projedeme na sedlo Passo 
Falzarego (2105 m n. m), uvidíme Col di Lana, 
Cinque Torri i Marmoladu. Navečer se zastavíme 
v malebné CORTINĚ AMPEZZO a dojedeme 
na ubytování k jezeru Misurina (pod masívy Cri-
stallo a Sorapis). 
5. den Ráno vyjedeme autobusem panorama-
tickou silnicí přímo pod slavné VĚŽE LAVA-
RÉDSKÉ (Drei Zinnen, Tre Cime di La-
varedo 3003 m n. m), zájemci si mohou věže 
obejít po turistickém chodníku (uvidíme Monte 
Piano i místa tvrdých válečných střetů). Odpole-
dne strávíme u jezera Misurina, lze  vyjet 
i lanovkou na Col da Varda, přímo nad jezero 

Ubytování:
Stylový hotel**** v Uggiate nedaleko měs-
tečka Como, krásná zahrada, sluneční terasa. 
Příjemné 2lůžkové pokoje se vším komfortem 
– klimatizace, sat. TV, fén, minibar, přístup na in-
ternet, ale i kouzlo starých časů. Snídaně formou 
amerického bufetu. 

» kvetoucí Dolomity
» jedinečný zájezd za poznáním Dolomit
» zájezd provází L. Čížová 

S

Misurina, možná turistika v oblasti dle dispozic. 
6. den Po snídani odjedeme z hotelu, fakult. 
speciálním autobusem vyjedeme na místo mezi 
nebem a zemí, na planinu MONTE RITE – 
místo v oblacích s úžasnými výhledy – Civetta, 
Marmolata, Monte Pelmo, Tofana di Rozes, Sora-
pis, Antelao, Marmarole.., kterou si slavný horo-
lezec Reinhold Messner vybral jako místo 
pro své Dolomitské muzeum, prohlídka. 
Na závěr dne přejedeme do MALGA CIAPE-
LY a vyjedeme soustavou lanovek na nejvyšší 
vrchol Dolomit, na MARMOLADU (3342 m 
n. m.). Přes Passo Pelegrino, Moenu a Cavalese 
odjedeme zpět do ČR. 
7. den Předpokl. návrat v ranních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 IT539-15-1 13.07.–19.07. 8 290,- A, B, G

Ubytování:
Hotel*** v Brixenu, 2 noci – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, bazén a wellness centrum, 
bohaté snídaně formou bufetu, výborné večeře 
menu – 4 chody. Hotel u jezera Misuri-
na (300 m), 2 noci – nádherná poloha – 2lůžk. 
pokoje se soc. zařízením a bufetovou snídaní. 
U obou hotelů možnost 3lůžkových pokojů. 

Náš tip!
Náš tip!
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ITÁLIE

JANOV
PORTOFINO

PORTOVENERE

LA SPEZIA

ELBA

MONTECATINI 
TERME

» cesta tam bez nočního přejezdu
» hotel*** s polopenzí

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR. Cesta přes Ba-
vorsko a Rakousko přejezd do Itálie. Večeře 
a nocleh v toskánském lázeňském městečku 
MONTECATINI TERME.
2. den Po snídani přejezd na prohlídku ligur-
ské metropole JANOV (památky na Kryštofa 
Kolumba a dobu, kdy bylo přístavní město 
metropolí mocné námořní republiky, přístavní 
promenáda, památky ). Výlet vlakem nebo 
lodí po Levantské riviéře a koupání v lu-
xusním letovisku ST. MARGARITA. Lodní 
výlet do malebného PORTOFINA (nejkrás-
nější ligurské přístavní městečko), CAMO-
GLI (výškové barevné domy) a do hluboko 
zařízlé zátoky ke středověkému klášteru 
ST. FRUTTUOSO s poutní sochou Krista 
na mořském dně. Návrat na hotel a večeři.
3. den Celodenní fakultativní výlet na třetí 
největší italský OSTROV ELBA – okružní ces-
ta s návštěvou metropole PORTOFERRAIO 
(Napoleonova rezidence), středověkého měs- 
tečko MARCIANA ALTA (možnost výjezdu 
lanovkou na Monte Capanne (1020 m), 
nejvyšší hora ostrova, panoramatický roz-
hled), vyhlídková jízda podél severního pobře-
ží a koupání na pláži. Večer návrat do hotelu, 
variantně indiv. volno v lázeňském městečku 
Montecatini Terme, term. lázně. 
4. den Po snídani přejezd do přístavu LA 
SPEZIA a celodenní výlet lodí a vlakem 

 Kód Termín Cena Trasa

 IT541-15-1 05.08.–09.08. 6 990,- A, B, G

Zveme vás na krásný zájezd do Itálie bez nočního přejezdu. Romantické procházky po útesech, 
malebná městečka, ubytování v  hotelu s  bazénem, koupání. Navštívíme ligurskou metropoli 
Janov, nejkrásnější ligurské přístavní městečko Portogino, barevné domy budeme obdivovat 
v Camogli, nevynecháme ani středověký klášter St. Fruttuoso a jedinečné pobřeží Cinque Terre. 

LIGÚRIE A OSTROV ELBA
romantika západní Itálie

Riomaggiore

na pobřeží CINQUE TERRE – pět unikátních 
středověkých městeček na útesech nad Ligur-
ským mořem – úzké uličky, rybářské domky, 
pláže, vinice, strmé skály, turistika. Prohlídka 
Vernazzy, Manaroly a Riomaggiore 
a malebného historického města s pevností 
PORTOVENERE, naproti ostrovu Palmaria, 
chráněná zátoka Golfo dei Poeti. Noční přejezd 
do ČR.
5. den Dopoledne návrat do republiky.

MONTECATINI TERME – JANOV – ST. MARGARITA – PORTOFINO – CAMOGLI – KLÁŠTER  
ST. FRUTTUOSO – OSTROV ELBA – LA SPEZIA – CINQUE TERRE

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x polo-
penzi, pobytovou taxu, průvodce 

vstupné, fakult. služby, lodní výlety, jízdné vlakem 
Cinque Terre a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1690 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu, výlet na ostrov Elba 
990 Kč (min. 25 účastníků)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

S

SIRMIONE
GARDA

MALCESINE

TRIDENT

ARCORIVA
LIMONE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR. Cesta přes Brenner-
ský průsmyk mezi Zillertalskými a Stubaiskými 
Alpami. Odpoledne prohlídka historické metro-
pole regionu Trentino – TRIDENTU. Jeho nej-
významnější památkou je katedrála, kde v po-
lovině 16. století zasedal Tridentský koncil, jenž 
reagoval na vznik protestantských církví. Trident 
má malebnou polohu na břehu řeky Adiže pod 
štíty Alp. Poté přejezd do oblasti jezera Lago di 
Garda a prohlídka městečka ARCO s pevností 
na skále. Večeře a nocleh v hotelu.
2. den Celodenní program v severní po-
lovině LAGO DI GARDA, která je jako 
norský fjord sevřena kolmými alpskými ští-
ty. Dopoledne prohlídka městečka RIVA 
na nejsevernějším výběžku jezera. Poté fakult. 
výlet lodí do městečka LIMONE, které patří 
k nejmalebnějším obcím severní Itálie, protože 
je chráněno od severu mohutnou skálou, ne-
proniká do něj studený vzduch od Alp a daří 
se tu subtropické vegetaci, jíž dominují citro-
ny. Výlet pokračuje plavbou napříč jezerem 
do městečka MALCESINE, které se může 
pochlubit spletí středověkých uliček a hradem. 
Z Malcesine je možné vyjet panoramatickou 
lanovkou na vrchol MONTE BALDO (2218 
m n. m.) a podniknout lehkou procházku, či se 
jen kochat výhledy na jezero, jehož celou 50 
kilometrů dlouhou plochu lze odsud přehléd-
nout. Večer návrat na večeři do hotelu.
3. den Polodenní program v jižní polovině 
LAGO DI GARDA, která se pozvolna rozlé-
vá do Pádské nížiny jako moře. Dopoledne za-
stávka v městečku GARDA, které dalo jméno 
celému jezeru. Garda má pěknou promenádu 
a středověké uličky plné obchodů a kaváren. 
Následuje přejezd do lázeňského městečka 
SIRMIONE, které se nachází na ostrůvku 
v jezeře. Možnost výletu bárkou podél Sir-
mione s výhledy na impozantní ruiny antické 
Catullovy vily, návštěvy nejpůsobivějšího je-
zerního hradu, toulek středověkými uličkami 
nebo vykoupání na městské pláži. Odpoledne 
odjezd. Kolem půlnoci návrat do Prahy a dále 
dle míst nástupů.

Zájezd nás zavede na  rozhraní Alp a  subtropů, německého a  italského světa a  tří italských 
regionů bez nočních přejezdů. Poznáme kouzlo největšího italského jezera Lago di Garda, uby-
továni budeme v hotelu s polopení. 

LAGO DI GARDA
prodloužený víkend u největšího jezera Itálie

TRIDENT – LAGO DI GARDA – ARCO – RIVA – LIMONE – MALCESINE – GARDA – SIRMIONE

 Kód Termín Cena Trasa

 IT540-15-1 26.06.–28.06. 5 590,- A, B, G

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x polo-
penzi, pobytovou taxu, průvodce 

vstupné, fakult. výlety, lodičky, lanovky a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena za-
hrnuje“

1lůžk. 1400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu 90 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

» cesta tam i zpět bez nočních přejezdů
» hotel *** s polopenzí
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3 %

Lago di Garda
bylo vytvořeno po  poslední době ledové Etsch-
ským ledovcem, jehož stopy jsou ještě dnes velmi 
výrazně zachovány. Severní úzká a  dlouhá část 
jezera připomíná fjord, který obklopují hřbety 
až 2000 m vysoké. Jižní širší část je tvořena mo-
rénovými zbytky a  klima je tu díky poloze zcela 
středomořské.

Monterosso Sirmione

JanovCinque Terre

Náš tip!
Náš tip!
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ORVIETO

TIVOLIROMA

NEAPOL
VESUV

CAPRI

Ravello

ITÁLIE
Ostrov Capri

Neapol – Castel Nuovo

Navštívíme atraktivní místa Kampánie, země opředené mýty o  Ikarovi, Sybille či sirénách, 
které vábily námořníky do blyštivých vod poblíž Sorrenta. Ubytováni budeme v hotelu, v pří-
mořském letovisku Torre de Greco, u břehů Tyrhénského moře.

NEAPOLSKÝ ZÁLIV
Amalfské pobřeží, Vesuv, Capri

» hotel *** s polopenzí u moře

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy v odpol. hod. s českým 
průvodcem do Neapole. Transfer na ubytování 
k moři do Torre del Greco, večeře. 
2. den Po stopách apoštolů a Normanů. SA-
LERNO, katedrála sv. Matouše s hrobem jedno-
ho z evangelistů, procházka po promenádě a fa-
kult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží 
– Costiera Amalfitana  do nejkouzelnější oblas-
ti Kampánie. Navštívíme středověké AMALFI 
s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. 
Procházka do ATRANI, městečka nalepeného 
na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována 
dóžata Amalfské republiky. Možnost návštěvy 
Smaragdové jeskyně nebo výlet místní dopra-
vou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního 
RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem 
a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými 
zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). 
3. den Po stopách vulkanické erupce. Výjezd 
na temně se tyčící sopku nad Neapolí VESUV, 
procházka kolem samotného jícnu vulkánu, roz-
hledy na Neapolský záliv. POMPEJE, velkolepý 
příklad starořímského města zničeného erupcí 
sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas 
a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdále-
né minulosti. Zkamenělé HERCULANEUM, 
jedna z nejlépe zachovalých antických památek, 
římské rybářské město a přístav s podobným 
osudem jako nedaleké Pompeje. 
4. den Individuální volno, pobyt u moře nebo 
fakultativní lodní výlet na ostrov CAPRI. Nej-
navštěvovanější ostrov Tyrhénského moře byl již 
ve středověku pobytovým místem císařů Augusta 
a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, 
návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamen-
nými domy a ANACAPRI. Milovníkům přírod-
ních scenérií doporučujeme výlet člunem k nej-
větší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni 
(Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení 
v četných místních kavárničkách. 
5. den Prohlídka NEAPOLI – historické cent-
rum Centro Storico – duchovní centrum Duomo, 
Santa Lucia, hrad Castel Nuovo aj., odpoledne 
transfer na letiště a odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodi-
nách do Itálie. 
2. den Ráno příjezd do městečka ORVI-
ETO, etruské sídlo na vrcholu skály, stavby 
z doby Etrusků, orvietská katedrála. Slavné 
zahrady a vily TIVOLI, populární letovisko bo-
hatých Římanů v období renesance. Návštěva 
paláce Villa d´Este s propracovanou zahradou 
a fontánami, Hadriánova vila – antické sídlo cí-
saře Hadriána. CASTEL GANDOLFO – letní 
sídlo papeže. V podvečer ubytování ve Fiuggi. 
3. den Po snídani odjezd do MONTECASINI 
a odpoledne prohlídka města NEAPOL – hrad 
Castel Nuovo a Castel dell´Ovo, Piazza Municipio, 
Královský palác aj. Večer návrat do hotelu.
4. den Navštívíme VESUV – temně se tyčící 
sopku nad Neapolí, pěší výstup k samotnému 
jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. 
Další zastávkou budou POMPEJE – velkolepý 
příklad starořímského města zničeného erupcí 
sopky, prohlídka výroby kamejí s možností ná-
kupu šperků z korálů. Večer návrat do hotelu.
5. den Fakultativní výlet na ostrov CA-
PRI. Autobusem odjedeme do Sorrenta 
a odtud lodí na jeden z nejkrásnějších ost-
rovů v Tyrhénském moři, prohlídka ostrova, 
městečko CAPRI a ANACAPRI, případně 
vily San Michel a Monte Solara – nejvyšší 
vrchol ostrova, velkolepé výhledy na ostrov, 
Vesuv a celý Neapolský záliv. Milovníkům pří-

 Kód Termín Cena Svoz let.

 IT542-15-1 15.09.–19.09.  11 590,- L2

Zájezd nám představí nejkrásnější místa jižní Itálie. Navštívíme Neapol, která patří k jedněm z mála 
měst, kde se ještě nevytratil duch starověku, vydáme se po stopách vulkanické činnosti do Pompejí 
a na Vesuv. Zamilujeme si ostrov Capri a v neposlední řadě budeme obdivovat věčný Řím. 

PERLY JIŽNÍ ITÁLIE
Castel Gandolfo a Řím

rodních scenérií doporučujeme výlet člunem 
k největší pozoruhodnosti ostrova Modré 
jeskyni. Večer návrat na ubytování.
6. den Po snídani odjezd do ŘÍMA, přeprava 
metrem do centra města, prohlídka nejvýznam-
nějších památek – nenecháme si ujít majestátní 
baziliku sv. Petra, pradávnou slávu Fora Romana 
– které bylo v antickém Římě obchodní prome-
nádou, společenským i náboženským centrem, 
slavné Koloseum – vybudované císařem Vespa-
siánem, Kapitol, fontánu di Trevi – nejslavnější 
fontánu v Římě aj. Večer odjezd do ČR.
7. den Návrat v odpoledních hodinách.

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi, 
průvodce

vstupné, fakult. služby, dopravu v Římě a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahr-
nuje“ 

1lůžk. pokoj 1790 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), výlet na ostrov Capri 1200 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna 210 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena   Trasa

 IT543-15-1 01.06.–07.06. 8 990,-  I + Č. Budějovice 

 IT543-15-2 07.09.–13.09. 8 990,-   C + Mikulov

NEAPOL – POMPEJE – VESUV – HERCULANEUM – OSTROV CAPRI – SALERNO – AMALFI – 
ATRANI – RAVELLO 

ORVIETO – TIVOLI – CASTEL GANDOLFO – MONTECASINI – NEAPOL – VESUV – POMPEJE – 
OSTROV CAPRI – ŘÍM 

leteckou přepravu Praha – Neapol – Praha vč. ka-
binového zavazadla (42 x 32 x 25 cm) dle pravidel 
letecké společnosti, letištní taxy, transfery, dopra-
vu klim. busem v Itálii, 4x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi 
(snídaně, večeře – 3chodové menu), pobytovou 
taxu, průvodce 

vstupné, fakult. výlety, místní průvodce a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2290 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), letadlo – velké kabinové zavazadlo 800 Kč  
(56 x 45 x 25 cm), zavazadlo do 32 kg 1690 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč str. 2 kat. 

v době tisku katalogu nebyly ještě známy letové 
řády na r. 2015, z tohoto důvodu může dojít k po-
sunutí termínu zájezdu o 1 den.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Poznámka: 

Cena nezahrnuje:

Ubytování: 
hotel*** – přímořské letovisko Torre del Greco 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 

Vesuv

Amalfi

Náš tip!
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BENÁTKY

VERONA

PADOVA

ŘÍM

GUBBIO

SIENA ASSISI

PISA

MILANO

SAN GIMIGNANO

Řím – Santa Maria di Loreto

Itálie přitahuje turisty kulturou a romantikou již mnoho staletí a to v každém ročním období. Itálie má všechno – od umění po jídlo a od úchvatné 
a rozmanité krajiny po skvělou módu. Zveme vás do „Bel paese“ (krásné země). Není náhodou, že Itálie má největší počet památek zapsaných na Se-
znam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a my tyto světoznámé italské symboly navštívíme.

VELKÝ OKRUH ITÁLIÍ

dopravu lux. klim. busem, 8x ubytování v hote-
lech*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 8x sní-
dani, průvodce 

vstupné, fakult. služby, dopravu lodí v Benátkách 
cca 25 €, místní dopravu v Římě cca 5 €, pobyto-
vé taxy v hotelech cca 18 €, vláček Cinque Terre 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3800 Kč, 8x večeře 2400 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 2 
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT544-15-1 05.09.–13.09. 15 990,- B + Brno

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Brzy ráno odjezd z ČR. Večer ubytová-
ní u Benátek.
2. den Odjezd do BENÁTEK. Přejezd lodí 
na náměstí sv. Marka, prohlídka, bazilika sv. 
Marka s nádhernou gotickou fasádou, Dó-
žecí palác – symbol slávy a moci Benátek 
s krásným podloubím, možno vyjet výtahem 
na zvonici s nádhernou vyhlídkou nebo si po-
sedět pod četnými arkádami, dále procházka 
benátskými uličkami s nesčetnými paláci až 
ke slavnému mostu Ponte Rialto. Kolem pole-
dne návrat lodí po kanále Grande na parkoviště 
a odpoledne odjezd podél východního pobřeží 
na ubytování.
3. den Jedno z nejkrásnějších italských stře-
dověkých městeček GUBBIO, vystavěné na 
svazích hor Monte Igino. Procházka po úzkých 

uličkách s nádhernými paláci, středověkými 
kostely, uměleckými ateliéry a malými obchody. 
Po poledni pokračování do ASSISI, jednoho 
z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii, rodi-
ště sv. Františka. Toto středověké město zůsta-
lo po staletí téměř nedotčené, dominantou je 
klášter svatého Františka ze 13. století. Prohlídka 
centra města s náměstím Piazza del Comune, 
římské Foro Romano, věž Torre del Popolo z 13. 
století, ve které je hlavní zvon Assisi a chrám 
bohyně Minervy, nejimpozantnější románská 
stavba. Odjezd na ubytování do Říma.
4. den Dopoledne odjezd metrem do centra 
ŘÍMA, pěší procházka po Posvátné cestě (Via 
Sacra), Koloseum – nejkrásnější a největší do-
chovaná stavba antického Říma, Forum Ro-
manum s pozůstatky budov, chrámů i dalších 
objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4. 

BENÁTKY – GUBBIO – ASSISI – ŘÍM – VATIKÁN – SIENA – SAN GIMIGNANO – PISA – CINQUE TERRE – MILANO – VERONA – PADOVA

stol., Kapitol – náměstí navržené Michelan-
gelem, Pantheon – nejlépe zachovaná stav-
ba z dob římské antiky, Piaza Navonna – typické 
římské náměstí zdobené třemi nádhernými 
fontánami. Večer návrat metrem na ubytování. 
5. den Dopoledne návštěva nejmenšího 
svrchovaného státu VATIKÁN – prohlídka 
Vatikánských muzeí, Sixtinské kaple 
s Michelangelovým Posledním soudem a dal-
ších sálů věnovaných významným italským 
malířům, náměstí sv. Petra s  bazilikou sv. 
Petra – kostel byl založen ve 4. stol. na místě 
hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě se po-
stupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, 
Michelangelo a další. Odpoledne návštěva An-
dělského hradu a večerní procházka k největší 
a nejslavnější barokní fontáně Říma – Fontána 
di Trevi, dále na Španělské náměstí a slavné ba-
rokní Španělské schody, další místa moderního 
římského života s příjemnými posezeními a zá-
koutími. Návrat metrem na ubytování v Římě.
6. den Ráno odjezd do SIENY, původně 
etruského města položeného na třech pahor-
cích uprostřed Toskánska. Prohlídka centra 
města s nádherným náměstím Piazza del 
Campo s největší gotickou stavbou Toskánska 
Palazzo Publico, sienský Dóm Santa Ma-
ria Asscenta s nádherným průčelím i sochami 
od Michelangela či Donatela aj. Odpoledne pů-
vabné toskánské město SAN GIMIGNANO 
s typickými strážními věžemi a úzkými kamen-
nými uličkami plnými paláců, kostelů, obchůd-
ků, to vše uzavřeno v téměř původních měst-

ských hradbách. Ubytování u Montecattini.
7. den Ráno odjezd do PISY – krátká za-
stávka na náměstí s katedrálou, baptisteriem 
a slavnou Šikmou věží. Přejezd na pobřeží 
do oblasti CINQUE TERRE, národního parku 
tvořeného pěti vesničkami vystavěnými na skal-
natém pobřeží, v nichž jako by se zastavil čas. 
Projížďka vlakem mezi vesničkami, zastávky 
s krásnými výhledy, procházky i možnost kou-
pání. K večeru odjezd na ubytování u Milana.
8. den Dopoledne návštěva MILÁNA, 
hlavního města Lombardska. Procházka cen-
trem města, Milánský dóm – největší gotická 
stavba Itálie, velkolepé dílo z bílého mramoru, 
možnost procházky po střešním ochozu s nád-
hernými výhledy na město. Zastávka u slavné 
opery La Scala a pokračování k hradu Sforzesco. 
Odpoledne VERONA, jedno z nejpůvabněj-
ších měst Itálie, aréna z 1. stol., novoklasicistní 
radnice, řada paláců předních veronských rodů, 
starý hrad Castel Vecchio, románský kostel San 
Zeno Maggiore ze 12. stol. K symbolům města 
patří i dům Julie – Casa di Giulietta s mramoro-
vou fasádou nebo hrobka Julie – Tomba di Giuli-
etta ve starém kapucínském klášteře. Ubytování 
u Verony.
9. den Dopoledne zastávka v PADOVĚ – 
kolébce humanismu a umění. Pěší procházka 
centrem k budově Univerzity s nádvořím z 16. 
století, radnici, bazilice San Antonio s oltářem 
od Donatella a jezdeckým pomníkem před ba-
zilikou, vrcholným dílem Donatella, dále k palá-
ci del Capitanio – bývalé rezidenci benátských 
místodržících. Okolo poledne odjezd z Itálie 
a večer příjezd do ČR, dále dle míst nástupů.

FlorencieŘím – Koloseum

» tam i zpět bez nočních přejezdů

ITÁLIE
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NEAPOL

PALERMO

LIPARSKÉ 
OSTROVY

ALBEROBELLO

AGRIGENTO NOTO
SYRAKUSY

ETNA
TAORMINATRAPANI

ERICE

EGADSKÉ 
OSTROVY

Liparské ostrovy – Vulcano

ITÁLIE

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute 
až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických 
mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané 
Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů. 

VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ, EGADSKÉ OSTROVY
a návštěva Apulie

» velmi podrobný okruh Sicílií  
a návštěva Apulie

» výlet na Egadské ostrovy  
i Liparské ostrovy

» magnet Sicílie – Údolí chrámů  
u Agrigenta 

dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol – Paler-
mo, 8x ubytování ( 7x v hotelu*** – 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím, 1x na trajektu – 4lůžk. kajuta) 7x 
snídani, pobytovou taxu, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu str. 2 katalogu, průvodce. 

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

1lůžk. pokoj 3500 Kč, 6x večeři na Sicílii 2190 Kč 
(3chodové menu)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT546-15-1 08.10.–18.10. 15 690,- A, B, G
Agrigento

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odpoledne odjezd z ČR do Itálie. 
2. den Dopoledne příjezd do Kampánie – 
NEAPOL , krátká prohlídka historického 
centra – Centro Storico – Castel Nuovo, červe-
ný Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia. Večer nalo-
dění na trajekt do Palerma – nocleh v kajutách. 
3. den Vylodění a prohlídka hl. města Sicílie 
PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je 
sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. 
Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí po-
tomci starověkých Řeků, tady na západě koluje 
v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Ara-
bů. Normanské panovníky nám připomene 
Královský palác, kostel Jana Poustevníka 
– jenž v dobách Maurů býval islámskou modli-
tebnou, náměstí Quattro Canti – vyznaču-
jící střed města a symbolizující 4 roční období, 
kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva 
MONREALE na úpatí předhůří Zlaté mušle – 
Monrealská katedrála – chrám Panny 
Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších 
svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy 
ze stránek Starého a Nového zákona. 
4. den Dopoledne historické centrum TRÀ-
PANI, které před lety proslavil filmový komisař 
Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu 
Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. 
Uvidíme především barokní památky ze špa-
nělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu 
na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křiš-
ťálově čistou vodou – ostrov FAVIGNANA 
s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Cate-
rina. Návrat do Tràpani, průjezd přes SALINE 
DI TRÀPANI – bílá krajina mělkých nádrží 
(saline), třpytící se hromady soli. Po stopách 
semitských Féničanů a výdobytcích jejich staro-
věké civilizace se vydáme na ostrůvek MÒZIA 
s archeologickým areálem.
5. den Západní Sicílie – po stopách 
tajemného národa Elymů – starobylá 
a drsná, slunečná a temná. Městečko ÈRICE, 
založené na legendární hoře Eryx a navzdory 
puritánskému vzhledu, je známé z historie 

NEAPOL – PALERMO – MONREALE – TRÀPANI – EGADSKÉ OSTROVY –  SALINE DI TRÀPANI – ÈRICE – SEGESTA – AGRIGENTO (ÚDOLÍ CHRÁMŮ) – 
NOTO – SYRAKUSY – ETNA – TAORMINA – LIPARSKÉ OSTROVY – ALBEROBELLO

jako nechvalně proslulé centrum Venušina 
kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme 
SEGESTU – prohlídka známého chrámu z 5 
stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého 
kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpů-
sobivějším starověkým památkám na světě. 
Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámo-
vý komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRI-
GENTA : Agora – obchodní centrum an-
tického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se 
základy 112 m dlouhého chámu Dia olym-
pského, Herkulova svatyně, Héřin chrám... 
Po prohlídce bývalého nejbohatšího města 
Velkého Řecka odjedeme na nocleh. 
6. den Odjezd přes Hyblajské vrchy do 
oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, 
nejkompletněji dochované barokní město na 
Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem 
zlata, růžovými odstíny místního vápence, 
spletencem strmých schodišť, barokních palá-

ců a katedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid 
v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město 
s významnými památkami a bohatou minulos-
tí, ostrovní stará část Ortygia, jenž je duchov-
ním srdcem celého města – ruiny chrámu Apol-
lóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje 
báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, 
archeologický areál s řeckým divadlem, barokní 
katedrála.
7. den Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě 
Sicílie –  nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. 
Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním 
busem až do výšky 3000 m – obří lávová pole, 
výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli 
Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi 
a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi.  
V případě nepříznivého počasí při výstupu na 
Etnu se variantně zastavíme u přírodního uni-
kátu na úpatí sopky, u kaňonu říčky ALCAN-
TARY. Tok dravé říčky zde opracoval bazalto-

vé skály do neuvěřitelných podob. Odpoledne 
nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, 
aragonské domy v čele s palácem Corvaia, an-
tická cisterna Naumachie, městský park Lady 
Florence se subtropickou zahradou, starověké 
řecké divadlo – Teatro Greco s vyhlášenou 
akustikou. 
8. den Pobyt u moře, individuální volno. 
Možnost fakult. výletu do vulkanického souo-
stroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ – ostrov 
VULCANO, jenž je dle tradice považován 
za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, 
římského Vulkána, PORTO LEVANTE, vy-
hlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hra-
nu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší 
ostrov celého souostroví, stejnojmenné měs-
tečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková 
plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně 
andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže 
s průzračným mořem.
9. den Brzy ráno se se Sicílií rozloučíme, 
přejedeme k Messinské úžině, kde se odehrálo 
drama Homérovy Odysseji a pokračujeme do 
oblasti Apulie, rozeklaná krajina s průrvami, 
kruhové kamenné domy – trulli. Navštívíme 
město bílých krátkých špičatých střech ALBE-
ROBELLO  – stará čtvrť Rione Monti s více 
než 1000 trulli. Ubytování v oblasti.
10.–11. den Po snídani odjezd do republiky. 
Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních 
hodinách.

Taormina – amfiteátr

Náš tip!
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Gozo

MALTA

Ostrovy Malta a Gozo na nás zapůsobí svojí starobylou atmosférou, kterou umocňují mohutně opevněná města jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a ohrom-
né množství velkých katedrál, kostelů a megalitických chrámů. Velmi působivě je na Maltě podávána tradice řádu Maltézských rytířů, příběh Malty v době velké-
ho obléhání Turky v roce 1565 a její houževnatá obrana za Druhé světové války. Na ostrovech se také nachází megalitické chrámy z doby kamenné, které jsou jedi-
nečnými stavbami svého druhu. Velmi působivé je též jižní skalnaté pobřeží, kde příkré útesy spadají do moře a tvoří fascinující útvary včetně tzv. Modré jeskyně.

MALTA A GOZO
ostrovy Středomoří

» starobylé památky UNESCO
» tradice řádu Maltézských rytířů 
» výlet na ostrov Gozo

leteckou přepravu Praha – Malta – Praha, letištní 
taxy a poplatky, 6–7x ubytování v apartmánech – 
2lůžk. pokoje s mož ností vaření, průvodce, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

6x polopenze 1900 Kč (v případě doobjednání 
polopenze není možnost ve studiu vařit)  

k výletům na Maltě je využívána hustá síť místní 
hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u řidi-
če (cena jízdného cca 16 € na týden). Průvodce 
podává výklad den před výletem, nesmí přímo 
u památek. Průvodce může změnit pořadí na-
vštívených míst s ohledem na místní svátky. 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 M547-15-1 09.09.–16.09. 17 790,- L6

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy. Přílet na Maltu, ubytová-
ní, individuální volno.
2. den MARSAXLOKK, malebný přístav 
plný barevných člunů zachycovaný na všech 
prospektech z Malty. Každou neděli se zde 
konají velké trhy. TARXIEN  – pozůstatky 
největšího chrámového komplexu, který se 
skládá ze šesti chrámů (3800 a 2500 př. n. l.).  

VITTORIOSA, bývalé hlavní sídlo maltéz-
ských rytířů, opevněné městečko, výhledy 
na Vallettu.
3. den VALLETTA  – impozantně opev-
něné hlavní město Malty. Ze zahrad jsou krásné 
výhledy na Grand Harbour a protější města. 
Zajímavý Velmistrovský palác, krásně zdobená 
katedrála Sv. Jana, pevnost St. Elmo a další pa-
mětihodnosti. 

MARSAXLOKK – TARXIEN – VITTORIOSA – VALLETTA – MDINA – RABAT – ÚTESY DINGLI – OSTROV GOZO – VICTORIA – GGANTIJA – MODRÁ 
JESKYNĚ – HAGAR QUIM – MNA JDRA – MOSTA

Poznámka:

4. den MDINA, perla mezi maltskými 
městy, opevněná mohutnými středověkými 
hradbami, ze kterých je výhled přes půl ostro-
va. Klidné město do něhož je zakázán vjezd aut 
a působí jako obrovský skanzen. RABAT – 
živé městečko, jehož pamětihodnosti se nachá-
zejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno 
nad katakombami hřbitova z římské doby. Na-
chází se zde katakomby sv. Agáty, katakomby 

a kostel sv. Pavla. ÚTESY DINGLI, zde stez-
ky sestupují podél strmých útesů až na úzký 
pás pobřeží. 
5. den Výlet na OSTROV GOZO (menší, 
ale neméně zajímavý bratr Malty). Cestou pěk-
né pohledy na ostrůvek Comino. Město VIC-
TORIA, útulné místo s malými náměstími, 
úzkými uličkami, četnými kostely a citadelou, ze 
které se naskýtá velkolepý výhled na celý ostrov. 
GGANTIJA  – působivý chrámový komplex 
z mladší doby kamenné. 
6. den MODRÁ JESKYNĚ, jižní pobře-
ží se strmými útesy, do kterých se zařezává 
soustava jeskyň s největší modrou jeskyní. 
Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou hru 
barev, kterou můžete fakult. pozorovat při pro-
jížďce na rybářském člunu. HAGAR QUIM 
a MNAJDRA  – chrámové komplexy 
z mladší doby kamenné v překrásné krajině 
mezi poli a mořem. 
7. den MOSTA, leží na okraji maltského 
souměstí. Farní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie má čtvrtou největší kopuli na světě 
o průměru 52 m. Neobvyklým exponátem je 
tu německá bomba, která prolétla kopulí a ne-
explodovala. Čeští dělníci ve Ško dovce do ní 
v rámci sabotáže nedali rozbušku.
8. den Přílet do Prahy.

Agrigento

TARXIEN

MNAJDRA MARSAXLOKK

 VITTORIOSA
VALLETTA

M a l t a

 MDINA

MOSTA

RABAT

G o z o
Valetta

Gozo – Modré okoSt. Julians Bay
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ITÁLIE

Val di Fiemme, nazývané často „bránou Dolomit“ nabízí typické italské slunce a díky krásnému 
panoramatu hlubokých alpských lesů se stalo jedním z  nejnavštěvovanějších provincií v  ob-
lasti Trentino. Nabízíme vám oblíbenou dovolenou v panenské přírodě fascinujícího světa hor 
a jezer. Řeka Avisio, tekoucí v údolí, dokresluje celkové panorama Val di Fiemme a výhodou je 
i karta na lanovky v celém údolí.

VAL DI FIEMME S KARTOU
TOP Dolomit

» oblíbený zájezd
» karta Fienne Mountain Pass 

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím , 6x snídani, 5x ve-
čeři z toho 1x typická italská večeře,  ochutnávka 
grapy, Fienne Mountain Pass, vstup do relaxační 
zóny s krytým bazénem, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“.

1lůžk. pokoj 1600 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. poj. vč. storna záj. 210 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT548-15-1 16.08.–22.08. 13 290,- F, N + Brno

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách z ČR. 
2. den Ráno příjezd do PASSO TONALE 
(1883 m), dopolední snídaně, ubytování dle mož-
ností hotelu, odpoledne základní lehká varianta 3 
hod. (náročnost 2 z 5): procházkový okruh kolem 
pevností FORTE MERO (1838 m) a FORTE 
SACCARANA (2096 m). Těžší varianta 5 hod. 
(náročnost 2,5 z 5): ještě možný výstup k chatě 
MALGA VALBIOLO (2244 m). 
3. den Odjezd busem do srdce NP CEVE-
DALE, do městečka PEIO-FONTI (1400 
m). Základní varianta 6 hod. (náročnost 2 z 5):  
výjezd lanovkou až do výšky 3000 m, zpět lanov-
kou do střední části (2315 m), fantastická túra až 
k jezeru LAGO DI PIAN PALÚ (1800 m) 
pod masivem FORNI a zpět až do Peia-Fonti. 
Lehčí varianta 3 hod. (náročnost 1,5 z 5): sjezd až 
do údolí lanovkou a možnost návštěvy městečka 
PEIO – termální lázně. Těžší varianta 5 hod. (ná-
ročnost 2,5 z 5): pěšky již z výšky 3000 m. Všichni 
odjezd do hotelu.
4. den Odjezd busem do MARILLEVY, vý-
jezd lanovkou k chatě PANCIANA (1886 m),  
základní varianta 6 hod. (náročnost 2 z 5): vý-
stup na vrchol MONTE VIGO (2181 m) a ko-
lem nádherně položených jezer LAGHI DEL 
MALGHETTO DI MEZZANA (2039 m) 
zpět k horní stanici lanovky nebo pěšky až do 
střední stanice (1400 m) a sjezd do Marillevy. 
Lehčí varianta 4 hod. (náročnost 1,5 z 5): pouze 
výstup na MONTE VIGO, krátká vrcholová 
procházka a zpět k horní stanici lanovky, sjezd 
k busu. Všichni odjezd do hotelu. 
5. den Základní varianta 6 hod. (náročnost  
2 z 5): výstup až k ledovci kolem jezera LAGO 
DEI MONTICELLO (2599 m) a zpět k hote-
lu lanovkou. Lehčí varianta 4 hod. (náročnost 1,5 
z 5): lanovkou až k chatě CAPANNA PRE-
SENA (2573 m), procházka po ledovci, lanov-
kou zpět do hotelu, odpoledne relaxace v sauně 
či páře, večeře –- trentinské speciality. 
6. den Odjezd busem do PEIA-FONTI, vý-
jezd lanovkou až k chatě RIFUGIO DOS SEI 
CEMBRI (2315 m), základní varianta 6 hod. 
(náročnost 2 z 5): přes MALGA SALINE 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách z ČR 
do Itálie. 
2. den Příjezd do MOLINA, dopolední sní-
daně, ubytování dle možností hotelu, odjezd bu-
sem do CAVALESE, výjezd lanovkou na PAI-
ON DEL CERMIS do výšky 2 230 m n. m.,  
lehká túra k romantickému jezeru LAGHI DI 
BOMBASEL (2268 m). Zákl. varianta 4 hod. 
(náročnost 1,5 z 5):  okružní cestou k horní stani-
ci lanovky, pěšky až do hotelu kolem vodopádů.
3. den Odjezd busem do PREDAZZA, la-
novkou k chatě PASSO FEUDE (2175 m). Zá-
kladní varianta 7 hod. (náročnost 2 z 5): výstup 
k nádherně položené chatě RIFUGGIO TO-
RRE DI PISA (2671 m), odkud jsou fantas-
tické výhledy, dále téměř měsíční krajinou k sou-
těsce FORCELLA DEI CAMOSCI a zpět 
k horní stanici lanovky – krásná jedinečná túra 
v srdci Dolomit, která patří mezi nejhezčí pano-
ramatické túry. Lehčí varianta 3 hod. (náročnost 
2 z 5): po vrstevnici na MONTE AGNELLO 
(2358 m), poté sestup po cestě č. 514 do PAM-
PEAGO, výjezd stejnojmennou lanovkou a pak 
zpět do výchozího bodu – poměrně lehká a po-
hodlná túra. Všichni lanovkou do Predazza, bu-
sem na hotel. 
4. den Odjezd busem do PASSO DI S. 
PELLEGRINO. Základní varianta 6 hod. (ná-
ročnost 2 z 5): pěšky přes chatu PARADISO 
(2150 m). Po vysokohorské cestě přes PASSO 
DE SELLE (2528 m), dále kolem jezera stejné-
ho jména až do údolí SAN NICOLO a poté 
jen několik km k parkovišti k našemu busu – 
nádherná okouzlující cesta do nitra Dolomit, stř. 
těžká túra. Lehčí varianta 4 hod. (náročnost 1,5 
z 5): okružní túra okolo chaty CIMA UOMO 
(2030 m) a po cestě č. 2 až do údolí, odjezd na ho-
tel, typická italská večeře a ochutnávka grapy.
5. den Busem do EL ZIRMO, výjezd la-
novkou na AL CERVO (1960 m), pěšky pod 
průsmyk PASSO LUSIA. Zákl. varianta 5 hod. 
(náročnost 2 z 5): pod štíty CIMA DI LASTE 
k jezeru LAGO DI LUSIA (2333 m), sestup 
k chatě MALGA BOCCHE a traverzem 
k horní stanici lanovky, sjezd dolů k busu. Lehčí 

varianta 3 hod. (náročnost 1,5 z 5): výstup na 
PLAVAC (2272 m), možn. občerstvení, zpět 
k horní stanici a sjezd k busu. Těžší varianta  
7 hod. (náročnost 3 z 5): od jezera Lago di 
Lusia výstup na CIMA BOCCHE (2785 m), 
nádherné vyhlídky a kolem zákopů z 1. sv. války 
k jezeru stejného názvu zpět k lanovce. Všichni 
odjezd do hotelu. 
6. den Busem do PASSO ROLLE, lanovkou 
na COSTAZZA (2217 m). Zákl. varianta 5 hod. 
(náročnost 2 z 5): výstup na CASTELLAZZO 
(2333 m) a po cestě S1 kolem Costazza k chatě 
SEGANTINI, kolem PUNTA ROLLE na par-
koviště. Lehčí var. 5 hod. (náročnost 2 z 5): od 
horní stanice lanovky přímo na chatu Segantini 
a dále stejnou cestou. Všichni odjezd do hotelu.  
7. den Snídaně, dopoledne odjezd do ČR, pří-
jezd v pozdních nočních hodinách. 

Ubytování:
Hotel v malém městečku Molina di Fiemme. 
Pokoje vybaveny fénem, sat. TV. Součástí hotelu 
je wi-fi zóna, relaxační zóna s krytým bazénem, 
saunou a vířivkou. Snídaně je podávána formou 
švédského stolu, večeře menu o 3 chodech 
včetně salátového bufetu. 

Poznáme údolí Val di Sole s nádhernou kulisou parku Adamelo nebo Cevedale. Každý účastník ob-
drží zdarma místní slevovou kartu pro vybrané lanovky v údolí, což nám umožní pohodlné túry i ve 
výškách 2700 m n. m., např. krásnou túru pod Cioam Busazza s nádhernými výhledy na NP Cevedale 
či túru ve zmíněném parku s možností koupání v termálních lázních. Dalším zážitkem bude trasa 
na Monte Vigo a kolem jezera Lago delle Malghette s ochutnávkou místních sýrů na horské salaši.

PASSO TONALE
ráj pod ledovcem s kartou

» kouzelné údolí Val di Sole 

(2089 m) a dále přes BAITO DEL MARE-
GGI (1935 m) do městečka PEIO (1660 m). 
Lehčí varianta 4 hod. (náročnost 1,5 z 5): sestup 
od lanovky do TARLENTA (2000 m). Všichni 
odjezd busem do hotelu. 
7. den Odjezd busem do COMMEZZADU-
RA, výjezd lanovkou až na VAL  MASTELLI-
NA (1780 m) základní varianta 6 hod. (náročnost 
2 z 5): ke kouzelnému jezeru LAGO DELLE 
MALGHETTE (1890 m), kde lze se občerstvit 
u chaty, dále k salaši MALGA FOLGARIDA 
DI DIMARO (1662 m), kde je možné zakoupit 
výborný domácí sýr, potom k horní stanici lanovky 
na Malghet Aut. Lehčí varianta 2,5 hod. (nároč-
nost 1,5 z 5): jen k horní stanici lanovky na MAL-
GHET AUT (1850 m). Všichni sjezd lanovkou 
do FOLGARIDY, odjezd busem do hotelu.
8. den Snídaně, dopoledne odjezd do ČR, pří-
jezd v pozdních nočních hodinách.

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 6x 
večeři z toho 1x trentinská večeře, vstup do rela-
xační zóny se saunou a bazénem, karta Card Val 
di Sole, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. poj. vč. storna záj. 240 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT549-15-1 11.07.–18.07. 12 390,- F, N + Brno

Ubytování:
Hotel v nadmořské výšce 1900 m, pokoje 
vybaveny sat. TV. Snídaně je podávána formou 
švédského stolu, večeře menu o 3 chodech 
s výběrem a salátovým bufetem. Součástí hote-
lu je i relaxační zóna (otevřená ÚT–PA) – bazén, 
sauna. Vířivka za poplatek.



PO
ZN

Á
V

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

65

Pragser WildseeJezero MisurinaTre Cime di Lavaredo

ITÁLIE

Zájezd je zaměřen na lehkou a střední turistiku po nejznámějších a nejhezčích lokalitách Východ-
ních Dolomit. Celý zájezd je koncipován tak, abychom poměrně pohodlně poznali krásné údolí 
Hochpustertal a  jeho okolí, tzv. Zahradu Dolomit. Projdeme se pohořím Cristallo, navštívíme 
jezero Prager Wildsee a vystoupáme k nejznámější dominantě Dolomit – Drei Zinnen. 

ZAHRADA DOLOMIT
pohodový týden v Alpách

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách z ČR do 
Itálie.
2. den Ráno příjezd do ANTHOLZU, do-
polední snídaně, ubytování dle možností ho-
telu. Odpoledne volný program nebo místním 
busem (cca 3 €) s průvodcem k jedinečnému 
jezeru ANTHOLZER SEE a údolím zpět 
do hotelu (2,5 hod.), večeře.
3. den Odjezd na celodenní výlet do Dolo-
mit, základní varianta 5 hod. (náročnost 2 z 5): 
přechod (s pomocí lanovky) velmi známého 
pohoří MONTE CRISTALLO s fantastický-
mi výhledy na městečko CORTINA DI AM-
PEZZO, po cestě č. 203 k REF. OSPITALE 
a busem do hotelu. Lehčí varianta 5 hod. (nároč-
nost 1,5 z 5): zpět k horní stanici lanovky a buď 
lanovkou nebo pěšky k busu. 
4. den Odjezd do SEXTENU, výjezd lanov-
kou na MONTE ELMO (2050 m), základní 
varianta 7 hod. (náročnost 2,5 z 5): výstup na 
HELM (2434 m), dále přes SILLIANER 
HÜTTE a zpět okružní cestou k lanovce, zpět 
k horní stanici lanovky, sjezd do údolí, mož-
nost prohlídky městečka. Cestou zpět zastávka 
v INNICHENU – jedinečná románská kated-
rála. Odjezd do hotelu.
5. den Odjezd k jezeru MISURINA, 
mýtnou silnicí k RIFUGIO AURONZO  
(2320 m), základní varianta 7 hod. (náročnost 
2,5 z 5): na RIF. A. LOCATELLI (2405 m), 
dále přes PASSO FISCALINO (2519 m) 
na chatu RIF. LAVAREDO (2344 m) a zpět 
k busu u RIF. AURONZO. Lehčí varianta  
4 hod. náročnost 2 z 5): na Rif. A. Locatelli, dále 
na Rif. Lavaredo a zpět k autobusu. Zpět do ho-
telu, večeře. Obě varianty nabízejí nádherné 
výhledy na dominantu Dolomit – TRE CIME 
DI LAVAREDO a procházejí místy, kde se za  
I. světové války urputně bojovalo. 
6. den Odjezd místním mikrobusem (cca  
3 €) do průsmyku STALLER SATTEL (2052 
m, na hranicích Rakouska a Itálie), základní 
varianta 7 hod. (náročnost 2,5 z 5): nádherný 
výstup na ROTE WAND (2818 m) kolem 
potoka ACKSTAL BACHE, lehčí varianta  

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v pozdních odpoledních 
hod. 
2. den Příjezd do MÜHLWALDU (1220 
m), dopolední snídaně, ubytování dle možností 
hotelu, dopoledne odjezd busem do STIEGE-
RU (1019 m), základní varianta 5 hod. (náročnost  
2 z 5): výjezd lanovkou do výšky 2000 m, krásnou 
panoramatickou cestou až do hotelu, jedinečné 
výhledy do údolí Ahrntal a na vršky Dolomit. Ces-
tou dojdeme až na hotel, večeře.
3. den Snídaně, odjezd busem na lanovku 
na KLAUSBERG (1602 m), základní varianta 6 
hod. (náročnost 2 z 5): přes chatu SPECK UND 
SCHAPSALM (1726 m) až k jezeru KLAU-
SSEE (2162 m) obklopenému jedinečnými štíty 
třítisícovek s nádhernými výhledy, zpět přes SA-
TTELNOCK (2362 m) po cestě č. 7 až k horní 
stanici lanovky. Lehčí varianta 4 hod. (náročnost 1,5 
z 5): od horní stanice jen k chatě BACHMAIR 
(1888 m) a zpět přes BREITE RAST (2098 m) 
k horní stanici lanovky. Všichni sjezd lanovkou do 
údolí a busem do hotelu, večeře.
4. den Busem do REINU (1600 m), zákl. vari-
anta 6 hod. (náročnost 2 z 5): lesem k chatě RI-
FFUGGIO ROMA (2276 m), občerstvení, dále 
po cestě ARTHUR-HARTDEGEN-WEG ko-
lem vodopádů na konec údolí URSPRUSGTAL 
(2300 m) a údolím zpět nebo horní cestou přes cha-
tu BRUNNERHÜTTE. Lehčí var. 3 hod. (nároč-
nost 1,5 z 5): údolím BACHNERTAL až k vodo-
pádům REINBACHFÄLLE (cca 1900 m) a zpět 
po 2. str. potoka Bacher. Všichni odjezd do hotelu. 
5. den Lehce odpočinkový den, dopol. odjezd 
do SANDU (862 m), vodopády Hochpustertál-
ského údolí – REINBACH WASSERFÄLLE 
a hrad TAUFERS. Krátký sestup k busu a odjezd 
do TERENTENU (1210 m), kde se projdeme ke 
známým ERDPYRAMIDEN, kolem 5 renovo-
vaných mlýnů (až 500 let starých) a zpět. Všichni 
odjezd do hotelu, večeře a kuželkářský večer.Všich-
ni odjezd do hotelu, večeře.
6. den Odjezd do STIEGERU (1019 m), výjezd 
kabinkou a sedačkou k nové rozhledně ve 2400 m 
– kruhový výhled až na 80 třítisícovek. Zákl. varianta 
8 hod. (náročnost 2,5 z 5) asi nejhezčí trasou v se-
verních Dolomitech na SPEIKBODEN-GIP- 
FEL (2527 m), po cestě KELLERBAUER-

» nejznámější partie Východních 
Dolomit

» oblíbený zájezd 

3 hod. (náročnost 2 z 5): z průsmyku kolem ra-
kouského jezera OBERSEE  k chatě stejného 
jména – možnost občerstvení. 
7. den Odjezd k jezeru PRAGSER WILD-
SEE (1500 m) – nejromantičtější jezero Dolo-
mit, základní varianta 7 hod. (náročnost 2 z 5): 
výstup na GR. APOSTEL (1995 m), lehká až 
středně těžká túra. Těžší varianta 7 hod. (nároč-
nost 3 z 5): výstup na SEEKOFEL (2810 m) 
– nádherné výhledy na západní část Dolomit. 
Lehká varianta 2 hod. (náročnost 1 z 5): okružní 
procházka kolem jezera, zpět k busu. Všichni 
odjezd do hotelu. 
8. den Po snídani odjezd do ČR, příjezd 
v nočních hodinách.

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 6x ve-
čeři, vstup do relaxační zóny s krytým bazénem, 
průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“.

1lůžk. pokoj 1800 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
240 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IT550-15-1 04.07.–11.07. 12 990,- F, N + Brno

Ubytování:
Hotel v bočním údolí Antholzer Tal s veške-
rým komfortem vč. fénu, sat. TV na pokojích. 
Snídaně je podávána formou švédského sto-
lu a večeře menu o 3 chodech se salátovým 
bufetem. Jedenkrát pro nás majitelé připraví 
na večeři italské speciality. Součástí hotelu je 
i relaxační zóna s krytým bazénem.  

Poznáme podrobněji střední a jižní část Hochpustertálského údolí, vystoupáme na majestátné ští-
ty na pomezí Rakouska a  Itálie. Osloví nás výhledy na nádherné vodopády i  túra báječnou cestou 
Arthur-Hartdegen-Weg. Podíváme se do oblasti Alta Badia a budeme obdivovat výhledy na Piz Boe.

POKRAČOVÁNÍ ZAHRADY 
DOLOMIT

» střední a jižní část  
Hochpustertálského údolí

» cesta Arthur-Hartdegen-Weg 

WEG až k chatě NEVESJOCHHÜTTE 
(2420 m), sestup k přehradní nádrži NE- 
VES-STAUSEE (1856 m), podél potoka a čás-
tečně po silnici až do LAPPACHU (1500 m). 
Lehčí var. 3 hod. (náročnost 1,5 z 5): stejný výstup 
na SPEIKBODENGIPFEL, dále přes GRO-
SSER NOCK (2400 m) k horní stanici lanovky 
(1958 m), sjezd k busu, odjezd na hotel. 
7. den Busem do ABTEI (1421 m), lanovkou na 
UTIA NAGLER (cca 1800 m), křížovou cestou 
do v. 2045 m a dále zákl. varianta 5 hod. (nároč-
nost 2,5 z 5): postupným sestupem přes PRADA 
(1700 m) až do ST. KASSIAN (1600 m), fakult. 
návštěva výrobny sýrů v obci (ochutnávka, nákup). 
Lehčí varianta 4 hod. (náročnost 1,5 z 5): od horní 
stanice lanovky přes MUNT DE CASTELLA 
(1828 m) a sestup do STERNU (1500 m), busem 
do ST. KASSIANU a možnost návštěvy místní 
sýrárny. Všichni společně odjezd na hotel.
8. den Po snídani odjezd do ČR s příjezdem ve 
večerních hodinách. 

 Kód Termín Cena Trasa

 IT551-15-1 26.06.–03.07.  11 790,- F, N + Brno       

Ubytování:
Hotel*** na břehu malého jezera, útulné po-
koje, sat. TV, balkon. Snídaně je podávána formou 
švédského stolu a večeře menu o 5 chodech včet-
ně salátového bufetu. Majitelé pro nás připravili 1x 
jihotyrolskou večeři o 6 chodech. Součástí hotelu 
je za příplatek relaxační zóna se saunou a vířivkou.

dopravu klim. busem, 6x ubyt. v hotelu*** – 2lůžk. 
pokoje s přísluš., 7x snídani, 6x večeři z toho 1x jiho-
tyrolskou, průvodce

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

1lůžk. pokoj 1400 Kč (zde povinné při nedoobsaze-
ní), komplex. poj. vč. storna záj. 240 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:
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FRANCIE

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají 
králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. 
Pojeďte s námi poznat tuto metropol – římské posádkové město, město universitní, sídlo stře-
dověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice 
kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte  
s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa. 

PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES                      
hotel u centra na Montmartru

» hotel u centra Paříže
» doporučujeme včasnou rezervaci
» oblíbený zájezd 
» poloha hotelu nám umožní kouzelné 

večerní procházky městem, posezení 
v kavárničkách na břehu Seiny  
a vstřebání atmosféry města

Notre Dame

Vydejte se s námi na prodloužený eurovíkend do Paříže. Frédérik Chopin před více než 
150  lety napsal: „Paříž je všechno, co chceš!“ a platí to dodnes. Pro Ernesta Hemingwaye 
byla tato metropole „oslavou života“. Klikaté uličky a velkolepé bulváry, proslulé stavby, 
mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody, honosné operní scény a sebe-
vědomí občané. Žádné jiné evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž.

Poloha hotelu*** nám umožní individuálně navštívit večerní Paříž – 
kouzelné procházky městem, posezení v kavárničkách na břehu Seiny  
a vstřebání té pravé atmosféry města. 

PAŘÍŽ – METROPOLE NAD SEINOU
a zámek Versailles  

» trvale oblíbený zájezd  s naším 
průvodcem

» výborná poloha hotelu
» ubytování – hotel***, snídaně 

formou bufetu 

leteckou přepravu Praha – Paříž – Praha, letištní 
taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 3x ubytování 
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 3x 
bufetovou snídani, průvodce po celou dobu zájezdu 

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

1lůžk.pokoj 2900 Kč, komplex.pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu 

* Zájezd 3. 12. je přizpůsoben slavnostní adventní 
atmosféře v Paříži, vánoční trhy, blýskavá nádhera 
nazdobených fasád.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sacré-Coeur

Most Alexandr

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V odpoledních hodinách odjezd z re-
publiky.
2. den Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Čeká nás 
pěší prohlídka na ostrově La Cité – katedrála 
Notre Dame – 800 let stará gotická kated-
rála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. 
shlédneme Pařížskou radnici, centrum 
Pompidou, Les Halles, Královský palác 
a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. 
V podvečerních hodinách odjezd na ubytování 
do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den Dnešní den bude věnován prohlídce 
nejznámějšího symbolu francouzské renesanční 
architektury a královské moci VERSAILLES, 
královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikos-
ti krále a vzor snad pro každého „zámeckého 
architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se 
Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví 
malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 
20 km západně od Paříže na nádherný palác, 
bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se 
Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a abso-
lutním mocenským centrem. Poté odjedeme na 
náměstí La Défense – moderní čtvrť třetího 
tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou 
bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, 
Moulin Rouge. Návrat na ubytování a in-
dividuální volno v Paříži.
4. den Celodenní prohlídka dalších paměti-
hodností města s průvodcem. Invalidovna, 
nejznámější monument města Eiffelova 
věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem 
na počest 100. výročí Velké francouzské revolu-
ce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Tro-
cadero, Vítězný oblouk – 50 m vysoký Arc 
de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, 
třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů,... 
Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině 
s neobvyklým pohledem na pařížské památky. 
Odjezd do ČR.
5. den Příjezd do republiky v dopoledních 
hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 FR556-15-1 02.04.–06.04.  5 990,- A, B, F, G

 FR556-15-2 01.05.–05.05. 5 990,- A, B, F, G

 FR556-15-3 08.05.–12.05. 5 990,- A, B, F, G

 FR556-15-4 03.06.–07.06. 5 990,- A, B, F,G

 FR556-15-5 21.08.–25.08. 5 990,- A, B, F,G

 FR556-15-6 24.09.–28.09. 5 990,- A, B, F, G

 FR556-15-7 24.10.–28.10. 5 990,- A, B, F, G

Advent v Paříži
 FR803-15-1 09.12.–13.12. 5 990,- A, B, F, G

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu ve 
čtvrti Montmartre – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
2x snídani formou studeného bufetu, průvodce 

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1550 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu

adventní Paříž 9. 12.–13. 12. program je přizpůso-
ben vánoční atmosféře města

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Dle letového řádu odlet s českým 
průvodcem z Prahy, přílet do PAŘÍŽE, trans-
fer na ubytování do hotelu. Prohlídka čtvrti 
Montmartre, náměstí malířů Place du 
Tertre, krásná bazilika Sacré-Coeur, náměstí 
Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s prů-
vodcem večerní město.
2. den PAŘÍŽ – celodenní prohlídka hlav-
ních pamětihodností města s průvodcem – Ví-
tězný Oblouk, Champs Elysées, přes náměstí 
Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu 
La Cité – katedrála Notre Dame, Sainte 
Chapelle, Justiční palác, Prefektura... Individuální 
volno v Latinské čtvrti (kavárničky, restaurace, 
nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona a Lu-
cemburské zahrady). Večerní fakultativní projížď-
ka lodí po Seině s neobvyklým pohledem 
na pařížské památky.
3. den Po snídani odjedeme na fakulta-
tivní výlet k prohlídce zámku a zahrad VER- 
SAILLES – symbol francouzských králů, de-
monstrující bohatství a velikost francouzské mo-
narchie (příměstský vlak RER cca 9 €). V pozdních 
odpoledních hodinách navštívíme Invalidov-
nu a podvečerní Eiffelovu věž.
4. den Dopoledne rozloučení s Paříží – ná-
vštěva muzea LOUVRE, individuální 
volno, odpoledne transfer na letiště a odlet 
zpět do Prahy. Předpokládaný návrat do ČR 
ve večerních hodinách.

 Kód Termín Cena Svoz let.

 FR557-15-1 07.05.–10.05. 12 790,- L2, L3

 FR557-15-2 06.06.–09.06. 12 490,- L2, L3

 FR557-15-3 19.09.–22.09. 12 790,- L2, L3

Advent v Paříži
 FR804-15-1* 03.12.–06.12. 12 490,- L2, L3

Ubytování:
Hotel*** v pařížské čtvrti Clichy, cca 1000 m 
od centrální Paříže – 2lůžkové pokoje se soci-
álním zařízením. Snídaně formou bufetu, mož-
nost snídaní i na pokoj, sat. TV, Wi-Fi. Velkou 
výhodou je stanice metra před hotelem (50 m).  
V okolí hotelu se nachází plno obchodů, restau-
rací, ale i úzkých typických francouzských uliček 
s jedinečnou atmosférou. 

Poznámka:

Náš tip!
Náš tip!
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BeauneZámek ChambordZámek Chenonceaux

PAŘÍŽ
VERSAILLES

CHEVERNY

BLOIS

CHENONCEAU

CHAMBORD

VILLANDRY

AZAY-LE-RIDEAU

Nádherné údolí Loiry proslulé honosnými zámky s pozůstatky dávné královské minulosti oplý-
vá historickými i architektonickými památkami. Údolí, kde uvidíte nejkrásnější zámky Fran-
cie, je mimořádnou turistickou atrakcí (UNESCO). Pojeďte tedy shlédnout „perly“ renesanční 
architektury.

PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE  

» trvale oblíbený zájezd
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %  

PAŘÍŽ – VILLANDRY – AZAY-LE-RIDEAU – CHENONCEAU – CHAMBORD – BLOIS –  
CHEVERNY – VERSAILLES 

S

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

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

3x snídaně 450 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 180 Kč  str. 2 katalogu

3. osoba na pokoji  900 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

FRANCIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v poledních hodinách z ČR, 
směr Francie. 
2. den Celodenní prohlídka PAŘÍŽE. Pro-
hlídku města zahájíme na pravém břehu Seiny 
s nádhernými bulváry, Champs Elysées, 
Vítězný oblouk, Centre George Pompidou, 
ostrov La Cité, katedrála Notre Dame – 
800 let stará gotická katedrála, Latinská čtvrť, 
Panteon aj. 
3. den Okruh po zámcích na Loiře. VI- 
LLANDRY – romantický zámek, s jedineč-
nými renesančními zahradami – květinové, 
zeleninové i bylinkové, geometrické obrazce, 
terasy. Elegantní AZAY-LE-RIDEAU na os-
trově Indre, obklopený tichým jezerem a par-
kem, mistrovské dílo renesanční architektury. 
Pohádkový zámek CHENONCEAU – který 
překlenuje řeku Cher 60 m dlouhou dvoupat-
rovou Galerií – zámek šesti žen, padací most, 
stylový příkop a  velkolepé interiéry.   
4. den Okruh po zámcích na Loiře . 
Úžasný renesanční zámecký skvost, největší 
zámek na Loiře – CHAMBORD – zámek je 
duchovním dítětem výstředního krále Františka 
I., který nechal zbudovat jako základnu pro lov 
v lesích Sologne. BLOIS – starobylé městečko 
se zámkem, sídlo vévodů orleánských. CHE-
VERNY – zámek z doby Jindřicha IV. a Ludví-
ka XII., nádherně zařízený zámek, přepychové 
pokoje.
5. den Symbol francouzské renesanční archi-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách z ČR, 
směr Francie – Burgundsko.
2. den Ráno příjezd do turisticky přitažlivé vi-
nařské oblasti CÔTE D´OR – Zlaté úbočí – ostré 
svahy, strmá údolí, rozlehlé vinice. Navštívíme 
hlavní město oblasti BEAUNE – úzké dláždě-
né uličky, fakult. ochutnávky místních vynika-
jících vín, muzeum burgund. vína, staré město 
a hlavní atrakce středověký špitál Hôtel-Dieu se 
střechou s tisíce glazovaných tašek, ve kterém 
se dnes konají dražby proslulých burgundských 
vín. Odpoledne strávíme v historickém DIJONU 
– sídlo burgundských vévodů – Vévodský palác 
s vynikajícím muzeem impresionistů, bohatě 
zdobené hrázděné i kamenné měšťanské domy, 
kostel Notre-Dame ve stylu burgundské gotiky se 
známou sovičkou, jejíž pohlazení údajně přináší 
štěstí, gastronomické speciality – vyhlášená vína, 
ostrá hořčice, perník s medem nebo čokoláda. 
3. den Po snídani pokračujeme kouzelnou 
krajinou Burgundska do oblasti zámků na Loi- 
ře. Mezi Loirou a Cher navštívíme úžasné 
středověké městečko plné květů BOURGES 
– prohlídka gotické katedrály sv. Etienna – jed-
ny z nejkrásnějších francouzských vitrážových 
oken, zbytky galo-římských zdí, krásné městské 
paláce. V pozdních odpoledních hodinách na-
vštívíme skvostný zámek v BLOIS s velkole-
pou historií. Prohlídka večerního historického 
jádra města, bývalého sídla vévodů z Orléansu,  
fakult. večeře a ubytování. 
4. den Budeme obdivovat romantický rene-
sanční zámek CHÂTEAU DE CHENON-
CEAU, jenž překlenuje řeku Cher šedesát me-
trů dlouhou dvoupatrovou galerií. Velkolepost 
čiší i z úžasně zařízených interiérů. Pokocháme 
se jedněmi z nejkrásnějších zahrad ve Francii 
u zámku VILLANDRY, které se nesou v re-
nesančním duchu. Na závěr navštívíme klenot 

 Kód Termín Cena Trasa

 FR558-15-1 19.05.–24.05. 6 290,- G, H, L

 FR558-15-2 01.07.–06.07. 6 390,- G, H, L

 FR558-15-3 15.09.–20.09. 6 290,- G, H, L 

tektury VERSAILLES  – sídlo francouz-
ských králů. Dokončení prohlídky PAŘÍŽE – 
levý břeh Seiny, Eiffelova věž, Invalidovna, pro 
zájemce možnost návštěvy muzeí Louvre nebo 
Musee d´Orsay. Na večerním Montmartru 
s krásnou bazilikou Sacré-Coeur se s Paříží 
rozloučíme. Odjezd do republiky.
6. den Předpokládaný návrat v odpoledních 
hodinách.

BURGUNDSKO, ZÁMKY LOIRY 
A PAŘÍŽ 
zahrada Francie

S

» Burgundsko v čase vinobraní
» Dijon – sídlo burgundských vévodů
» zámky na Loiře a Paříž
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %  

BEAUNE – DIJON  – BOURGES – BLOIS – CHÂTEAU DE CHENONCEAU – ZAHRADY VILLANDRY – 
AZAY–LE–RIDEAU – PAŘÍŽ – ZÁMEK VINCENNES

Zájezd nás zavede do  Burgundska, do  „srdce Francie“, do  kraje světoznámých vín, znamenité ku-
chyně a velkolepé architektury. Svůj sen o zámcích a vznosných katedrálách zažijeme na Loiře, na-
vštívíme renesanční zámky, středověké pevnosti, výjimečné parky a zahrady. Mnozí králové, umělci 
a  další slavné osobnosti byli tak okouzleni touto oblastí, že si břehy Loiry zvolili za  svůj domov. 
Navštivte tedy s námi dvě nádherné oblasti regionů, známé jako „zahrada Francie“, oblasti pyšnící 
se nejlepšími víny, výtečnými kozími sýry a nejaristokratičtější minulostí. 

ležící na ostrůvku uprostřed řeky Indre – zámek 
Azay-le-Rideau, jenž byl postaven za vlá-
dy Františka I. 
5. den Po snídani odjedeme do PAŘÍŽE. 
Prohlídka města s průvodcem – Latinská čtvrť 
– La Cité – Notre Dame aj. variantně světo-
známé muzeum Louvre. Navštívíme i méně 
známá místa např. zámek VINCENNES, 
který před dokončením Versailles obýval i Lud-
vík XIV, popřípadě nejznámější pařížský hřbitov 
Père Lachaise s hroby známých osobností 
(Edith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde,...) a dal-
ší významné pamětihodnosti města. Možnost 
večerní projížďky lodí po Seině, sym-
bolické rozloučení s Paříží. Odjezd v pozdních 
večerních hodinách.
6. den Předpokládaný návrat v poledních 
hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 FR559-15-1 23.09–28.09. 6 590,- A, B, F, G

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1800 Kč, 3x snídaně 550 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč  

3. osoba na pokoji 900 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

Zahrady Villandry

Zámek Azay-le-Rideau

Náš tip!
Náš tip!
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Normandie

Mont Saint Michel

Honfleur

FRANCIE

Zájezd nás zavede do idylické normandské krajiny s malebnými městečky a překrásnými za-
hradami, v této době v plném květu. Navštívíme zahrady Clauda Moneta v Giverny, překrás-
né zahrady Shamrock, plné hortenzií, zahrady Jardin d`Elle, zahrady Brécy nebo dům a za- 
hradu Christiana Diora. Neopomeneme i na klenoty Normandie – např: Honfleur, Rouen, Mont 
Saint Michel, Alabastrové pobřeží s městečkem Étretat. Na závěr nás čeká Paříž s krásnou Lu-
cemburskou zahradou. 

KLENOTY A ZAHRADY NORMANDIE                      
s návštěvou Paříže

» nejkrásnější zahrady Normandie
» po stopách Clauda Moneta
» hortenzie v zahradě Shamrock

PAŘÍŽ, JAK JI NEZNÁME  

» zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek
» hotel u centrální Paříže 

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu 
u centrální Paříže – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
2x snídani, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1550 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu 
***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snída-
ni, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2800 Kč, komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 210 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách
2. den Ráno příjezd do GIVERNY, kde na-
vštívíme dům a zahradu Clauda Mo-
neta, známou především její japonskou částí 
s leknínovým jezírkem, které ztvárnil v malířském 
cyklu Lekníny. V odpoledních hodinách se projde-
me starými hrázděnými uličkami města ROU-
EN, kde byla upálena Johanka z Arku. Prohlédne-
me si katedrálu Notre-Dame, taktéž zachycenou 
na mnoha Monetových obrazech, nocleh.
3. den Po snídani se vydáme objevovat rostlinu 
snad nejtypičtější  pro tuto část Francie – horten-
zii. V ZAHRADĚ SHAMROCK je vysázeno 
na 1200 variant této úchvatné květiny. Pokraču-
jeme do BOIS DES MOUTIERS – nádherná 
anglická zahrada byla navržena na konci 19. st. 
na rozloze 12 ha. Po květinovém představení nás 
čeká malebné přímořské městečko ÉTRETAT, 
ležící na Alabastrovém pobřeží, které si 
pro své malování pod širým nebem rovněž Clau-
die Monet oblíbil. Pro zájemce je připraven krátký 
výstup na slavný útes ve tvaru slona. Přes MOST 
NORMANDIE dojedeme do oblasti Norman-
ské riviéry – podvečerní návštěva malebného 
HONFLEURU, hrázděné domy, atmosféra sta-
rého přístavního městečka.
4. den Ráno se vydáme do BAYEUX, oživí-
me si vítězství Viléma Dobyvatele v bitvě u Has-
tingsu vyobrazené na slavné tapisérii z Bayeux. 
Pokračujeme k parku a zahradám JARDIN 
D`ELLE, které během 20 let vytvořil zahradník 
Gilbert Anquétil. Na rozloze 2,5 ha se nachází 
na 2500 rostlin uspořádaných do tématických 
okruhů: zahrada hortenzií, venkovská, barevná, 
orientální, vodní zahrada a další. Na závěr dne nás 
čeká městečko GRANVILLE, u něhož navštíví-
me dům a zahradu Christiana Diora 
na útesu nad mořem, kde strávil dětství. Do vily 
Rhumbs bylo umístěno muzeum upomínající 
na život a tvorbu tohoto módního mága. Jeho lás-
ka ke květinám je patrná v zahradě, jež byla v roce 
2005 ku příležitosti oslav 100 let od narození  

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V odpoledních hodinách odjezd z re-
publiky.
2. den Ráno příjezd do PAŘÍŽE – Latin-
ská čtvrť a čtvrť St. Germain – procházka 
kolem Sorbonny, návštěva Lucemburských 
zahrad, kostela sv. Sulpicia s „nultým poled-
níkem“ a freskovou výzdobou E. Delacroix. Od-
poledne Oranžerie v Tuilerijských zahradách 
(zde jsou vystaveny mj. velkoformátové obrazy 
Lekníny z pozdního období Claudea Moneta).
3. den Návštěva přepychových interiérů rene-
sančního zámku Fontainebleau – jedna 
z největších francouzských královských rezi-
dencí. Odpoledne muzeum Marmottan 
(malá, ale výborná sbírka impresionistů, mj. i ob-
raz Imprese Clauda Moneta, podle něhož se na-
zývá celý umělecký směr impresionismus). Pod-
večerní a večerní návštěva „vrchu křepelek“ 
(Butte aux Cailles) aneb jak vypadal Montmartre, 
než ho zničili turisté.
4. den Čtvrť velkých bulvárů kolem 
pařížské Opery Garnier – návštěva jedinečného 
muzea Jacquemart Andre, kde tato rodina shro-
máždila v cenných interiérech obrazy a nábytek 
renesance a baroka, návštěva interiérů pa-
řížské Opery s výmalbou Marca Chagalla, 
obchodní dům Printemps Lafayette s vyhlídkou 
na centrum města. Palácová čtvrť Marais 
– navštívíme nejkrásnější renesanční a barokní 
paláce této čtvrti, nejkrásnější renesanční ná-
městí Place des Vosges v centru této čtvrti, 

GIVERNY – ROUEN – ZAHRADY SHAMROCK – BOIS DES MOUTIERS – ÉTRETAT – HONFLEUR – 
BAYEUX – JARDIN D`ELLE – GRANVILLE – MONT SAINT MICHEL – BRÉC Y – PAŘÍŽ

Ch. Diora přetvořena v zahradu vůní, aby se spe-
cifickým způsobem umocnila její návštěva.
5. den Ráno navštívíme gotický klenot Fran-
cie opatství MONT SAINT MICHEL ležící 
na stejnojmenném ostrůvku. Budeme pokračovat 
k zámku a zahradám BRÉCY. Zahrada 
pochází z pera slavného architekta Ludvíka XIV. 
J. H. Mansarda. Jedná se o  typický příklad fran-
couzské zahrady s terasami, schodišti, skulptura-
mi a bazénky. Přejezd na ubytování do Paříže.
6. den Den věnujeme prohlídce PAŘÍŽE. 
Procházka LUCEMBURSKOU ZAHRA-
DOU, která je nejkrásnější ve městě, dále pro-
jdeme Latinskou čtvrtí, navštívíme ostrov La 
Cité, katedrálu Notre-Dame aj., vari-
antně možnost návštěvy muzeí (Louvre, Orsay, 
Orangerie – Monetovy lekníny). Pro zájemce in-
dividuální program ve městě. Podvečerní fakult. 
projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem 
na pařížské památky. Následuje odjezd do ČR.
7. den Předpokládaný návrat v dopoledních 
hodinách do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 FR560-15-1 15.06.– 21.06. 9 490,- A, B, F, G

Paříž jak ji neznáme, aneb pro ty, kteří už byli na Eiffelovce a viděli Monu Lisu. Zájezd nás zave-
de do palácové čtvrti Marais, do čtvrti St. Germain a Latinské čtvrti, navštívíme čtvrť velkých 
bulvárů kolem pařížské Opery Garnier a vrch křepelek na Montmartru, nevynecháme ani Paříž 
impresionistickou, prohlédneme si zámek Fontainebleau, prostě Paříž, jak ji neznáme a s prů-
vodcem PhDr. Tomášem Jeřábkem. 

které sloužilo pro turnaje, kde se rovněž nachází 
zpřístupněný byt spisovatele Victora Huga, pro-
cházka po ostrově sv. Ludvíka, muzeum 
Carnavalet mj. zachovaný interiér Fouquetova 
klenotnictví od Alfonse Muchy, Picassovo 
muzeum – jedno z nejoblíbenějších pařížských 
muzeí variantně např. Musee Cognac Jay se sbír-
kou obrazů 18. století. Variantně indiv. volno v Pa-
říži. V podvečerních hodinách fakult. projížď-
ka lodí po Seině s neobvyklým pohledem 
na pařížské památky. Večer odjezd do republiky.
5. den Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Paříž – Lucemburské zahrady

Paříž – Lucemburské zahrady

Náš tip!
Náš tip!

 Kód Termín Cena Trasa

 FR561-15-1 01.05.–05.05. 5 990,- A, B, F, G

 FR561-15-2 16.09.–20.09.  5 990,- A, B, F, G 
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RouenÉtretat

Colleville sur mer

FRANCIE

Bayeux

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd v podvečerních hodinách z re-
publiky, transfer přes SRN do Francie. 
2. den Ráno návštěva GIVERNY, dům 
a zahrady Clauda Moneta, japonská zahrada 
s lekníny nebo Musée d´Art Americain nad-
chnou milovníky umění i zahrad. Impresionis-
tická atmosféra a kouzlo meandrů řeky 
Seiny: LES ANDELYS, výstup na Château 
Gaillard, hrad Richarda Lví srdce vysoko nad Sei-
nou. ROUEN, staré normandské hlavní město, 
proslulá gotická katedrála Notre Dame (z obrazů 
Moneta), středověké uličky s hrázděnými domy, 
tržnice na Vieux Marché (místo upálení Johanky 
z Arku), justiční palác a orloj, možnost návštěvy 
galerie, místní speciality. 
3. den Cesta na Alabastrové pobřeží. LA 
MANCHE, přes Bretonský most a CAUDE-
BEC-EN-CAUX, gotická katedrála, kostelík 
v koruně tisíciletého stromu k Côte-d’Albâtre, 
procházka kolem nejkrásnější řeky Francie. 
FÉCAMP, destilační závod a muzeum „bene-
diktinky“ s ochutnávkou. ÉTRETAT, kouzelné 
městečko na Alabastrových útesech, turistika na 
útesech FALAISE D’AVAL, dle času možní 
i kozí farma s ochutnávkou sýrů nebo rybí speci-
ality, možnost návštěvy večerního Rouenu. 
4. den Ranní kouzlo Seiny, nejvý-

Jen málokterá krajina inspirovala tolik malí řů jako Normandie, tajemné světlo na Seině, úze-
mí vikingských Normanů, bílé křídové útesy a pláže La Manche, hrázděné domky a kouzelné 
zahrady. Ochutnáme speciality zdejší gastronomie, cidre, calvados, sýr Camembert, zavzpo-
mínáme na den D a vylodění v Normandii. 

TAJEMNÁ NORMANDIE
a pobřeží La Manche

Rouen

GIVERNY – LES ANDELYS – ROUEN – CAUDEBEC-EN-CAUX – FÉCAMP – ÉTRETAT – JUMIÉGES – 
HONFLEUR – CAEN – PLÁŽE ARROMANCHES – BAYEUX

 Kód Termín Cena Trasa

 FR562-15-1 05.05.–10.05. 7 990,- F, H

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce

vstupné, fakult. služby, ochutnávky, místní do-
pravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1900 Kč (zde nutné při nedoobsaze-
ní), 3x snídaně 450 Kč, 1x večeře Bayeux 600 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč str. 
2 katalogu

3lůžk. pokoj 360 Kč/os.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Sleva:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
Dvě možnosti dopravy: A – BUS; B – le-
tecky
1. den Program A Odjezd z ČR ve večer-
ních hodinách. 
2. den Program B V ranních hodinách 
odlet z Prahy do Paříže a odjezd autobusem 
z Paříže. Dále společný program A i B. 
Zastávka v GIVERNY, zahrada podle které 
maloval Monet své Lekníny. ROUEN, středo-
věké centrum s katedrálou Aitre Saint Maclou, 
odjezd na ubytování.
3. den Horní Normandie – kouzelné měs-
tečko ÉTRETAT, ležící na pobřeží kanálu La 
Manche, obklopené bílými útesy. Přejedeme 
přes Pont de Normandie a pokračujeme 
směrem do CAEN – kdysi sídelní město Vi-
léma Dobyvatele, historické centrum, kostel 
Mužského kláštera s hrobem V. Dobyvatele. 
Ubytování v okolí Caen.
4. den Po snídani se vydáme na pláže, 
na kterých se v roce 1944 vylodili spojenci. 
Navštívíme ARROMANCHES, dnes klidné 
lázeňské městečko, za 2. světové války zde 
byl podle Churchillových podkladů vybudo-
ván přístav Mulberry, (zde v Arromanches 
360 shlédneme krátký dokument posklá-
daný z autentických záběrů z roku 1944). 
Přejezd k Americkému hřbitovu a památníku 
v COLLEVILE SUR MERE. Podíváme se 
na pláž Omaha, na které se vylodily pěší divi-
ze U. S. Army, přejdeme k Point d Hoc, který 
6. 6. 1944 dobyly speciální jednotky Rangers 
a nakonec se zastavíme v SAINTE MERE 
EGLISE a na UTAH BEACH. Návrat na 
ubytování.
5. den Odjezd do BAYEUX, prohlídka 
města, které bylo osvobozeno již den po vy-
lodění – historické centrum s katedrálou, slav-
ná tapiserie z Bayeux. Odpoledne MONT 
ORMEL, která je známá také jako „kóta 262“ 
– návštěva památníku poslední části „Bitvy 
o Normandii“. Předtím fakult. ochutnávka ty-

Normandie je zemí šachovnicového uspořádání, polí, lesů, pastvin a tento ráz je v mnoha čás-
tech země zachován. Krajinu značně poznamenala i bitva o Normandii (1944), vliv války je nej-
patrnější v přístavech – poválečná architektura. Navštivte s námi malebná města a městečka, 
rozkládající se uprostřed normandské krajiny. 

NORMANDIE | země Viléma Dobyvatele, 
spojeneckých armád a calvados

pického normandského calvados. Ubytování 
v okolí Paříže. 
6. den Program A – snídaně, PAŘÍŽ – 
volný program, možnost návštěvy Eiffelovy 
věže, pařížských muzeí... Ve večerních hodi-
nách odjezd do ČR. 
Program B – transfer na letiště, odlet do 
Prahy (v případě večerních letových časů vol-
ný program v Paříži).
7. den Program A – příjezd do ČR v do-
poledních hodinách.

GIVERNY – ROUEN – ÉTRETAT – PONT DE NORMANDIE – ARROMANCHES – OMAHA BEACH – 
UTAH BEACH – BAYEUX – CAEN– MONT ORMEL – PAŘÍŽ

A dopravu lux. klim. busem, B leteckou přepra-
vu – Praha – Paříž – Praha včetně letištních tax, 
A a B dopravu busem po Francii, 4x ubytování 
v hotelu – 2lůžk. pokoje se soc. zařízením ( možno 
zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy), 
4x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3200 Kč, v případě včasného 
přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se zá-
jmem o doobsazení, nebude účtován příplatek 
za 1lůžk. pokoj, program A – komplex. pojiště-
ní vč. storna zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu, pro-
gram B – komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
150 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

znamnější normandský benediktinský klášter 
JUMIÈGES, galerie středověké architektury, 
klášterní zahrady, hrázděné domky s doškovými 
střechami, kvetoucím přírodním parkem Forêt-
-de-Brotonne, přejezd přes slavný Pont de Nor-
mandie, HONFLEUR, kouzelné staré opevně-
né přístavní městečko, oblíbené místo umělců, 
historický přístav, dřevěná katedrála Sv. Kateřiny, 
hrázděné domky, ubytování. Večerní CAEN, 
město Viléma Dobyvatele nebo fakult. večerní 
posezení s ochutnávkou sýrů, cidru a místních 
specialit.
5. den Ve znamení vylodění: pláže ARRO-
MANCHES, muzeum vylodění spojenců, 
americký hřbitov v Colleville, vesnička s kosatci 
na střechách. BAYEUX, katedrála a Muzeum 
tapisérie s výšivkou z dob vlády Viléma Dobyva-
tele z 11. stol., dějiny Normanů, indiv. Muzeum 
vylodění nebo Muzeum krajky, fakult. večeře 
na rozloučenou s možností ochutnávky ústřic, 
večer odjezd do ČR. 
6. den Návrat do republiky v odpoledních 
hodinách. 

Program A

 Kód Termín Cena   Trasa

 FR563-15-1 03.06.–09.06. 9 990,- F, K, I

 FR563-15-2 19.08.–25.08. 9 990,- F, K, I

Program B

 Kód  Termín Cena   Svoz. let

 FR585-15-1  04.06.–08.06. 16 990,- L3

 FR585-15-2  20.08.–24.08. 16 990,-  L3



PO
ZN

Á
V

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

70

Bretaň – Pont du RazColmar

Alsasko

FRANCIE
Strasbourgh

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den Lotrinsko, METZ , centrum kraje 
Lotrinsko, křižovatka cest od středověku, nej-
krásnější gotická katedrála Francie, toulky kra-
jem Lorraine, vinice. TOUL, opevněné město 
na řece Mosele, osmiboká pevnost, katedrála 
St-Étienne ve stylu plaménkové gotiky a místní 
gastronomické speciality. NANCY , sídlo 
lotrinských vévodů, elegantní Stanislavovo ná-
městí. 
3. den Alsasko, vinná stezka a hrázděná al-
saská městečka, RIBEAUVILLÉ, půvabné 
městečko na úpatí tří hradů, hlavní centum 
vína riesling, individuálně lehká turistika mezi 
vinohrady k hradům nebo fakult. posezení 
u slavného Pfiferhuisu, víno a místní speciali-
ty. RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na vinné 
stezce, renesanční radnice s arkýřovými okny, 
strážní věž ze 13. stol. COLMAR, centrum 
starého Alsaska, fakult. večeře.
4. den COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“, 
atmosféra uliček s hrázděnými domy, fakult. 
lodi po kanálech, návštěva Musée d´Unter-
linden. KAYSERSBERG, rodné město Al- 
berta Schweitzera, kouzelný výhled z hradní 
věže a procházka mezi vinohrady. EGUIS- 
HEIM, půvabné středověké městečko, fakult. 
ochutnávka vín i „grand crus“, sýra münster 
a bábovky kougelhopf, večerní překvapení 
v TURCKHEIMU.
5. den DAMBACH-LAVILLE, městeč-
ko s kaplí sv. Sebastiána, procházka mezi vi-
nohrady známého vína Frankstein, klášter 
Mont Ste-Odile, kouzelné poutní místo 
s léčivým pramenem a výhledy do kraje, v dál-
ce Pohanská zeď, rozsáhlá megalitická stavba 
ze 7. století př. n. l. STRASBOURG 
, křižovatka Evropy“, sídlo Evropského parla-
mentu, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť 
s kanály „Petite France“, krytý most Ponts-
-Couverts, možnost oběda v typické restauraci, 
odjezd z Francie odpoledne, do republiky se 
vrátíme pozdě večer. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do PAŘÍŽE, transfer do 
hotelu.
2. den Po snídani odjezd do Bretaně. VITRÉ – 
město s nejlépe zachovalým centrem – prohlídka 
hradeb z 15. stol., exteriér hradu založeného v 11. 
stol., procházka uličkami s mnoha historickými 
domy, mezi nimi i palác markýze de Sévigné. 
ROCHE AUX FÉES – zastávka u jedné z nej-
krásnějších megalitických památek. RENNES 
– dnes hlavní město Bretaně, prohlídka, hrázdě-
né domy, katedrála sv. Petra, odjezd do hotelu.
3. den Odjezd na severní pobřeží, prohlídka 
„zázraku západu“ MONT ST. MICHEL, za-
stávka u jednoho z největších stojících menhirů 
(9,4 m) na Champ Dolent; přejezd do korzárského 
města ST. MALO, prohlídka hradeb a „ville clo-
se“, procházka po plážích. Přejezd okolo světové-
ho unikátu – elektrárny, která zpracovává energii 
přílivu. Návrat do hotelu.
4. den Přejezd na jižní pobřeží, do oblasti 
Morbihanského zálivu. CAIRN DE GAVRI-
NIS, nejvzácnější megalitická památka v Bretani. 
CARNAC – menhirové řady, VANNES – hrad-
by, „Cohue“ – stará tržnice, katedrála St. Pierre, 
odjezd na ubytování.
5. den Dolní Bretaň – zvláštní atmosféru této 
části Bretaně si zamilovali umělci francouzské 
avantgardy 19. století i my ji okusíme ve zdech 
starobylých měst QUIMPERLÉ, CONCAR-
NEAU – prohlídka „La ville close“ opevněného 
ostrova střežícího přístup do přístavu nebo v ma-
lebné vesnici PONT AVEN, kde na sklonku 19. 
století vznikla tzv. Pont Avenská malířská škola, ke 

Milovníci umění a  architektury ocení okouzlující středověká města, vyznavači dobrého vína 
a sýrů si přijdou na své „na vinařské cestě“ Route de Vin d´Alsace. Turista se potěší malebnou kra-
jinou s vinohrady a gurmáni si přijdou na své v bezpočtu specialit. Pohoda s památkami UNESCO, 
turistikou, vínem a specialitami.

ALSASKO A LOTRINSKO 
METZ – TOUL – NANCY –  RIBEAUVILLÉ – RIQUEWIHR – COLMAR – KAYSERSBERG – EGUISHEIM – 
TURCKHEIM – DAMBACH –LAVILLE – STRASBOURG

» za památkami UNESCO
» cesta zpět bez nočního přejezdu
» lehká turistika, víno a speciality

Navštívíme skalnatou zemi Bretaňského poloostrova, zemi ošlehanou větry vanoucími z Atlanti-
ku, kde tisíce megalitických staveb z místních žul a rul, menhirů, dolmenů, chodbových hrobů, 
působí dojmem jako by ze skály vyrůstaly samy, tvořivou silou přírody bez lidského přičinění.

VELKÁ CESTA BRETANÍ   
VITRÉ – ROCHE AUX FÉES – RENNES – MONT ST. MICHEL – ST. MALO – CAIRN DE GAVRINIS 
– CARNAC – VANNES – QUIMPERLÉ – CONCARNEAU – QUIMPER – LOCRONAN – THÉGONNEC –  
GUIMILIAU – CAP FRÉHEL

které patřil i P. Gaugin. QUIMPER – katedrála  
St. Corentin s vitrážemi z 15. století, starý Quimper 
– náměstí Terre au Duc s hrázděnými domy a jeho 
okolí. Zastávka na jednom z krásných bretaňských 
mysů „POINTE DE TREVIGNON“. Odjezd 
na ubytování.  
6. den Panoramatická cesta divokým krajem 
západního pobřeží dolní Bretaně „Cornuaille“ až 
k mysu POINTE DU RAZ, kterého se obávali 
rybáři i námořníci plující ve vodách Atlantiku. Za-
stávka v městečku LOCRONAN, odkud se vy-
dáme objevovat Bretaňské kalvárie. Jako mají jižní 
Čechy nezaměnitelné selské baroko, tak je seve-
rozápad dolní Bretaně zdoben lidovou gotikou, 
projevující se v tzv. „kalváriích“. Jde o celky zahr-
nující většinou samotné sousoší kalvárie, malou 
kostnici, kostel. Navštívíme kalvárie v THÉGO-
NNEC, GUIMILIAU. Odjezd na ubytování.
7. den Přejedeme k jednomu z nejkrásnějších 
mysů severního pobřeží, kterým je CAP FRÉ-
HEL (v případě dobrého počasí přejdeme podél 
pobřeží k pevnosti Fort Latte), shlédneme exteriér 
romantické pevnosti Latte, odjezd do Paříže.
8. den Transfer na letiště, odlet do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 FR564-15-1 06.05.–10.05.  6 590,- F, J

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1900 Kč, 3x snídaně 530 Kč, 1x ve-
čeře 580 Kč 3. den programu, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 FR565-15-1 13.06.–20.06. 19 990,- L3, L5

 FR565-15-2 15.08.–22.08. 19 990,- L3, L5

leteckou dopravu Praha – Paříž – Praha, letištní 
taxy a poplatky, transfer z/na letiště ve Francii, 
dopravu busem po Francii, 7x ubytování v hotelu 
– 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x kontinentální 
snídani, průvodce

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 2 
katalogu, s možností vyššího připojištění storna + 
250 Kč

1lůžk. pokoj 4900 Kč. V případě včasného přihláše-
ní do 2 měsíců před odletem a se zájmem o doob-
sazení, nebude účtován příplatek za 1lůžk. pokoj. 
Je možné zajistit i ubytování 3. osoby na přistýlce 
bez slevy.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

METZ

TOUL NANCY

RIBEAUVILLÉ
DAMBACH-LAVILLE

RIQUEWIHR
COLMAR

STRASSBOURG

St. Malo
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PAŘÍŽ

VANNES
CARNAC

QUIBERON

CONCARNEAU
QUIMPER

ST. MALO

MONT ST.  
MICHEL

CÔTE DE GRANIT ROSE

LOCRONAN
VITRÉ

Quimper

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Francie – opojnou směs útesů a venkovské krajiny, pirátských přístavů a středověkých 
měst, zchátralých rybářských městeček a historii starou přes 6000 let. Pocítíme lehké zachvění u tajuplných menhirů, opředených dávnými po-
věstmi keltských druidů. Bretaň je tu, aby nás okouzlila! 

BRETAŇ
tajemná a kouzelná

Côte de Granit Rose

» podrobný poznávací okruh
» oblíbený zájezd
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z republiky v odpoledních 
hodinách. 
2. den Ráno přijedeme do bretaňského 
městečka VITRÉ s nejlépe zachovalým cen-
trem – prohlídka hradeb z 15. století, exteriér 
hradu založeného v 11. století a procházka 
uličkami, ve kterých nalezneme mnoho his-
torických domů, mezi nimi i palác slavného 
markýze de Sévigné. Odpoledne VANNES 
– vstupní brána k ostrovům v Morbihanském 
zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vé-
vodských měst, jež se pyšní bohatou středově-
kou architekturou. Staré město je nádhernou 
směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, 
labyrinty úzkých uliček, kamenná  dlažba a ry-
tiny, městské hradby, gotická katedrála St. 
Pierre. Ubytování v centru města Vannes – 

VITRÉ – VANNES – CARNAC – QUIBERON – CONCARNEAU – QUIMPER – LOCRONAN – CÔTE DE GRANIT ROSE – CÔTE D´EMERAUDE – CAP FRÉHEL –   
ST. MALO – MONT ST. MICHEL – PAŘÍŽ

hotel Kyriad, individuální volno, večer můžeme 
zakončit večeří z místních specialit.
3. den Po snídani navštívíme tajuplný 
CARNAC a jeho megalitická pole se třemi 
tisíci menhiry v kamenných řadách. Naše 
cesta povede nad rozervanými útesy CÔTE 
SAUVAGE až na nejjižnější část poloostrova 
QUIBERON. Krátkou zastávku budete moci 
využít ke koupání, posezení u kávy nebo pro-
cházce podél pobřeží. Pokračujeme do rybář-
ského přístavu CONCARNEAU, kde vkročí-
me do Ville Close – opevněného města ze 
14. století, v jehož uličkách nás omámí vůně 
tradičních bretaňských pokrmů. Odjezd na 
ubytování do QUIMPER, prohlídka města 
s typickou bretaňskou atmosférou, hrázděný-
mi domy, keramikou fajáns a spanilou gotic-
kou katedrálou. 

S

 Kód Termín Cena Trasa

 FR566-15-1 10.08.–16.08. 9 190,- A, B, F, G, L

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování hotel 
***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x bufe-
tovou snídani, průvodce

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

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč  
str. 2 katalogu, 2x snídaně 350 Kč, 1lůžk. pokoj 
1500 Kč    

3. osoba na pokoji 300 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

4. den Dopoledne nás obklopí středověká 
atmosféra LOCRONANU, který svou po-
dobu od pol. 18. stol. příliš nezměnil – sta-
rosvětské prostředí, žulové domy, populární 
mezi filmaři – mj. se zde natáčel film „Tři 
mušketýři“ nebo „Tess“  R. Polanského. Po-
kračujeme na POINTE DE PENHIR, nej-
krásnější mys v chráněné oblasti Crozonského 
poloostrova. Projedeme národním parkem 
D’Armorique a vstoupíme do typické 
bretaňské stavby – farního dvora GUI-
MILIAU. Pokračujeme podél pobřeží růžové 
žuly –CÔTE DE GRANIT ROSE na ubyto-
vání v St. Brieuc. Pokud nám bude přát počasí  
a bude příliv můžeme se krátce vykoupat, 
v případě odlivu uvidíme o to více bizarních 
tvarů růžové žuly. 
5. den Ráno odjedeme na Côte d´Eme-

Sleva:

raude k mysu CAP FRÉHEL se strmými 
růžovými a šedivými útesy padajícími do moř-
ského přílivu. Pojedeme po hrázi přílivové 
elektrárny, první stavby tohoto druhu 
na světě. Pokračujeme do SAINT MALO, 
které k této části Francie neodmyslitelně pa-
tří. „Korzárské“ městečko je jedním z nejob-
líbenějších turistických cílů v Bretani a bylo 
v 17. a 18. století klíčovým francouzským 
přístavem, sloužilo nejen jako základna pro 
obchodní lodě, ale i pro korzáry – Staré měs-
to, hradby zbudované vojenským architektem 
Vaubanem, katedrála St. Vincent. Krátké indi-
viduální volno budeme moci využít k náku-
pům, koupání nebo návštěvě typické bretaň-
ské restaurace. V odpoledních hodinách nám 
učaruje MONT ST. MICHEL, velkolepé 
opatství po staletí budované na kamenném 
ostrohu v přílivových vlnách. Ubytování v oko-
lí Paříže. 
6. den Návštěva PAŘÍŽE, pěší prohlíd-
ka nejzajímavějších pamětihodností města: 
Champs Elysées, Vítězný oblouk, ná-
městí Trocadéro, Eiffelova věž, přejezd 
metrem k ostrovu La Cité – katedrála Notre 
Dame, Justiční palác, Pont Neuf. Večerní 
fakultativní projížďka lodí po Seině. Uvedený 
program lze nahradit např: individuální ná-
vštěvou Louvru nebo galerií impresionistů 
d´Orsay aj. Večer odjezd do ČR.
7. den Návrat v dopoledních hodinách, Pra-
ha cca 10:00 hod. a dále dle míst nástupů.Quiberonské pobřeží

Carnac

FRANCIE

Náš tip!
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Saint Tropez

NiceMonaco

Monte Carlo

FRANCIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách z re-
publiky. 
2. den V dopoledních hodinách příjezd do 
NICE. Prohlídka čtvrti Cimiez – staré město, 
přístav, procházka na hradní vrch – jedinečný 
pohled na Nice a Andělskou zátoku, indiv. volno 
– možnost návštěvy muzeí (H. Matisse, M. Cha-
gall…), odjezd na ubytování. 
3. den Návštěva MARSEILLE – Notre Dame 
de la Garde, staré město, přístav, fakult. mož-
nost návštěvy ostrovní pevnosti IF, ve které byl 
vězněn hrabě Monte Christo. AIX EN PRO-
VENCE – město Nostradamovo a Cézannovo 
– staré město, katedrála St. Sauveur, návrat na 
ubytování.
4. den Navštívíme známé přímořské letovisko 
SAINT TROPEZ – četnická stanice, citadela, 
přístav. Panoramatická cesta poloostrovem St. 
Tropez, zastávka ve vesničce RAMATUELLE 
a ST. RAPHAEL – přístav, templářský chrám. 
FRÉJUS – za časů Augustových nejmocnější pří-
stav – katedrála, galská brána, aréna. Návrat na 
ubytování. 
5. den ANTIBES – Vaubanova pevnost, 
CANNES – jedno z nejvyhledávanějších le-
tovisek – boulevard Croisette, filmový palác. 
GRASSE – prohlídka starého města, návštěva 
slavných výroben parfémů. Návrat na ubytování.
6. den Odjezd do MONTE CARLA – knížecí 
palác, staré město (možnost návštěvy Oceáno-
grafického muzea nebo koupání v azurově modré 
vodě riviéry). Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
7. den Předpokládaný návrat v poledních hodi-
nách do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách z re-
publiky. 
2. den NICE, jedno z nejstarších luxus-
ních lázeňských měst, bulvár Promenade des 
Anglais, krásné staré město. Po prohlídce his-
torického centra až do podvečerního odjezdu 
strávíme čas koupáním na místních plážích. 
Navečer si prohlédneme město filmových 
hvězd a festivalů CANNES, najdeme zde otis-
ky dlaní známých herců na dlažbě kolem Festi-
valového paláce i proslulé schody s červeným 
kobercem, procházka po ozářené promenádě 
Croisette, podél luxusních hotelů, jedinečná 
atmosféra. Ubytování v hotelu.
3. den Perly Azurového pobřeží. Městečko 
ST. TROPEZ – proslavené králem francouz-
ských komiků Louis de Funés, četnická stanice, 
citadela, přístav, možnost vyhlídkové plavby 
lodí. Horská vesnička RAMATUELLE, zde se 
pokloníme památce Gérarda Philipa, který zde 
žil na sklonku života a je zde také pochován, 
městečko PORT GRIMAUD – „Francouz-
ské Benátky“, možnost projížďky na lodičkách 
a koupání v  zátoce s písčitými plážemi.
4. den Odjezd do přístavu La Tour-Fondue, 
odtud lodní výlet do „ráje botaniků“, na ost-
rov PORQUEROLLES – exotická vegetace, 
bizarní strmé útesy a kouzelné písčité pláže, 
pláže Notre-Dame a Courtade jsou považová-
ny za nejkrásnější v oblasti, procházky, koupání 
ev. nenáročný výstup k majáku.  
5. den Město keramiky VALLAURIS – 

Pojďte si odpočinout a potěšit se pohledem na nejmodřejší z evropských moří a vychutnat jedi-
nečné koupání v křišťálové vodě Středozemního moře. Azurové pobřeží a Provence jsou turistické 
oblasti, které patří k nejznámějším a přírodně nejrozmanitějším. 

AZUROVÉ POBŘEŽÍ 
a horní Provence

NICE – MARSEILLE – AIX EN PROVENCE – ST. TROPEZ – RAMATUELLE – ST. RAPHAEL – FRÉJUS – 
ANTIBES – CANNES – MONTE CARLO

Seznámíme se s krajem Azurového pobřeží. Zájezd spojuje koupání i prohlídky měst a další 
turistické magnety oblasti. Navštívíme festivalové Cannes, romantické vesničky Ramatuelle, 
Éze a lodí se přeplavíme i na ostrov Porquerolles s exotickou vegetací. 

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
a ostrov Porquerolles

NICE – CANNES – ST. TROPEZ – RAMATUELLE – PORT GRIMAUD – OSTROV PORQUEROLLES – 
VALLAURIS – ÉZE – MONACO – MONTE CARLO

» ostrov Porquerolles – ráj  
botaniků 

 Kód Termín Cena Trasa
  hotel mobilh.

 FR567-15-1 05.06.–11.06. 9 390,- 6 990,- I, K

 FR567-15-2 03.07.–09.07. 9 390,- 7 990,- I, K

 FR567-15-3 04.09.–10.09. 9 390,- 6 990,- I, K

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu 
nebo mobilhome (dle vašeho výběru), 4x konti-
nentální snídani – ubytování hotel, průvodce

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj v hotelu 3 900 Kč, v případě včasného 
přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se zájmem 
o doobsazení nebude účtován příplatek za 1lůžk. 
pokoj, 4x večeře při ubyt. v hotelu 2 400 Kč, kom-
plex pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč str. 2 kat.

1lůžk. pokoj v mobilhome 3000 Kč (druhá ložni-
ce obsazena další dvojicí), 3 osoby v mobilhome  
1000 Kč/os., 2 osoby v mobil. 3000 Kč/os.

Pro ubytování v mobilh. – platba na místě: povinná 
vratná kauce cca 200 €/mobilhome, povinný míst-
ní poplatek cca 2 €/os., ložní prádlo pouze vlastní, 
závěrečný úklid cca 45 €/mobilhome nebo vlastní

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Upozornění:

Ubytování:
Hotel – 2lůžk. pokoje s vlastním přísluš.  V ho-
telu je zajištěna snídaně. Za příplatek je možné 

Povinný příplatek:

NICE

CANNES

MONTE CARLO

ST. TROPÉZ

ANTIBES

MARSEILLES
FRÉJUS

AIX-EN PROVENCE
NICE

CANNES

MONTE CARLO

ST. TROPÉZ

PORQUEROLLES

RAMATUELLE

 Kód Termín Cena Trasa

 FR568-15-1 23.06.–28.06. 8 890,- P + Brno + Praha           

 FR568-15-2 25.08.–30.08. 8 890,- P + Brno + Praha  

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 
průvodce

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

1lůžk. pokoj 2400 Kč, 3x večeře 1690 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna 180 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

bizardní hrob slavného herce Jeana Marais 
a jeho muzeum, připomeneme si pobyt Pa-
bla Picassa, provensálská keramika. Vesnička 
„na bidýlku“ ÉZE, proslulá vůní originálních 
parfémů, možnost nákupů. Přejezd do MO-
NACA, kde strávíme čas až do večerního 
odjezdu, Oceánografické muzeum, katedrála, 
knížecí palác, kasino, parky, dráha závodů For-
mule 1 nebo přístav s obřím molem v MON-
TE CARLU, koupání na místních plážích. 
Večer odjezd do ČR.
6. den Příjezd do republiky v odpoledních 
hodinách.

zajistit i večeře v bezprostřední blízkosti hotelu. 
Mobilhome – mobilní apartmány – 2 men-
ší samostatné ložnice, obýv. pokoj, kuch. kout 
a vlastní příslušenství. Za příplatek je možné 
zajistit ubytování pouze jedné dvojice v celém 
mobilním apartmá. Mobilhome jsou umístěny 
v kempu vybaveném bazénem a minimarke-
tem, k dispozici jsou také společná příslušenství 
a ostatní vybavení kempu. V příp. přihlášení 3 
osob je povinný přípl. za neobsazené lůžko.

Porquerolles
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Roussillon

Pont du Gard

Není nic romantičtějšího než směs těchto skal a hlubin, zelených vod a purpurových stínů, nebe podobné Homérovu moři a vítr, který promlouvá 
hlasem bohů. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší krajiny 
čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, 
Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s námi! 

PROVENCE – VŮNĚ LEVANDULE
turistické skvosty a přírodní parky

Gordes

» oblíbený zájezd
» Provence – symbol léta, prázdnin  

a relaxace
» skvělá gastronomie a vůně levandule
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodi-
nách, přejezd do Francie. 
2. den Ráno nás přivítá ORANGE, stře-
disko obchodu s olivami, medem, hroznovým 
vínem a lanýži. Krátká prohlídka města – 
Římské divadlo a nejzachovalejší porta 
coeli – evropský unikát.  Následuje město 
Van Gogha ARLES, klikaté uličky, stinná 
náměstí, barevné domy, prohlídka staroby-
lé Arelate, v antických dobách nazývané 
„Římem Galie“, se zachovalou arénou, Kon-
stantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime 
s přilehlým opatstvím z období románské 
provensálské školy, Goghova nemocnice. 
Les Alyscamps – galsko-římská nekropo-
le s torzy středověkých náhrobků známá z děl 
Danteho, van Gogha či Gauguina.  

ORANGE – ARLES – ST.RÉMY–DE–PROVENCE – LES BAUX DE–PROVENCE – AVIGNON – TARASCON – PONT DU GARD – NÎMES – NP CAMARQUE – 
AIGUES–MORTES – LES STES–MARIES–DE–LA MER – VAUCLUSE – GORDES – KLÁŠTER SÉNANQUE – ROUSSILLON – AIX EN PROVENCE – MARSEILLE

3. den Panoramatická jízda pohořím Alpil-
les do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-
-PROVENCE, malebné městečko s pestrou 
minulostí – římské Glanum, Goghův klášter, 
vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, 
navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-
-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Turistic-
ký magnet Provence opevněné kamenné 
LES BAUX DE-PROVENCE, městečko 
na vápencovém ostrohu, městečko řeme-
sel,  překrásné výhledy na pohoří Alpilles, 
náhorní plošina s rozvalinami hradu, cita-
dela Les Baux. Jedno z nejvíce fascinujících 
měst jižní Francie – papežský AVIGNON 
s největším gotickým evropským palácem 
– prohlídka opevněného města – papež-
ský palác Palais des Papes, slavný most  
St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka 

S

 Kód Termín Cena Trasa

 FR569-15-1 22.06.–28.06. 8 990,- A, B, F, G, L

 FR569-15-2 04.07.–10.07. 8 990,- A, B, F, G, L 

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v klim. 
hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – hotel 
Balladins, 4x bufetovou snídani,  průvodce

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

1lůžk. pokoj 2900 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

lodí po Rhôně do Villeneuve-lès Avignon, 
možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhô-
ne nebo růžové čokoládové koule papaline  
d´Avignon. Cestou zpět na ubytování foto-
pauza u gotického strážného hradu na břehu 
řeky Rhôny – TARASCON.
4. den Prohlídka PONT DU GARD, nej-
větší dochovaná část římského akvaduktu 
v Evropě. NîMES s elegantním římským 
chrámem Maison Carrée a skvělou římskou 
arénou – dvě nejzachovalejší památky této 
doby na světě. Průjezd Národním par-
kem CAMARGUE – přírodní rezervace 
v deltě Rhôny, druhý největší mokřad Ev-
ropy, plameňáci, divocí koně. Pro zájemce 
návštěva ornitologické rezervace – pozoro-
vání nejen plameńáků v jejich přirozeném 
prostředí. Návštěva městečka AIGUES-

-MORTES, středověký přístav obepnutý 
mohutnými hradbami, odkud vyplouval 
Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. LES 
STES-MARIES–DE-LA-MER roman-
tická vesnice, přímořské letovisko, koupání. 
Návrat na ubytování.
5. den Celodenní výlet na náhorní plošinu 
VAUCLUSE – obrovské vápencové pohoří 
patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, 
kde se snoubí bujná příroda s malebnými 
vesnicemi. Fotogenické GORDES – jedno 
z nejhezčích městeček trůnících na skále, 
románský klášter SÉNANQUE s kvetoucími 
lány levandule, ROUSSILLON – bizarní 
barevné skalní formace, okrové domy, nale-
ziště malířských hlinek. Fakultativní návštěva 
lisovny olivového oleje s degustací 
nejen olejů ale i tapenád, nakládaných oliv 
a domácích marmelád. 
6. den AIX EN PROVENCE – krátce 
navštívíme město Paula Cézanna, katedrála, 
možnost navštívit pravé provensalské trhy, 
platanová alej Cours Mirabeau. MAR-
SEILLE – největší město Provence, projde-
me se starým přístavem, prohlédneme si mj. 
baziliku St. Victor a chrám Notre-Dame de la 
Garde, odkud se nám otevře nezapomenutel-
né panorama variantně fakult. vyjedeme na 
Château d´If. Večer si můžeme pochutnat 
na bujabéze a následuje odjezd do ČR.
7. den Návrat do republiky v odpoledních 
hodinách.

FRANCIE

Náš tip!
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FRANCIE

Středověká města i vesničky plné barev uprostřed vinic a levandulových polí, místa, která lá-
kala i slavné malíře včetně Van Gogha, Gauguina, Picassa. Antické památky v Orange a Arles. 
Lubéron, jedinečný přírodní park Camargue, koupání v řece Gardon i v moři...

KOUZELNÁ PROVENCE

Kanál du Midi

Historický kraj na pomezí Francie a  Katalánska, kde se Pyreneje setkávají se Středozemním 
mořem a tvoří nepřekonatelnou kulisu divokých hor katarským hradům, opevněným městeč-
kům i nedohledným zlatým písečným plážím. 

JIŽNÍ FRANCIE
Languedoc a Roussillon  

» zájezd s koupáním ve Lví zátoce 

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu – 
2lůž. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

vstupné, fakult. výlety a služby, místní dopravu, 
ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2900 Kč, 5x snídaně 780 Kč, 1x večeře 
590 Kč, hotel Kyriad v Perpignanu 1800 Kč, fakult. 
výlet 6. den 550 Kč (min. 15 os.), záloha na horský 
vláček 550 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájez-
du 240 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Béziers

leteckou přepravu Praha – Lyon – Praha vč. 
letištních tax, 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. po-
koje s příslušenstvím, 6x snídani, doprava busem 
po Provence, průvodce

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

1lůžk. pokoj 3900 Kč, 1x večeře v Marseille 600 Kč, 
1x večeře nebo oběd v Avignonu  600 Kč,  komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v poledních hodi-
nách. 
2. den Údolím Rhôny, krajinou Languedo-
cu, AIGUES-MORTES, bývalý královský 
přístav, výchozí místo křížových výprav, pev-
nost nebo pobyt na plážích La Grande-Motte, 
Palavas – katedrála z 11. stol., koupání 
a odpočinek ve Lví zátoce, místní dopra-
vou do MONTPELLIER, Opera Corum, ka-
tedrála St-Pierre, park Promenade de Peyrou, 
spleť starých uliček,  moderní čtvrť Antigone.
3. den Předhůří Cévennes, Svatojakubská 
cesta a přírodní park Haut Languedoc, 
kaňon řeky Hérault a Ďáblův most, aragonitová 
jeskyně Claumouse, ST-GUILHELM-LE-
-DÉSERT, městečko sevřené horami, román-
ský klášter, křivolaké uličky, možnost odpočin-
ku nebo kratší výstup na zříceninu strážního 
hradu, koupání v zálivu řeky Hérault u stře-
dověkého mostu Pont-du-Diable, LA COU-
VERTOIRADE, opevněné městečko tem-
plářů, variantně celodenní koupání, návrat 
na ubytování.
4. den Cesta podél Golfe du Lion (Lví zátoka), 
dle počasí koupání u městečka SÈTE nebo 
město BÉZIERS u ústí Canalu du Midi ,  
procházka podél zdymadel kanálu. NARBO-
NNE, Horreum – podzemní starověké sýpky, 
katedrála St-Just et St-Pasteur a Arcibiskup-
ský palác, opatství Fontfroide, vycházka 
do okolí, ubytování, večer ochutnávka místních 
specialit a vín. 
5. den PERPIGNAN, palác mallorských 
králů, katedrála, cesta krajem Roussillon; turis-
tika ve skalním městě zemních pyramid, opat-
ství Saint-Michel-de-Cuxa, nákup klášterního 
vína, pobřeží Côte Vermeille, zde Py-
reneje padají do moře. COLLIOURE, město 
Mattisových barev, královský hrad, mys Rede-
ris, Vaubanova pevnost, koupání (variantně dle 
počasí ELNE, katedrála Ste Eulálie).   
6. den Fakultativní výlet do podhůří Pyrenejí 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Lyonu, transfer bu-
sem do Avignonu, ubytování, AVIGNON ,  
večerní město, výhledy na Villeneuve-les-Avi-
gnon a na středověký most, fakultativně večeře.
2. den Přírodní park Lubéron, ka-
menné městečko BONNIEUX s ochut-
návkou místních specialit, středověký most 
a levandulová pole, červené městečko ROU-
SSILLON, turistika barevnými bauxitovými 
skalami. GORDES, pohled na městečko 
s hradem, Abbaye de Sénanque – pro-
slulý klášter nebo románský klášter Abbay 
de Montmajour, cesta kolem hradu La-
coste, ochutnávka vína a specialit ve vinař-
ské oblasti Lacoste (10–11 €), možnost 
nákupu, pozdní návrat na ubytování.
3. den AVIGNON , hradby Rocher des 
Doms, Papežský palác, most St-Benézet, římský 
akvadukt Pont-du-Gard , kouzlo vnitřní 
Provence v pohoří Les Alpilles, krátká zastávka. 
LES BAUX-DE-PROVENCE se zbytky 
rozsáhlého hradu s expozicí středověkých 
dobývacích zbraní, středověké dolní město.  
ST-REMY-DE-PROVENCE, nejzachova-
lejší římský kenotaf na světě, klášter St-Paul- 
de Mausole, kde pobýval Van Gogh.  
ARLES, ubytování. 
4. den Návštěva antické arény v ARLES, 
skvost románské architektury, románský kláš-

AVIGNON – BONNIEUX – ROUSSILLON – GORDES –  LES BAUX–DE–PROVENCE –  
ST-REMY-DE-PROVENCE – ARLES – STES–MARIES–DE–LA–MER – SALÓN DE PROVENCE – CASSIS 
– AIX-EN-PROVENCE – MARSEILLE – ORANGE AIGUES–MORTES – MONTPELLIER – ST–GUILHELM–LE–DÉSERT – LA COUVERTOIRAD – SÉTE – 

BÉZIERS – NARBONNE –PERPIGNAN – COLLIOURE – SALSES – VILLEFRANCHE–DE–CONFLENT 
– VILLAFRANCHE

ter St-Trophime, Espace Van Gogh, nemocnice 
z obrazů Van Gogha, příp. most Van Gogha, 
přírodní park CAMARGUE, za plame-
ňáky, bílými koňmi a černými býky, ornitolo-
gická rezervace, poutní město ST-MARIES-
-DE-LA-MER, opevněný kostel Marií, hrob 
„černé“ svaté Sáry, koupání na městských 
písečných plážích, uličky plné provensálských 
suvenýrů, přejezd do SALÓN DE PRO-
VENCE.
5. den Rybářské městečko CASSIS, pří-
rodní park Calanques, středomořské 
„fjordy“, lehká turistika po útesech kolem úz-
kých zátok, fakult. výlet lodí kolem Calanques, 
krásné koupání. AIX-EN-PROVENCE, měs- 
to P. Cézanna, katedrála de Saint-Sauveur, 
Cours Mirabeau, Cézannův ateliér a zahrada. 
6. den MARSEILLE, starý přístav, bazili-
ka St-Victor, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, 
fakult. výlet lodí kolem ostrova hraběte 
Monte Christa If na Frioulské ostrovy 
s koupáním, moderní budova MuCem – Mu-
zeum civilizací Evropy a Středomoří, možnost 
večeře v rybí restauraci, návrat na ubytování.
7. den Odjezd na letiště v Lyonu, krátká 
zastávka v ORANGE, bývalé římské město, 
transfer na letiště v Lyonu, odlet do ČR.

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 FR570-15-1 22.06.–28.06. 19 990,- L2

za katarskými hrady: kraj Corbières (vini-
ce, voňavé garrigue) a turistika k hradům: hrad 
Quéribus hrad Peyrepertuse, fantastické 
výhledy, SALSES, středověká Vaubanova 
pevnost, návrat na koupání (dle počasí). Va-
riantně celodenní koupání na Port Barcarēs. 
Fakult. francouzská večeře. 
7. den Celodenní cesta do Pyrenejí: VILLE-
-FRANCHE DE COMFLENT, horské měs- 
tečko, Vaubanova pevnost, individuálně tu-
ristika k jeskyním s prohlídkou nebo místním 
taxi k opatství Prieure de Serrabone pod horou 
Canigou, jedinečné přírodní scenérie, návště-
va kláštera Saint-Martin-du-Canigou, 
fakult. cesta pověstným „žlutým vláčkem“ Le 
Petit Train Jaune, úzkokolejka vede rok-
lemi, viadukty až do pohoří Cerdagne, 
úchvatné výhledy, turistika horským údolím 
a středověká vesnice nebo relax v horské osa-
dě, koupání v termálních lázní, večer městečko 
VILLEFRANCHE, večer odjezd do ČR.
8. den Návrat  v dopoledních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 FR571-15-1 16.08.–23.08. 11 290,- F, J

Calanques

Pont du Gard
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BeauneRemešBurgundsko

Poznáme kouzlo historického vinařského kraje, dávných keltských tradic, rozlehlých vinic  
a klášterů. Vychutná te si dva druhy francouzských vín – burgundské a šampaňské. 

BURGUNDSKO A CHAMPAGNE
víno a katedrály  

BELFORT – MONTBÉLIARD – BESANÇON –  ARC–ET–SENANS – DIJON – BEAUNE – TOURNUS – 
CLUNY – BRANCION – AUTUN – VÉZELAY –  TROYES – ÉPERNAY – REMEŠ

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 2900 Kč, 4x snídaně 650 Kč, 1x veče-
ře 580 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
210 Kč str. 2 katalogu 

na osobu ve 3lůžk. pokoji 450 Kč  

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

FRANCIE

 Kód Termín Cena Trasa

 FR529-15-1 07.08.–13.08. 8 790,- F, J

BELFORT

BESANÇON

DIJON

BEAUNE

CLUNY

AUTUN

VÉZELAY

REMEŠ

TROYES

BORDEAUX A AKVITÁNIE 
a koupání na plážích Atlantiku

» koupání u nejvyšší duny Atlantiku 

LA ROCHELLE – OSTROV ÎLE–DE–RÉ – ST.MARTIN – SAINTES – ANGOULÉME – COGNAC – 
ARCACHON – DUNA PILAT – ST. ÉMILION – SAUTERNE – BORDEAUX – ST. SAVIN – POITIERS

Poznávací zájezd s koupáním na nejkrásnějších plážích Atlantiku nás zavede do poněkud turisty 
opomíjeného kraje, ale má co nabídnout, největší písečnou dunu Evropy Pilat, zelené vnitrozemí, 
památky UNESCO, La Rochelle, město tří mušketýrů i historické Poitiers či Bordeaux. 

 Kód Termín Cena Trasa

 FR573-15-1 01.08.–09.08. 11 990,- F, J 

dopravu lux. klim busem, 6x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

vstupné, fakult. služby, lodní výlety, ochutnávky 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje

1lůžk. pokoj 3500 Kč, 6x snídaně 960 Kč, 1x ve-
čeře 600 Kč, výlet 6. den 560 Kč (od 20 os.), 3x 
ubytování v hotelu*** místo hotelu** v Bordeaux  
1800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
270 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

BordeauxBordeaux

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v pozdních ve-
černích hodinách.  
2. den Burgundsko: přes město BEL-
FORT s Vaubanovou citadelou a symbolic-
kou sochou Iva. MONTBÉLIARD, toulky 
údolím řeky Doubs do podhůří Jury, turistika, 
udírna ze 17. století, vodopád u Saut du Doubs 
nebo fakult. loďkou po jezeře k prameni, BE-
SANÇON , centrum kraje Franche-Comté, 
paláce, katedrála, orloj, Vaubanova citadela. 
3. den Kout nedotčené přírody Jury, cesta 
údolím Vallée-de-la-Loue, k prameni řeky Li-
sony, vyvěračky, vodopády, královský solivar 
v ARC-ET-SENANS , DIJON, palác 
burgundských vévodů – exteriéry, chrám sv. 
Michala, hrázděné domy a barevné burgund-
ské střechy, místní speciality.
4. den Vinařskou oblastí Côte-d´Or: BEAU- 
NE, středověký slavný špitál s burgundskými 
glazovanými střechami, TOURNUS, nejvý-
znamnější románský kostel Francie, kouzelná 
horská obec BRANCION, benediktinské 
opatství CLUNY  a nahlédnutí do kraje 
Beaujolais, (dějiště knihy Zvonokosy), skalní 
útvar Roche de Solutré. 
5. den AUTUN, římské opevnění a diva-
dlo, románská bazilika, turistika v přírod-
ním parku MORVAN, oblast řek a lesů, 
možnost koupání, opatství VÉZELAY , ba-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd kolem poledne z ČR. 
2. den LA ROCHELLE, vzpomínka na Tři 
mušketýry, pevnost hugenotů, věž sv. Mikuláše, 
opevněný přístav, možnost návštěvy akvária, ná-
mořního muzea, odpočinek u moře, nebo lodí 
kolem pevnosti Boyard k ostrovu Aix. 
3. den OSTROV ÎLE-DE-RÉ, ostrov ry-
bářů, bílých domků, 3 km dlouhý slavný most, 
přístav ST. MARTIN, Vaubanova pevnost , 
maják, koupání na plážích Atlantiku. SAINTES, 
starověké vykopávky, amfiteátr, Germanikův ob-
louk, opatství Abbaye aux Dames, ochutnávka 
vín a místních specialit.
4. den Výlet ve znamení koňaku. ANGOU-
LÉME, město na vápencovém ostrohu nad 
řekou Charente, cesta po hradbách, katedrála St-
-Pierre. COGNAC, ochutnávka koňaku, exkurze 
a muzeum. Ubytování v centru BORDEAUX 

, večerní procházka, živá náměstí a možnost 
večeře. 
5. den Arcachonský záliv s barevnými 
domky, Muzeum ústřic a možnost ochutnávky, 
cesta přírodním parkem Landeský les, turistika 
na nejvyšší duně Evropy PILAT, nádherné kou-
pání. ARCACHON, lázeňské centrum, koupá-
ní, možnost večeře – rybí speciality.  
6. den Fakultativně celodenní výlet ve zna-
mení vína kraje Bordeaux, SAINT-ÉMILION, 
vinice , kouzelné vinařské město, ochutnáv-

ka místních vín, dále SAUTERNE (centrum 
nejslavnějších dezertních vín světa). Variantně 
celodenní odpočinek u Atlantiku 
(fakult. lze jet vlakem do ARCACHONU 
na nejkrásnější pláže Atlantiku). Společná večeře 
za příplatek.
7. den BORDEAUX , katedrála, Muze-
um vína s průvodcem nebo procházka starým 
městem. Tajemství kraje vína Médoc, výlet 
do zálivu k ústí řeky Gironde, vinná cesta s vý-
hledy na slavná Châteaux a exkurze v château,  
St. Julian, Paullac a Margaux, ochut-
návka, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů.  
8. den ST. SAVIN, opatský kostel , 
POITIERS, raně středověké památky, justič-
ní palác, chrám Notre-Dame-la-Grande, kostel  
St-Hilaire, odpoledne ulice starého města a ná-
vštěva muzeí nebo Futuroscope – park 
filmových projekcí a moderní audiovizuální 
techniky – Kinémax s největší projekční plochou 
v Evropě (600 m2) – skvosty moderní architektu-
ry. Večer odjezd domů. 
9. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

zilika sv. Magdalény , začátek Svatojakubské 
cesty, fakult. večeře.
6. den Kraj Champagne: TROYES, histo-
rické centrum kraje, katedrála, hrázděné domy,
dle počasí cesta „zelenou oázou Troyes“ s uni-
kátními renesančními kamennými a hrázděný-
mi kostelíky, variantně ÉPERNAY, exkurze 
a ochutnávka šampaňského Moët et Chandon, 
Mercier, dale  REMEŠ , korunovační kate-
drála králů a opatský kostel St-Rémy, možnost 
ochutnávky pravého šampaňského vína, od-
jezd večer do ČR.
7. den Návrat v dopoledních hodinách.
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FRANCIE

Gaskoňsko

Jihozápadní Francie, kolébka nejstarší evropské kultury, ráj statečných Gaskoňců, opevněných 
středověkých vesnic „bastid“ a  klášterů, památek UNESCO a půvabné krajiny podél kanálu du Midi.

GASKOŇSKO, ZELENÉ SRDCE 
FRANCIE
a kanál du Midi 

» Opevněné středověké vesnice,  
památky UNESCO

» působivá krajina kanálu du Midi
» kraj Tří mušketýrů, Cyrana i Lautreca

dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 3800 Kč, 6x snídaně 950 Kč, 1x oběd 
580 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
270 Kč str. 2 katalogu 

3. osoba na pokoji 600 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Albi

Sleva:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Večer odjezd z ČR.  
2. den Cestou PARAY LE MONIAL, stře-
dověké opatství na Svatojakubské cestě , kou-
zelnou krajinou kraje Quercy.
3. den Zeleným srdcem kraje Dordogne, ka-
menné město SARLAT-LA-CANEDA trhové 
centrum kraje (lanýže, husí játra, ořechy), jedna 
z nejhezčích vesnic na nedobytné skále s hradem 
Beynac et Cazennac, údolí řeky Vezére ,  
oblast CROMAGNON – osídlení člověka cro-
magnonského, pravěké a středověké sídliště pod 
skalními převisy St-Christophe, replika světozná-
mé jeskyně s pravěkými malbami LASCAUX .
4. den PERIGUEUX, historické centrum kra-
je Périgord, stará čtvrť La Cité, kostel St. Étienne 
na Svatojakubské cestě, románská katedrála, trhy 
města lanýžů. BERGERAC, město d’Artagnana 
a Cyrana, náměstí Place Pélicier, kostel Saint Ja-
cques založený benediktiny, ulice s hrázděnými 
domy, renesanční měšťanské domy, muzeum 
vína s fakult. ochutnávkou, palác Peyrarede, jedna 
z nejkrásnějších vesnic Francie – opevněná „basti-
des“ MONPAZIER se středověkým náměstím, 
cesta krajem tabáku. 
5. den CONDOM, katedrála, staré ulice, 
museum likéru armagnacu s ochutnávkou. 
Nejmenší opevněná vesnice Francie LARRE-
SSINGLE s hradem, donjonem. AUCH, staré 
město na skalnatém výběžku, Tour d’Armagnac, 
monumentální schodiště k řece, zbytky stře-
dověkého schodiště pousteris, ulice Dessoles, 
museum indiánského umění z předkolumbovské 
doby v bývalém Couvent des Jacobins. AGEN, 
město proslulé švestkami s ochutnávkou specia-
lit, Place Goya, boulevardy, Musée Municipal des 
Beaux-Arts, kostel Notre Dame, středověké domy 
v Rue Voltaire, Maison du Sénéchal, pozdní návrat 
na hotel.
6. den AUVILLAR, jedna z nejkrásnějších 
vesnic Francie, Place de Halle s malebnými sta-
rými domy, kruhová tržnice, kostel St. Pierre, La 
tour d’Horloge. MOISSAC, opatství St. Pierre, 

PARAY–LE–MONIAL – SARLAT–LA–CANEDA – CROMAGNON – LASCAUX – PERIGUEUX – 
BERGERAC – MONPAZIER – CONDOM – LARRESSINDLE  – AUCH –  AGEN – AUVILLAR – MOISSAC 
– MONTAUBAN – TOULOUSE – CORDÉS – ALBI – CASTRES – CARCASSONNE 

románská křížová chodba a nádherný portál. 
Opevněný MONTAUBAN, Place Nationale 
s podlou bím, Place du Coq. TOULOUSE, po-
zoruhodné historic ké centrum, kostely St. Sernin, 
největší románská bazi lika ve Francii, Les Jacobins, 
renesanční dům Hotel de Bernuy s podloubím, 
večerní město.
7. den CORDÉS, gotické městečko „na nebi“, 
„červené“ město ALBI, katedrála St. Cecile – fres-
ka Posledního soudu, Toulouse – Lautrecovo mu-
zeum, přírodním parkem Horní Languedoc nebo 
variantně zastávka u zahrad CASTRES, ubyto-
vání u Carcassonne, individ. večerní  staré město. 
8. den Technická památka KANÁL DU 
MIDI , La cité CARCASSONNE  – 
opevněné město, návštěva hradu, katedrála, fa-
kult. lodí po kanále du Midi a oběd. Večer odjezd 
do ČR.
9. den Návrat do republiky v odpoledních hodi-
nách.

 Kód Termín Cena Trasa

 FR574-15-1 01.08.–09.08. 11 990,- F, H

Carcassonne

Bergerac

Kanál du Midi

Zájezd nás zavede k nekonečným vodám Atlantiku, užijeme si koupání i pod obří písečnou 
dunou Dune du Pilat, prohlídky historických městeček ale i národní park Cirque de Gavarnie.

ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ FRANCIE 
Pyreneje a Baskicko

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce

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

1lůžk. pokoj 3500 Kč, 5x večeře 2990 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 LA ROCHELLE – BORDEAUX – ARCACHON – DUNE DU PILAT – BIARRITZ – LA RHUNE – SAN 
SEBASTIAN – BAYONNE – ST–JEAN–DE–LUZ – ST–JEAN–PIED–DU–PORT – PAU – LURDY – NP 
CIRQUE DE GAVARNIE – TOULOUSE – CARCASSONNE

 Kód Termín Cena Trasa

 FR575-15-1 03.07.–10.07. 12 800,- B, C, M

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v dopoledních hodi-
nách.
2. den Ráno nás v LA ROCHELLE přiví-
tají nekonečné vody Atlantiku – starý přístav, 
strážní věž Tour de la Chabne, navštívíme jedno 
z největších akvárií v Evropě a místní dopravou 
přejedeme na nedaleký ostrov Ile de Ré, 
křídové skalní útesy, písečné duny, koupání. 
Možnost fakult. lodního výletu na nedaleký os-
trov Ile d’Oléron nebo ke známé pevnosti 
Boyard. Na závěr dne doušek koňaku v jed-
né z mnoha okolních palíren. 
3. den Prohlídka vinařské metropole BOR-
DEAUX – okázalé paláce, slavné butiky, 
katedrála St. André, možnost ochutnávky 
znamenitého vína Claret. V deltě řeky Garo-
nne zastavíme v městečku ARCACHON, 
ochutnávka mořské delikatesy, ústřice. Nejvy-
hledávanější přírodní atrakce celé oblasti, obří 
písečné duny DUNE DU PILAT – přímo 
na pobřeží Atlantiku, koupání. Podvečerní 
krátká zastávka v letovisku evropské smetánky 
BIARRITZ. 
4. den Cesta ke španělským hranicím. Fakult. 
vyjedeme zubačkou na horu LA RHUNE, vý-
hledy na atlantické pobřeží Francie i na vrchol-
ky Pyrenejí. SAN SEBASTIAN – prohlídka 
španělského letoviska, koupání na písečných 
plážích a podvečerní prohlídka katedrály a sta-
rého města v BAYONNE. 
5. den Oblast francouzských Basků. Rybářská 
vesnička ST-JEAN-DE-LUZ s nejvýznam-
nějším baskickým kostelem Énglise St-Jean-Bap- 
tiste, dějiště okázalé svatby Ludvíka XIV. 
Projížďka typickými vesnicemi ÄINHOA 
a SARE s malebnými domy a masivními ka-
mennými kostely. Typickou baskickou kulturu 
nám představí městečko ST-JEAN-PIED-
-DU-PORT. Pohled na hřebeny Pyrenejí 
se nám naskytne z „Bonapartovy vyhlídky“ 
v PAU, největší městskou památkou je zdejší 
honosný královský zámek Château de Pau. 

6. den Atmosféra mystického poutního mís-
ta LURDY, procházka v NP CIRQUE DE 
GAVARNIE ,  obklopeném 11 třítisícovými 
vrcholy (variantně v případě nepříznivého počasí 
místní jeskyně, projedeme se loďkou i vláčkem). 
TOULOUSE, růžové město a ubytování. 
7. den Na okraji města Toulouse se nabízí 
prohlídka zcela unikátního Muzea kosmonautiky 
a vesmíru (zájem o prohlídku muzea je třeba 
uvést při sepsání přihlášky – nutná rezervace 
předem, platba na místě). Odpoledne městské 
tržiště, církevní stavby, románská bazilika de  
St-Sernin, honosná budova radnice, nábřeží řeky 
Garonne s mostem Pont Neuf. Cestou domů 
krátká zastávka v osvětleném opevněném městě 
Katarů – CARCASSONNE . 
8. den Příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách.   

CARCASSONNE

PAU

LOURDESBIARRITZ

LA ROCHELLE

BORDEAUX

ARCACHON

BAYONNE
TOULOUSE
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San Sebastian

St.-Jean-de-LuzAuvergne

Dijon

Zájezd nás zavede na pomezí Francie a Španělska, do mohutné hradby Pyrenejí, poutního měs-
ta Lurdy i do blízkosti Atlantského oceánu, za kouzlem vodopádů a ledovců pod nejvyšší horou 
francouzských Pyrenejí a po stopách bohaté historie jižní Francie např. „kacířských“ rytí řů.

GASKOŇSKO, PYRENEJE        
a pláže Atlantiku

CARCASSONNE – CANAL DU MIDI – ALBI – TOULOSE – PAU – SAN SEBASTIÁN – BIARRITZ – 
PYRENEJE – CIRQUE DE GAVARNIE – VIGNEMALE – LAC DE GAUBE – LOURDES – NARBONNE PLAGE

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce, komplex. 
pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu str. 2 
katalogu   

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

4x snídaně 600 Kč

na osobu ve 3lůžk. pokoj 700 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

FRANCIE

 Kód Termín Cena Trasa

 FR576-15-1 07.08.–13.08. 9 690,- A  

AUVERGENSKÉ SOPKY, LYON 
a Burgundsko

» kulisa gigantických sopek kraje 
Auvergne

» opatství Fontenay a Vezelay 

VICHY – CLERMOND FERRAND – PUY DE DÔME – ORCIVAL – PUY DE SANCY – ST. NECTAIRE – LE 
PUY EN VELAY – LYON – FONTENAY – VEZELAY – BEAUNE – DIJON – BESANÇON

Navštívíme nespoutanou přírodu Francouzského středohoří, křižovatku poutních cest se šnů-
rou gigantických sopek, tématický park Vulcania, výjezd na Puy de Dôme a Burgundsko, které 
samo sebe považuje za srdce Francie, prosperující kraj se světoznámými víny, velkolepou ar-
chitekturou, město Dijon, opatství Fontenay i Vézelay.

 Kód Termín Cena Trasa

 FR577-15-1 26.07.–02.08. 9 690,- A

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje, průvodce, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu str. 2 katalogu 

vstupné, lanovky, vláček, fakult. služby a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

5x snídaně 750 Kč

sleva na osobu ve 3lůžk. pokoji 700 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den Ráno francouzské lázně na řece Allier 
VICHY, park pramenů, hrázděné domy, seces-
ní lázeňské stavby, za 2. světové války hl. město 
svobodné Francie. Hlavní město oblasti Auvergne, 
CLERMOND FERRAND, rodiště Blaise Pas-
cala, historické centrum vč. baziliky, románská 
katedrála Notre-Dame z černého sopečného ka-
mene. Ubytování u Clermond Ferrand.
3. den Kraj jedinečných sopek oblas-
ti Auvergne. Pohoří MONTS DÔMES, 
horské pásmo (30 km) s řetězcem 112 vyhaslých 
sopek, jedinečný tématický park Vulcania, 
seznámení s tím, jak sopky fungují, moderní inter-
aktivní technologie nám umožní zažít zemětřesení 
i sopečný výbuch. Turistickým vláčkem na vrchol 
nejznámější vyhaslé sopky PUY DE DÔME, 
neskutečné výhledy na vulkán, zbytky antického 
chrámu. Romantický ORCIVAL, městečko s ro-
mánskou bazilikou a proslulou Madonou s dítě-
tem, poutní místo. Návrat na ubytování.
4. den Oblast tří gigantických sopek 
Monts Dore. Horské městečko MONT 
DORE, ležící ve výšce 1 000 m n. m., vyjedeme 
lanovkou na PUY DE SANCY (1886 m) vari-
ant. prohlídka Mont Dore a výjezd lanovkou 
na Capucin. Zastávka u zříceniny hradu Murol 
a v romantickém městečku ST. NECTAIRE, ro-
mánská katedrála ve stylu kraje Auvergne. 
5. den Jedinečné LE PUY EN VELAY, měs-
to na sopečných skalách, procházka, katedrála, 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách.
2. den Ráno příjezd do CARCASSO-
NNE, prohlídka středověkého opevněného 
městečka s katedrálou a hradem z 12. století, 
z jehož hradeb uvidíme daleko do kraje. Odpo-
ledne centrum města a pro zájemce projížďka 
po CANAL DU MIDI. 
3. den Na jihu Francie v regionu Midi-Pyré-
nées navštívíme červené město ALBI, které si 
dodnes zachovalo nepoškozený charakter his-
torického města, režné cihelné zdivo, typické 
pro celou historickou provincii, jedinečná kate-
drála Ste. Cecile, biskupský palác a další staro-
bylé šlechtické paláce. Nejvýznamnější město 
v podhůří Pyrenejí TOULOUSE, označované 
též za červené město, radnice z 18. stol., bazi-
lika sv. Severina je největším románským chrá-
mem v Evropě. Dojezd do Pyrenejí. 
4. den Městečko s romantickým zámkem 
a promenádou s výhledy na panorama Pyrene-
jí – PAU, rodiště francouzského krále Jindřicha 
IV. a maršála Bernadotta, zakladatele nynější 
švédské královské dynastie. Okouzlující město 
na zeleném úpatí Pyrenejí SAN SEBASTI-
ÁN, které je označováno za „perlu Kantaber-
ského pobřeží“ díky svému dokonalému tvaru, 
bezchybným plážím, vynikající gastronomii, 
noblesní atmosféře a silnou vazbou na tradice. 
Na závěr dne zastávka v BIARRITZ – kou-
zelné letovisko na pobřeží Atlantiku s  písečný-
mi plážemi i skalnatými útesy, vstupní brána 
do kraje Basků. 
5. den Den věnovaný nejromantičtější části 
pohoří PYRENEJE. Návštěva horského stře-
diska GAVARNIE a výlet k nejznámějšímu 
ledovcovému karu CIRQUE DE GAVAR-
NIE, z jehož strmé karové stěny pokryté v nej-
vyšší části ledovci, spadá přes 20 vodopádů, 
z nichž nejvyšší překonává výšku 422 m. Výlet 
pod nejvyšší vrchol francouzských Pyrenejí 
VIGNEMALE – procházka malebnou doli-
nou kolem jezera LAC DE GAUBE a potoka 
s kaskádami a peřejemi. Podvečerní návštěva 

» kouzelné Pyreneje
» koupání na plážích Narbonne Plage

LURD – věhlasné poutní místo římskokatolic-
kých věřících s léčivou vodou, zajímavý areál 
kostelů.
6. den Ráno odjezd z Lurd. Devítihodinová 
zastávka na pobřeží Středozemního moře, kou-
pání na krásných písčitých plážích u Narbonne 
(letovisko NARBONNE PLAGE – městeč-
ko s dlouhou pláží, restauracemi a příjemným 
centrem). Přejezd přes Francii a Německo.  
7. den Příjezd do republiky v odpoledních 
hodinách.

CARCASSONNE
PAU

VIGNEMALE

LOURDES
NARBONE 
PLAGE

BIARRITZ ALBI

kaple sv. Michala. LYON, kouzelné město na sou-
toku řeky Rhôny a Saôny, bývalé právní centrum 
„Tří Galií“, prohlídka starého města, osobitá atmo-
sféra, bazilika Notre Dame, symbol Lyonu.
6. den Světově proslulé kláštery, 
opatství FONTENAY , nejstarší docho-
vaný cisterciácký klášter, založeno r. 1118 sv. 
Bernardem z Clairvaux, opatství VEZELAY, 
nádherná románská bazilika sv. Magdalény , 
počátek a důležité shromaždiště poutníků 
na svatojakubské cestě. BEAUNE, starobylé 
romantické městečko s velkou historií, centrum 
burgundského vinařství, kostel Notre Dame, Mu-
zeum burgundského vína aj.
7. den DIJON, centrum města s nádhernou 
architekturou, dědictví po burgundských vévo-
dech, město proslulé hořčicí a perníkem, histo-
rické stavby, palác burgundských vévodů, chrám 
sv. Michala, hrázděné domy. BESANÇON, 
historické centrum kraje Franche-Comté, šlech-
tické paláce, katedrála, rodný dům spisovatele 
Victora Huga.
8. den Návrat v ranních hodinách.

Sleva:

Lyon

Náš tip!
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AnnecyJezero Annecy

ANNECY

COURMAYEUR

AOSTA

CERVINIA, 
LAGO GOILLET

NP GRAN 
PARADISO

VAL D’ISERE

CHAMONIX

F r a n c i e

I t á l i e

FRANCIE, ITÁLIE, ŠVÝCARSKO

Zájezd nás zavede pod masiv nejvyšší hory Alp Mont Blancu, přirozená hranice mezi Francií 
a Itálií. Navštívíme hluboká údolí z obou stran Mont Blancu a známá horská střediska (Chamo-
nix, Val d’Isere, Courmayeur aj.). Lehkými pěšími výlety, lanovkami nebo vláčkem se dostane-
me na krásné a úchvatné vyhlídky, ze kterých uvidíme ledovce, vrcholy Mont Blancu a dalších 
alpských velikánů vč. Matterhornu. Údolí Aosta v severozápadní Itálii patří k nejmalebnějším 
oblastem Alp. NP Gran Paradiso má romantická údolí s pohledy na vrchol Gran Paradiso. 

SAVOJSKÉ ALPY,  
NP Gran Paradiso a údolí Aosty

» výlety pod velikány Evropy
» lehká pěší turistika

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování (2x Al-
bertville, 3x údolí Aosta) – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 5x snídani, 3x večeře, průvodce, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 
2. den ANNECY, malebné městečko s hra-
dem ležící na břehu stejnojmenného jezera. 
Výlet v okolí jezera LAC D’ANNECY. 
3. den Výlet do oblasti VAL D’ISERE – 
jezero LAC DE TIGNES, panoramatická 
turistická cesta do horského střediska VAL 
D’ISÉRE – světoznámé sportovní středisko. 
4. den Návštěva horského střediska CHA-
MONIX. V případě hezkého počasí možnost 
fakult. výjezdu lanovkou na AIGUILLE DU 
MIDI (3842 m) s impozantními pohledy 
na ledovce Mont Blancu. Výlet panoramatic-
kou cestou nad údolím Valle de Chamonix 
s překrásnými výhledy na okolní velikány. 
5. den Oblast VALLE D’AOSTA. Měs-
tečko COURMAYEUR. Výlet do údolí VAL 
SAPIN, popř. k chatě RIF. BERTONE, kde 
začíná hřeben Mont de La Saxe s úchvatnými 
pohledy na ledovce a vrcholy hřebenu Mont 
Blancu z opačné strany. 
6. den Turistika v NP GRAN PARA-
DISO – průjezd údolím Valle di Cogne 
do NP Gran Paradiso. Městečko COGNE 
a odtud podnikneme pěší výlet údolím 
Valnontey, které se táhne až pod ledovce 
čtyřtisícového Gran Paradisa nebo možnost 
fakult. výjezdu lanovkou na vyhlídku Belve-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách přes 
Německo do Švýcarska.
2. den Ráno příjezd do CHAMPOUSSIN 
(1600 m), dopolední snídaně, ubytování dle 
možnosti hotelu, seznámení s okolím výjez-
dem lanovkou do výšky 2000 m n. m. Základní 
varianta 4 hod. (náročnost 1,5 z 5): vrcholová 
procházka s  výhledy na vrcholky DENTS DU 
MIDI, zpět pěšky kolem typických salaší, večeře.
3. den Po snídani „lanovková“ túra. Základní 
varianta 6 hod. (náročnost 2,5 z 5): výjezd první 
lanovkou od hotelu do výšky 2000 m n. m., hře-
benovkou na POINTE DES MOSSETTES 
(2277 m), sjezd lanovkou č. 2 k chatě LES 
BROCHAUX (1576 m), pěšky k lanovce č. 3, 
výjezd lanovkou do AVORIAZ (1778 m), zpět 
k lanovce č. 1 podél jezera přes POINTE DE 
FORNET (2300 m) a dále až do hotelu. Mož-
nost lehčích i těžších túr, např. výjezd lanovkou 
na COL DERACHASSON a pod majestátný-
mi štíty POINTE DES MOSSETTES zpět 
do hotelu, večeře.
4. den Odjezd busem do LES CROSETS, vý-
jezd lanovkou na CROIX DE CULET (1962 m). 
Základní varianta 7 hod. (náročnost 2 z 5): okruž-
ní cestou s  jedinečnými výhledy na DENTS DU 
MIDI či MONT BLANC, přes chatu Refuges 
de Barme (1498 m) zpět do Champery (1050 
m), možnost občerstvení na salaši LAPISA 
(1800 m). Pro zájemce lze i opačně. V Champe-
ry projdeme i tzv. GALERIE DEFAGO, což je 
úzká římsa se zábradlím a nádhernými výhledy 
na Champery až k restauraci DES RIVES a zpět 
po staré cestě. Z CHAMPERY lanovkou zpět 
do Les Crosets. Lehčí varianta 3 hod. (náročnost 
1,5 z 5):  jen k chatě Lapisa, dále vozovou okružní 
cestou zpět k horní stanici lanovky z Champery 
(možnost sjezdu do Champery), všichni od-
jezd busem do hotelu, večeře formou grilování.
5. den Odjezd busem k ďábelské soutěsce 
LES GORGES DU PONT DU DIABLE, 
prohlídka, poté busem pokračujeme do MOR-
ZINE (920 m). Základní varianta 6 hod. (ná-
ročnost 2 z 5): velmi pohodlná túra s výjezdem 
lanovkami na SUPER MORZINE (1764 m) 
s krásnými výhledy, poté do AVORIAZU (1778 

 Kód Termín Cena Trasa

 FR578-15-1 11.07.–18.07. 10 990,- F, A

Zájezd nás zavede do údolí i na vrcholky Savojských Alp, jedinečné výhledy mezi Ženevským 
jezerem a horou Mont Blanc. Díky tzv. Multi passu, můžeme používat všechny lanovky na úze-
mí Francie i Švýcarska (celkem až 20), některé údolní busy, vlak nebo koupaliště. 

SAVOJSKÉ ALPY
brána ke slunci s kartou

m), pěšky do údolí, dále přes TETE DE LIN-
DARET (1950 m) s nádhernými vyhlídkami 
a přes COL DE BASACHAUX (1778 m) až 
do PRE LA JOUCH (1350 m), kde nás bude če-
kat bus. Lehčí varianta 6 hod. (náročnost 1,5 z 5): 
stejná trasa, jen 1x výjezd a 1x sjezd lanovkami 
místo pěší chůze. Všichni busem zpět do hotelu. 
6. den Odjezd do CHATEL (1200 m), výjezd 
lanovkami až k LE MORCLAN (1970 m). Zá-
kladní varianta 7 hod. (náročnost 2 z 5): pano-
ramatickou vyhlídkovou cestou s jedinečnými 
výhledy i na Ženevské jezero přes CHATEL DU 
MOUET (1840 m), zpět k lanovce přes POR-
TES D ONNAZ, sjezd lanovkou do SUPER 
CHATEL (1660 m) a přes CHATEL NEUF 
(1692 m) do MORGINS (1430 m), výjezd la-
novkou na LA FOLLEUSE (1814 m) a pěšky až 
do hotelu. Lehčí varianta 5 hod. (náročnost 1,5 
z 5): stejná trasa, jen ze Super Chatel sjezd lanov-
kou k busu, přejezd do Morgins a poté již stejnou 
cestou do hotelu, večeře – fondue.
7. den Dopoledne exkurze na salaši s výrobou 
sýrů vč. ochutnávky, odjezd do ČR se zastávkou 
u vodopádů RHEINFALL. Krátká prohlídka. 
8. den V brzkých ranních hodinách příjezd do 
ČR.

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** – 
v malém horském středisku Champoussin ve Švý-
carsku, těsně u hranic s Francií – 2lůžk. pokoje 
se soc. zařízením, 6x snídani, 5x večeři z toho 1x 
fondue, 1x grilování, kartu Multi Pass, vstup do re-
laxační hotel. zóny s krytým bazénem, saunou, 
parní lázní, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2000 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč 
str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 FR579-15-1 11.07.–18.07. 13 490,- A

 FR579-15-2 15.08.–22.08. 13 490,- A

ANNEC Y – VAL D´ISERE – CHAMONIX – AIGUILLE DU MIDI – COURMAYEUR – VAL SAPIN – NP 
GRAN PARADISO – COGNE – AOSTA – CERVINIA – BREUIL 

dere a vyhlídková cesta do městečka Cogne. 
Prohlídka AOSTY, která je označována 
za „Řím Alp”. 
7. den Výlet pod MATTERHORN – prů-
jezd údolím Valtournenche do horského 
střediska CERVINIA – BREUIL, ležícího 
u švýcarských hranic pod vrcholem Matter-
hornu. Pěší výlet k jezeru LAGO GOILLET 
(2516 m) s vyhlídkami na Matterhorn (4476 
m). V podvečer odjezd do ČR. 
8. den Příjezd do ČR v poledních hodinách. 

Courmayeur
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PařížZámek ChambordBretaň

CHAMBORD

TOURS
ANGERS

LE MONT-SAINT-MICHEL

ROUEN

REMEŠ

OMAHA BEACH

SAINT MALO

QUIBERON

CARNAC

LOCMARIAQUER 

AMBOISE

 CHENONCEAU 

LOCHES

Zájezd nás zavede na největší turistická lákadla severní části Francie. Uvidíme nejvýznamnější 
zámky na Loiře, které uchvátí svou munumentálností, nádhernou architekturou i  příjemnými 
zahradami. Celá oblast údolí Loiry od Sully-sur-Loire po Challones je pod patronací UNESCO. 
Nezapomenutelná bude i Bretaň a Normandie  –  divoké pobřeží s útesy, přírodní parky a řada 
sakrálních památek typických pro oblast.

ZAJÍMAVOSTI FRANCIE  
 zámky na Loiře – Bretaň – Normandie

CHAMBORD – TOURS – LOCHES – CHENONCEAU – AMBOISE – VILLANDRY – AZAY-LE-RIDEAU 
– ANGERS –  LE MONT-SAINT-MICHEL – SAINT MALO – MORBIHAN GOLFE –  QUIBERON – 
CARNAC – LOCMARIAQUER – OMAHA BEACH – ROUEN – REMEŠ

dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu 

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

6x snídaně 900 Kč

sleva na osobu ve 3lůžk. pokoji 500 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

FRANCIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách.
2. den Návštěva klenotů údolí Loiry  – nej-
nádhernějších zámků ve Francii. Monumentál-
ní zámek CHAMBORD. Údolím Loiry do 
TOURS – podvečerní prohlídka vinařského 
střediska a centra oblasti, gotická katedrála aj. 
Nocleh.
3. den Podél řeky Indre do LOCHES, opev-
něné město s hradem. Nádherný renesanční 
zámek CHENONCEAU s malebnými zahra-
dami, zámek „šesti žen“. AMBOISE – ma-
lebné město na břehu Loiry s královským zám-
kem, působil zde Leonardo da Vinci. Nocleh.
4. den VILLANDRY – zámek s jedineč-
nými rene sančními zahradami, které jsou nej-
přitažlivější ze všech, úžasné ornamenty jsou 
tvořeny nejen květinami, ale i zeleninou či 
kořením. AZAY-LE-RIDEAU – mistrovské 
dílo renesanční architektury, u zámku je také 
rozsáhlý anglický park. ANGERS – centrum 
kraje Anjou s monumentálním opevněným 
hradem, krásným starým centrem a katedrálou. 
Pře jezd do oblasti Rennes na nocleh.
5. den LE MONT-SAINT-MICHEl  
– opevněný románsko-gotický klášter stojí vy-
soko na žulovém ostrůvku uprostřed mořských 
písčin v zátoce proslulé rozdí lem hladiny mezi 
přílivem a odlivem. SAINT MALO – maleb-
né město, přístav proslavený boji korzárů proti 
Angličanům. Nocleh.
6. den Den věnovaný nádhernému bretaň-
skému pobřeží: vnitrozem ský záliv MORBI-
HAN GOLFE, bývalý ostrov, dnes poloost-
rov QUIBERON. CARNAC – městečko, 
jehož okolí je bohaté na prehistorické památky 
– obrovská seskupení menhirů, Tumulus St. 
Michel, Velký menhir v LOCMARIAQUER 
aj. Nocleh.
7. den Pláž OMAHA BEACH, kde do-
šlo k nej tvrdším bojům Spojenců v r. 1944. 
ROUEN – přístav, který patří Francii zásluhou 

 Kód Termín Cena Trasa

 FR580-15-1 15.08.–23.08. 10 490,- A

Johanky z Arku. Staré město má zachované 
středověké uličky, gotické a renesanční domy 
a paláce, jedna z nejslavnějších katedrál Notre 
Dame. Nocleh.
8. den REMEŠ  – prohlídka jedinečné 
gotické katedrály, jedné z nejvýznamnějších 
katedrál ve Francii a vrcholné gotiky vůbec. Od 
12. do 19. stol. zde byli korunováni francouzští 
králové. Noční přejezd.
9. den Příjezd do ČR v ranních hodinách.

VELKÝ OKRUH FRANCIÍ
STRASBOURG – EPERNAY – PAŘÍŽ – ROUEN – ARROMANCHES – SAINT MALO – MONT SAINT 
MICHEL –  RENNES – AMBOISE – BLOIS – CHAMBORD – ORCIVAL – LYON – VIENNE – ORANGE – 
PONT DU GARD –  AIGUES MORTES – ARLES – AVIGNON – MARSEILLE – TOULON – NICE – MONACO

Vítejte ve Francii, nádherné zemi, která se dokázala udržet v popředí světové pozornosti po 
větší část minulého století. 

 Kód Termín Cena Trasa

 FR581-15-1 12.08.–23.08. 17 990,- F, I, K 

dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu 
typu Premiere Classe – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 9x kontinentální snídani, průvodce. Možno 
zajistit ubytování 3 osoby na přistýlce – bez slevy

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 5700 Kč,  komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 360 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Carnac

PROGRAM  ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den STRASBOURG  – alsaská met-
ropole, od roku 49 sídelní město Rady Evropy  
– centrum, exteriér katedrály, la „Petite France“. 
„Hlavní město šampaňského“ EPERNAY – 
návštěva šampańských sklepů, ochutnávka vína. 
PROVINS  – středověké trhovní město, ve-
čer ubytování v okolí Paříže.
3. den Odjezd do PAŘÍŽE  – Notre 
Dame, Saint Chapelle, Louvre, Královský palác, 
Montmartre. Ubytování v okolí Rouenu.
4. den ROUEN – hlavní město Normandie, 
zde byla odsouzena a upálena Johanka z Arku  
– katedrála, Aitre Saint Maclou, památník Jo-
hanky z Arku, přejezd na normandské „pláže“ 
– ARROMANCHES – zbytky umělého pří-
stavu „Mulberry“, pláže vylodění, památník vy-
lodění. Odjezd do Bretaně na ubytování v okolí 
Saint Malo.
5. den Prohlídka opevněného „korzárského“ 
města, v minulosti jednoho z nejvýznamnějších 
bretonských přístavů Saint Malo (prohlíd-
ka „Intra muros“). Odjezd k „zázraku západu“ 
Mont Saint Michel ,  se zastávkou 
u „Menhir de Champ Dolent“, jeden 
z největších bretaňských menhirů. Přejezd 
do Rennes – dnes hlavní město Bretaně - 
historické centrum, hrázděné domy, katedrála. 
Ubytování v okolí Le Mans.
6. den Údolí zámků na Loiře  – Amboi-
se – město a zámek ve kterém žil Leonardo da 
Vinci, možnost prohlídky Le Clos Lucé ve kte-
rém jsou dřevěné modely Da Vinciho strojů. 
BLOIS – v 15. stol. zde pobýval i básník Fran-
cois Villon, v 16. stol. sídelní královské město, 
kde nechal král Jindřich III. zavraždit vévodu De 
Guise (zámek, staré město). CHAMBORD 
– monumentální zámek, který nechal postavit 
František I. – exteriér zámku a odjezd na uby-
tování. 
7. den Oblast sopek AUVERGNE. Na-
vštívíme ORCIVAL – typické auverňatské 
městečko s jedinečnou románskou bazilikou. 
Přejezd do údolí Rhony – LYON  – bývalé 
právní centrum „Tří Galií“ (staré město – rene-

 Le Mont-Saint-Michel

sanční i klasicistní čtvrť, amfiteátr, odeon), večer 
ubytování v okolí Vienne.
8. den Prohlídka VIENNE – antický chrám, 
historické centrum města a přejezd do Pro-
vence – ORANGE  – město založené ve-
terány II. Galské legie, zachovalé římské divadlo 
(historické centrum, amfiteátr, vítězný oblouk), 
Pont du Gard  – zachovaný římský akva-
dukt, ubytování v okolí Nimes.
9. den Provence a Camargue. Aigues 
Mortes – přístavní město, které nechal vy-
stavět sv. Ludvík pro křižáky (gotické hradby), 
ARLES  – typické provencalské město 
s římskými ranně křesťanskými a středověkými 
památkami, maloval zde Paul Gauguin a Vin-
cent van Gogh – římské divadlo, aréna, Elysej-
ská pole. Ubytování v okolí Avignonu.
10. den AVIGNON  – v době velkého 
schizmatu sídelní město „avignonských“ pape-
žů – papežský palác, centrum města.  MAR-
SEILLE – přístav založený již řeckými osadníky 
– Notre Dame de la Garde, starý přístav. Ubyto-
vání v okolí Toulonu. 
11. den Azurové pobřeží – NICE – historic-
ké centrum, možnost koupání. Odjezd do Mo-
nackého knížectví – MONACO – MONTE 
CARLO, vévodský palác, katedrála, kasino. 
Večer odjezd.  
12. den V odpoledních hodinách příjezd do 
ČR.
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VELKÁ BRITÁNIE

Poznejte Londýn a vydejte se po stopách anglických panovníků, seznamte se s bohatou anglic-
kou historií, která se odráží v mnoha monumentech a památkách dochovaných do dnešní doby. 

LONDÝN A PERLY  
KRÁLOVSKÉ ANGLIE 
Windsor, Stonehenge, Salisbury 

» zájezd provází  Pavel Dvořák
» cesta tam trajektem, zpět Eurotunelem
» trvale oblíbený zájezd
» doporučujeme včasnou rezervaci

dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La 
Manche – tam trajektem, zpět Eurotunelem, 3x 
ubytování v hotelu*** v Londýně – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2790 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 180 str. 2 katalogu, Stonehenge (povin-
ná rezervace min. týden před odjezdem) 500 Kč 
(do 15 let 300 Kč, nad 60 let a studenti 450 Kč)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

LONDÝN – WINDSOR – LEEDS CASTLE – CANTERBURY – SALISBURY – ZAHRADY STOURHEAD – 
STONEHENGE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy s českým průvodcem 
do Londýna. Transfer na hotel a prohlídka krá-
lovského města LONDÝN – první seznámení 
s metropolí s našim průvodcem dále možnost 
fakult. lodního výletu po Temži nebo návštěva 
světoznámých muzeí, nákupy. 
2. den Přejezd místní dopravou do centra 
LONDÝNA. Prohlídku zahájíme ve čtvrti 
Westminster – většina zdejších památek je 
nějakým způsobem spojena s královským dvo-
rem, parlamentem nebo anglikánskou církví. 
Od dominanty jižního břehu Temže, London 
Eye s krásným výhledem na Houses of Parli-
ament a Big Ben se přes Westminster Bridge 
vydáme do vládní čtvrti Whitehall, kolem síd-
la premiéra Downing Street a Horse Guard, 
na slavné Trafalgar Square – turistický 
střed Londýna. Prohlédneme si půvabné mís-
to pouličního umění, trhů a obchůdků všeho 
druhu Covent Garden. Přes Shaftesbury 
Avenue se vydáme na návštěvu čtvrti West 
End – Piccadilly Circus se sochou Eróta. 
Pokračujeme po Piccadilly, přes Green Park 
k Buckinghamskému paláci (ofici-
ální sídlo královny Alžběty II.) a dále k nejvý-
znamnější duchovní stavbě Londýna opatství 
Westminster Abbey , který hrál klíčo-
vou roli v dějinách Anglie. V podvečer možnost 
nákupů, návrat na hotel s průvodcem nebo 
individuálně.  
3. den Druhá část prohlídky LONDÝ-
NA, prohlédneme si pevnost Tower   
– Bílá věž se sbírkami exponátů Královské 
zbrojírny, kaple sv. Jana Kazatele, Waterloo 
Barracks s korunovačními klenoty Anglie. Dále 
navštívíme nejstarší londýnské části City 
a Southwark – mj. prohlídka St. Paul‘s 
Cathedral, Shakespearovo divadlo Globe, 
Millenium Bridge aj. Odpoledne možnost ná-
kupů v obchodních domech či na slavné Ox-
ford Street. Návrat na hotel s průvodcem 
nebo individuálně.  
4. den V návaznosti na letový řád transfer 
na letiště a odlet do ČR s průvodcem.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v dopoledních hodinách z ČR. 
2. den Ráno trajektem přes kanál La Man-
che do Anglie. LONDÝN – první seznámení 
s městem. Návštěva čtvrti Westminster, většina 
památek je zde nějakým způsobem spojena 
s královským dvorem, parlamentem nebo an-
glikánskou církví. Od dominanty jižního břehu 
Temže London Eye s krásným výhledem 
na Houses of Parliament, Big Ben 
se přes Westminster Bridge vydáme do vládní 
čtvrti Whitehall, kolem sídla premiéra Downing 
Street a Horse Guard, na Trafalgar Square 
– turistický střed Londýna. Prohlédneme si pů-
vabné místo pouličního umění, trhů a obchůd-
ků všeho druhu Covent Garden. Přes Shaf-
tesbury Avenue se vydáme do čtvrti West End 
– Piccadilly Circus se sochou Eróta. Sejde-
me po ulici Piccadilly, přes Green Park k Buc-
kinghamskému paláci (oficiální sídlo 
královny Alžběty II.) a dále přes St. James Park 
– královský park Londýna s výhledy na město, 
k nejvýznamnější duchovní stavbě Londý-
na opatství Westminster Abbey ,  
který hrál klíčovou roli v dějinách Anglie.  
3. den Dnes navštívíme LEEDS CASTLE 
v hrabství Kent, vůbec nejkrásnější zámek 
v Anglii s překrásnými zahradami a bludištěm.  
V termínu 9. 7. je místo Leeds Castle zařaze-
no město CANTERBURY, prohlídka města 
a slavné katedrály. Hrad WINDSOR, nejstarší 
nepřetržitě obývaná královská rezidence. Ne-
vynecháme ani klenot zámku – kapli sv. Jiří 
a reprezentační síně.  
4. den Návštěva Salisbury, Stour- 
head, Stonehenge. Prohlídka slavné 
katedrály v SALISBURY, kde je uložena 
Magna Charta Libertatum. STOURHEAD, 
překrásné zahrady, které se řadí k nejkrásněj-
ším ukázkám zahradní architektury v Británii. 
STONEHENGE, nejslavnější pravěký mo-
nument v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů, 
se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že 
jeho stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii. 

Stonehenge

Londýn 

5. den Druhá část prohlídky LONDÝ-
NA, prohlédneme si pevnost Tower   
– Bílá věž se sbírkami exponátů Královské 
zbrojírny, kaple sv. Jana Kazatele, Waterloo 
Barracks s korunovačními klenoty Anglie. 
Navštívíme i nejstarší londýnské části City 
a Southwark – mj. prohlídka St. Pau-
l‘s Cathedral, kopule londýnské katedrály 
je po kopuli římské svatopeterské katedrály  
2. největší na světě. Přesun nadzemní dráhou 
(DLR) do Královské čtvrti GREENWICH. 
Prohlídka areálu Old Royal Naval College. 
Na místě, kde dnes sídlí University of Gree-
nwich se narodil Jindřich VIII., prohlédneme si 
i Královskou observatoř, místo nultého 
poledníku – krásný výhled na Temži a působivé 
Docklands. Večer odjezd do ČR. 
6. den Příjezd v odpoledních hodinách.

Poznejte s námi Londýn a vydejte se na jedinečný eurovíkend do hlavního města Velké Britá-
nie, který  nadchne každého, bez rozdílu věku. Navštívíme nejznámější památky královského 
města, budeme mít čas i na nákupy na slavné Oxford Street. Vychutnejte si tedy s námi celo-
roční atmosféru města Londýn. 

LONDÝN – MĚSTO HISTORIE 
a nákupy na Oxford Street 

» historie královského města
» nákupy na Oxford Street
» český průvodce po celou dobu zájezdu

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GB583-15-1 03.04.–06.04.  11 890,- L2, L3

 GB583-15-2 09.05.–12.05.  12 390,- L2, L3

 GB583-15-3 08.08.–11.08. 12 390,- L2, L3

 GB583-15-4 26.09.–29.09. 12 390,- L2, L3

 GB800-15-1* 26.11.–29.11. 11 890,- L2, L3

 Kód Termín Cena Trasa

 GB582-15-1 07.05.–12.05. 8 990,- A, B, F, G, L

 GB582-15-2 09.07.–14.07.  8 990,- A, B, F, G, L       

 GB582-15-3 15.09.–20.09. 8 990,- A, B, F, G, L   

leteckou přepravu Praha – Londýn – Praha, 2 kabi-
nová zavazadla (jedno příruční – malé, druhé do 10 
kg) dle pravidel letecké společnosti, transfery z/na 
letiště, 3x ubytování v hotelu v Londýně – 2lůžk. po-
koje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 

vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2500 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč, odbavené zavazadlo do 15 kg 1000 Kč

* Zájezd v termínu 26. 11. je přizpůsoben adventnímu 
Londýnu – vánoční trhy, sváteční atmosféra města.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka:

Náš tip!
Náš tip!



PO
ZN

Á
V

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

81

LONDÝN
OXFORD

STRATFORD 
UPON AVON

LIVERPOOL

STUDLAY 
ROYAL PARK

YORK

VELKÁ BRITÁNIE

Necháme se vtáhnout do historie Anglie a současně poznáme i moderní Londýn. Navštívíme rodiště W. Shakespeare a zavítáme do města 
Liverpool, kde se zrodil světový fenomén Beatles. Mimořádným kulturním a historickým bohatstvím nám učaruje fascinující York či památka 
světového dědictví Fountains Abbey s překrásnými vodními zahradami.

LONDÝN A STAROBYLÁ ANGLIE
Oxford – Stratford – Liverpool – York 

LONDÝN – OXFORD – STRATFORD UPON AVON – LIVERPOOL – FOUNTAINS ABBEY – STUDLEY ROYAL – YORK – LONDÝN

» zájezd provází Mgr. Pavel Dvořák
» cesta tam trajektem, zpět  

Eurotunelem
» návštěva zahrad Studley Royal – 

UNESCO
» starobylý York a legendární Liverpool
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

dopravu lux. klim busem, přejezd kanálu La Man-
che, 4x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím,  4x snídani, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3500 Kč, komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Trasa 

 GB584-15-1 19.07.–25.07. 10 490,- A, B, F, G

Oxford

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Dopoledne odjezd z republiky přes 
území Německa do francouzského CALAIS.
2. den V ranních hodinách přejedeme kanál 
La Manche trajektem – výhledy na křídové 
útesy u DOVERU, dojezd do LONDÝ-
NA – první seznámení s městem. Prohlídku 
zahájíme návštěvou čtvrti Westminster, vět-
šina zdejších památek je nějakým způsobem 
spojena s královským dvorem, parlamentem 
nebo anglikánskou církví. Od dominanty 
jižního břehu Temže, London Eye s krásným 
výhledem na Houses of Parliament, 
Big Ben se přes Westminster Bridge vy-
dáme do vládní čtvrti Whitehall, kolem sídla 
premiéra Downing Street a Horse Guard, 
na slavné Trafalgar Square – turistický 
střed Londýna se sochou admirála Nelsona. 
Prohlédneme si půvabné místo pouličního 
umění, trhů, obchůdků a občerstvení všeho 
druhu Covent Garden, ideální místo pro 
odpočinek. Přes Shaftesbury Avenue se vy-
dáme na návštěvu čtvrti West End – Picca-
dilly Circus se sochou Eróta, pro Londý-
ňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. 
Sejdeme dolů po ulici Piccadilly, přes Green 
Park k Buckinghamskému paláci (ofi-
ciální sídlo královny Alžběty II.) a dále přes St. 

S

James Park – nejkrásnější královský park Lon-
dýna s výhledy na město, k nejvýznamnější 
duchovní stavbě Londýna opatství West-
minster Abbey  – jeden z nejnavště-
vovanějších křesťanských kostelů, který hrál 
klíčovou roli v dějinách Anglie.  
3. den Po snídani navštívíme OXFORD, 
sídlo nejstarší britské univerzity – prohlídka 
města s více jak 30 Colleges. Projdeme se 
místními třídami – High Street, Queen Street.  
Nenecháme si ujít Radcliffe Camera, která je 
nejcharakterističtější stavbou města a ko-
lej Christ Church. Na západním břehu řeky 
Avony, v samém srdci Midlands navštívíme 
STRATFORD UPON AVON, jedno z nej-
slavnějších anglických měst – Shakespearův 
rodný dům, kostel svaté Trojice, kde je Shake-
speare pochován, Harvard House, Hall´s 
Croft. Odjezd do Liverpoolu na ubytování. 
4. den Prohlídka LIVERPOOLU – ná-
břeží Pier Head, které střeží legendární Liver 
Birds, navštívíme nejkrásnější anglikánskou 
katedrálu – Metropolitan Cathedral 
a nezapomeneme na světoznámé muzeum 
Beatles Story. Poté odjedeme do hrab-
ství Yorkshire, které charakterizují přírodní 
krásy, působivá vřesoviště a zelená údolí. 
V zalesněném údolí řeky Skell navštívíme 

rozsáhlé vápencové zříceniny FOUN-
TAINS ABBEY a úžasnou vodní zahradu 
STUDLEY ROYAL . Neobvykle krásné 
pěstěné vodní zahrady v divoké přírodě, ob-
rovské a majestátní ruiny opatství, nespočet 
letohrádků. 
5. den Prohlídka překrásného města 
YORK, klikaté středověké uličky, úctu vzbu-
zující katedrála York Minster (sídlo 
arcibiskupa z Yorku), městské hradby ze 13. 
stol. obklopující pavoučí síť středověkého 
města – krásné výhledy na katedrálu, Jorvik 
Viking Centre, Muzejní zahrady nebo vari-
antně návštěva vyhlášených místních muzeí. 
Ulice města oplývají hojností dědictví a také 
všemi druhy tradičních hospůdek se staletými 
zkušenostmi ve vytáčení piva. 
6. den Druhá část prohlídky LONDÝNA, 
prohlédneme si pevnost Tower  – Bílá 
věž se sbírkami exponátů Královské zbrojír-
ny, kaple sv. Jana Kazatele – nejstarší kostel 
v Londýně, Waterloo Barracks s korunovační-
mi klenoty Anglie.  Dále navštívíme nejstarší 
londýnské části City a Southwark – mj. 
prohlídka St. Paul‘s Cathedral, ko-
pule londýnské katedrály je po kopuli řím-
ské svatopeterské katedrály druhá největší 
na světě, uvnitř chrámu shlédneme Šeptající, 

Kamennou a Zlatou galerii, kostelní kryptu 
s vojenskými velikány (Wellington, Nelson 
ale i pomník stavitele katedrály Ch. Wrena). 
Následně se přesuneme Lehkou nadzemní 
dráhou (DLR) do Královské čtvrti GREEN- 
WICH. Prohlídka areálu Old Royal Naval Co-
llege. Na místě, kde dnes sídlí University of 
Greenwich se narodil Jindřich VIII., prohléd-
neme si i Královskou observatoř, mís-
to nultého poledníku, z níž je krásný výhled 
na Temži a působivé Docklands. Ve večer-
ních hodinách odjezd do ČR. 
7. den Předpokládaný návrat do ČR v od-
poledních hodinách.

Cena nezahrnuje: 

London Eye

Náš tip!
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Londýn – zahrady Kew

Skotsko – hrad Urquhart

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hodinách 
z republiky.
2. den Ráno přejedeme trajektem kanál La 
Manche – výhledy na křídové útesy u Doveru. 
Po jižním pobřeží dojedeme do Portsmouthu 
a odtud se vydáme na fakult. výlet na ostrov 
ISLE OF WIGHT, kde je zhruba třetina os-
trova vyhlášena „oblastí mimořádné přírodní 
krásy“. V hornatém, gregoriánském přístavním 
městečku COWES navštívíme Osborne 
House, oblíbené přímořské sídlo královny 
Viktorie a prince Alberta, nejnavštěvovanější 
dům spravovaný nadací English Heritage. Ná-
vrat do PORTSMOUTHU, prohlídka his-
torické námořní oblasti Flagship Ports-
mouth s bývalou vlajkovou lodí admirála 
Nelsona z bitvy u Trafalgaru Victory, zbytky 
vlajkové lodi Jindřicha VIII. Mary Rose, 
možnost plavby lodí po přístavu aj. Ubytování.
3. den Dokončení prohlídky PORTS-
MOUTHU – Královské námořní muzeum, 
vyhlídková loď Spinnaker Tower na ná-
břeží Gunwharf Quays. Odjezd k prohlídce 
HAMPTON COURT s barokními zahrada-
mi, aleje majestátních lip, vzácné exotické rost-
liny, geometricky řešené záhony a ve Foun-
tain Garden i několik původních tisů 
vysázených Vilémem III. Oranžským a Marií II. 
Stuartovnou. Ubytování v oblasti Londýna.
4. den LONDÝN – celodenní prohlídka 
nejvýznamnějších památek britské metropole 
– Westminsterské opatství , Big Ben, Par-
lament, Buckinghamský palác, katedrála sv. 
Pavla, Tower Bridge aj. 
5. den Navštívíme nejstarší nepřetržitě obý-
vanou královskou rezidenci WINDSOR, s ta-
kovými klenoty, jako je kaple sv. Jiří, kruhová věž, 
reprezentační síně a terasovité zahrady. Dále 
si prohlédneme BLENHEIM PALACE   

VELKÁ BRITÁNIE

Pojďte s námi poznávat starobylá anglická města, fenomenální památky a královské paláce 
stejně jako krásné zahrady a tradiční anglické parky, které již po staletí k Anglii neodmysli-
telně patří. Cesta nás zavede nejen ke světoznámým atrakcím, ale i do úchvatných šlechtic-
kých zahrad, anglické krajiny, k půvabným pobřežním scenériím a přístavům i na královský 
ostrov Wigth.

LONDÝN  
A KRÁLOVSKÉ ZAHRADY KEW 
ostrov Wight, Portsmouth 

» královské botanické zahrady Kew
» Portsmouth a ostrov Wight

dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Man-
che – tam trajektem, zpět Eurotunelem, 4x ubyto-
vání v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x 
Portsmouth, 3x Londýn), 4x snídani, průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

lodní výlet na ostrov Isle of Wight vč. vstupu 
Osborne House 950 Kč (nutná rezervace v CK), 
1lůžk. pokoj 3100 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

ISLE OF WIGHT – PORTSMOUTH –  HAMPTON COURT –  LONDÝN – WINDSOR – BLENHEIM 
PALACE – OXFORD – ZAHRADY KEW 

 Kód Termín Cena Trasa

 GB586-15-1 17.08.–23.08. 10 290,- A, B, G   

– rozlehlé velkolepé anglické sídlo a nádherné 
vodní terasovité zahrady. Blenheim je také ro-
dištěm a původním domovem sira Winstona 
Churchilla. Cestou zpět na ubytování krátce 
navštívíme významné univerzitní město OX-
FORD. 
6. den Královské botanické za-
hrady KEW  s nejucelenější botanic-
kou sbírkou na světě – tisíce druhů vzácných 
a exotických rostlin, Palmový skleník, skleník 
princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, 
čínská pagoda, postavená Williamem Chamb-
ersem..., variantně individuální volno v Londý-
ně – muzea, nákupy, pro ty z vás, kde nechtějí 
do zahrad v Kew.  Večer odjezd do republiky.
7. den Předpokládaný příjezd do ČR v po-
ledních hodinách.

Londýn, magický Cornwall, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.

ANGLIE, SKOTSKO, WALES 
velký okruh

LONDÝN – YORK – JEDBURGH – EDINBURGH –PITLOCHRY –  CHESTER – CARDIFF – BATH –TORQUAY 
– TINTAGEL – LAND´S END – STONEHENGE – WINDSOR

 Kód Termín Cena Let

 GB942-15-1 28.06.–09.07. 31 990,- Praha, Brno

Program A

 Kód Termín Cena Trasa

 GB587-15-1 28.06.–10.07. 25 990,- B, C, M

Program B

program A – leteckou přepravu Brno – Londýn 
– Brno nebo Praha – Londýn – Praha, letištní taxy 
a příruční zavazadlo, dopravu lux. busem ve V. 
Británii, 11x ubytování v hotelu**/***, 11x snídani, 
průvodce; program B – dopravu lux. klim.bu-
sem, trajekt přes kanál La Manche, 10x ubytování 
v hotelu**/***, 10x snídani, průvodce

vstupné, fakult. výlety, místní dopravu a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

1lůžk. pokoj 7600 Kč (A), 6900 Kč (B) (povinné při 
nedoobsazení), 10 x večeři 6200 Kč, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu – program 
A 360 Kč, program B 390 Kč, u obou možnost 
připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč, odbave-
ní zavazadla do 15 kg (tam i zpět) program A 1400 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Londýn – Houses of Parliament

PROGRAM ZÁJEZDU
Možnost dvojí dopravy: A – letecky, B – 
BUS.
1. den Program A – Odlet z Prahy nebo 
z Brna do Londýna. Transfer do hotelu, uby-
tování. Program B – V poledních hodinách 
odjezd z ČR. 
2. den Program B – Ráno lodí přes ka-
nál La Manche, LONDÝN, uložení zavazadel 
v hotelu. Společný program A i B.  
Před polednem odjezd metrem do centra, 
pěší prohlídka, Piccadilly, Trafalgarské nám., 
Westminsterské opatství, Parlament ... Večerní 
město, China Town, Soho, London Eye. Návrat 
metrem do hotelu.
3. den Odjezd do YORKU, katedrála, pro-
cházka po hradbách, středověká čtvrť, hrázdě-
né domy. Odjezd na ubytování. 
4. den Brzy ráno odjezd, JEDBURGH, 
skotské hraniční město s opatstvím a do-
mem, ve kterém žila M. Stuartovna. EDIN-
BURGH, hrad, třída Royal mile s katedrálou, 
procházka až k zámku Holyrood, možnost 
návštěvy muzeí. Ubytování u Edinburghu.
5. den Severní část Skotska,  PITLOCHRY, 
výrobna whisky, BLAIR  ATHOL, zastávka 
u jednoho z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. 
Ubytování v oblasti Inverness.
6. den Jezero LOCH NESS, projížďka 
kolem jezera, zastávka u zříceniny hradu 
Urquhart, FORT AUGUSTUS, procház-
ka k opatství a Neptunovo schodiště. Krátká 
procházka u úpatí nejvyšší hory V. Británie 
Ben Nevis, přejezd k jezeru Loch Lo-
mond.  Ubytování u Glasgow. 
7. den Průjezd oblastí NP Lake District. 
Historický CHESTER, procházka městem 
s katedrálou, tudorovskými a viktoriánskými 
budovami, římské hradby. Ubytování na se-
ver. pobřeží Walesu.
8. den  Nejstarší NP v Británii SNOWDO-
NIA. Průjezd do již. Walesu s NP BRECON 
BEACONS, procházka u úpatí nejvyšší hory 
Walesu Pen y Far, CARDIFF, večerní město. 
Odjezd na ubytování. 
9. den BATH , skvost Anglie, románské 
lázně, centrum města s opatstvím. Odjezd na jih 

do přímořského TORQUAY. Večer ubytování. 
10. den Hrabství CORNWALL, ves-
nice TINTAGEL,  trosky hradu a keltského 
kláštera, LAND´S END, výhledy na Atlan-
tik, zastávka u kláštera ST. MICHAEL´S 
MOUNT. Návrat na ubytování.
11. den Odjezd směr Londýn, STONE-
HENGE a odpoledne WINDSOR, královské 
sídlo,  Ubytování v Londýně.
12. den Program A – Dopoledne trans-
fer na letiště a odlet do Prahy a do Brna.
Program B – Dokončení prohlídky LON-
DÝNA, katedrála sv. Pavla, most Millenium, 
Tower Bridge, Tower, prohlídka, projížďka 
lodí okolo doků Docklands do Greenwich, 
londýnský královský park, Stará královská ob-
servatoř. Večer odjezd do ČR.
13. den Program B – Odpoledne příjezd 
do republiky. 

Náš tip!
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Glastonbury

Penzance

VELKÁ BRITÁNIE

Navštivte s námi Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj, který se může pochlubit překrásnou krajinou a nejúchvatnějšími pobřež-
ními lokalitami z celé země, které jsou poseté památkami po předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále 
Artuše a inspirací, které stály u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka.

CORNWALL
magický a tajemný kraj Anglie 

BRISTOL – EXETER – BRIXHAM – PLYMOUTH – NP DARTMOOR – PRINCETOWN – POSTBRIGE – TINTAGEL – BODMIN MOOR – LANHYDROCK – HRAD ST. 
MICHAEL´S MOUNT – PENZANCE – MINACK THEATRE – LAND´S END – ST.´IVES – CAPE CORNWALL – GLASTONBURY – WELLS

» cesta tam i zpět letecky
» kouzelný kraj krále Artuše
» tajemný NP Dartmoor

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ve večerních hodinách odlet z Prahy 
do BRISTOLU, předpokládaný přílet  kolem 
23.00 hod., ubytování.
2. den Navštívíme historické centrum hrab-
ství Devon EXETER – prohlídka historického 
centra vč. jedinečné katedrály sv. Petra, která 
se řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. 
Přejedeme do pobřežní oblasti jižního Devonu 
– navštívíme přístavní městečko BRIXHAM 
– plachetnice Golden Hind kapitána Drakea, 
malebné hospůdky s čerstvými rybami. PLY-
MOUTH – město s bohatou historií moře-
plavby, převážně tudorovská přístavní čtvrť 
Barbican, odkud vypluli Otcové poutníci 
(Pilgrim Fathers) v roce 1620 na lodi Mayflo-
wer do Nového světa, návrší Plymouth Hoe.

3. den Národní park DARTMOOR – dě-
jiště románu Arthura Conana Doyla – Pes 
baskervilský, krajina jakou byste nečekali –
jedna z nejdivočejších a člověkem nejméně 
dotčených lokalit v celé Anglii. Lehká turistika 
v národním parku – nejvýše položená osada 
v Anglii PRINCETOWN, legendární vězni-
ce – miniaturní vesnice POSTBRIGE, ležící 
v samém středu NP, středověký žulový most, 
procházka kaňonem LYDFORD GORGE 
s nádherným vodopádem. Návrat na ubyto-
vání.
4. den Po snídani odjedeme do západ-
ní části Cornwalu. Navštívíme rybářský 
přístav TINTAGEL – obklopený rozeklanými 
útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny 
Artušova rodného hradu vysoko na návrší. Po-

leteckou přepravu Praha – Bristol – Praha, letištní 
taxy, transfer z/na letiště, 6x ubytování hotely*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 
dopravu klim. autokarem v Anglii (minibusem), 
průvodce 

1lůžk. pokoj 3990 Kč, komplex. pojištění vč. připo-
jištění vyššího storna zájezdu 460 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GB591-15-1 03.08.–09.08. 26 790,- L2, L3

LONDÝN
BRISTOL

PLYMOUTH

PENZANCE

TINTAGEL
EXETER

GLASTOBURY

ST. IVES

Bodmin MoorSt. Michael´s Mount

kračujeme do chráněného vřesoviště BOD-
MIN MOOR s muzeem pašeráctví a ději-
štěm románu Daphne du Maurier Hospoda 
Jamajka – Jamaica Inn. Na závěr dne prohlídka 
skvěle zachovalého viktoriánského sídla a udr-
žovaných zahrad LANHYDROCK. 
5. den Celodenní výlet do jižní části 
Cornwalu. Městečko Marazion s ostrov-
ním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT, 
příjemné městečko PENZANCE na okraji zá-
toky Mount´s Bay – v případě dobrého počasí 
možnost fakult. vyjížďky lodí za tuleni, roman-
tické divadlo na útesech nad jednou z nejkrás-
nějších anglických pláží MINACK THEAT-
RE, mys LAND´S END, nejzápadnější bod 
Anglie, malebné pobřežní, nekonečné výhledy 
na Atlantský oceán.

6. den Podmanivé a umělci vyhledáva-
né ST. IVES – fotogenický přístav, strmé 
uličky, četné galerie a prodejny řemeslných 
výrobků, oblíbené centrum surfařů. CAPE 
CORNWALL – vycházka k romantickým 
útesům s pozůstatky důlních staveb Botallack 
Mine.
7. den Rozloučíme se s jihem Anglie, na-
vštívíme opatství GLANSTONBURY, kraj 
zahalený tajemstvím a opředený mýty o králi 
Artušovi, tajemný AVALON, kde byl údajně 
král Artuš pohřben. Lehký výstup na Glas-
tonbury Tor – na vrcholku 160 m vysokého 
kopce se tyčí památka – středověký kostel sv. 
Michala – světce spojovaného s vyvýšenými 
místy, domnělá brána do podsvětí. Zastavíme 
v nejmenším anglickém katedrálním „city“ 
– městečku WELLS, prohlídka známé ka-
tedrály, uličky Vicars´Close a odpoledne odlet 
do Prahy. Předpokládaný přílet ve večerních 
hodinách.

Lanhydrock

Náš tip!
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VELKÁ BRITÁNIE

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, 
které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast – civilizací nedotčené vesnice, roman-
tická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech. 

CORNWALL – PO STOPÁCH KRÁLE ARTUŠE
a Národní park Dartmoor 

» trvale oblíbený zájezd
» tajemná krása Cornwallu

Cornwall

dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La 
Manche, 6x ubytování (z toho 4x hotel*** – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x hotel Ibis 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3500 Kč. V Plymouthu je možnost 
dokoupení večeří přímo v hotelové restauraci 
formou à la carte. 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Exeter – katedrála sv.Petra

 Kód Termín Cena Trasa

 GB590-15-1 04.07.–12.07. 14 990,- A, B, F, G, L

 GB590-15-2 25.07.–02.08. 14 990,- A, B, F, G, L   

BRIGHTON – PORTSMOUTH – WINCHESTER – EXETER – PLYMOUTH – CORNWALL: HRAD ST.MICHAEL´S MOUNT – PENZANCE – ST. IVES – TINTAGEL – 
LANHYDROCK – BODMIN MOOR – NP DARTMOOR: PRINCETOWN – POSTBRIGE – PLYMOUTH – GLASTONBURY – WELLS – BATH – LONDÝN

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V pozdních odpoledních hodinách od-
jezd z ČR.
2. den Ráno přejedeme kanál La Manche do An-
glie a pokračujeme na jih k populárnímu a oblí-
benému přímořskému letovisku BRIGHTON, 
který odjakživa přitahoval společenskou sme-
tánku. Prohlídka majestátního výstředního pa-
vilonu Royal Pavilion, procházka po Palace 
Pier – typické pozdně viktoriánské molo z roku 
1899. Odpoledne příjezd do města PORTS-
MOUTHU s bohatou námořní minulostí Anglie 
–prohlídka historické námořní oblasti Flagship 
Portsmouth s bývalou vlajkovou lodí ad-
mirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru nebo lodi 
Mary Rose, moderní vyhlídková věž Spinnaker 
Tower, dlážděné nábřeží The Point s množstvím 
restaurací a možností občerstvení. Ubytování. 
3. den Cesta na jihozápad Anglie, zastávka 
ve WINCHESTERU – velkolepá katedrála,  
prohlídka městečka EXETER, správní středisko 
Devonu – jedinečná katedrála sv. Petra, která se 
řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. Anglic-
ká riviéra – panoramatická cesta podél 
pobřeží – krátká návštěva malebných lázeňských 
městeček PAIGNTON, BRIXHAM. Díky 
mírnému podnebí, subtropickým zahradám 
a lux. viktoriánským hotelům si oblast vyslouži-
la název „ riviéra“. Příjezd do PLYMOUTHU, 
města s bohatou historií mořeplavby a tudo-
rovskou přístavní čtvrtí Barbican. Ubytováni. 
4. den Celodenní výlet do jižní části 
CORNWALLU. Navštívíme městečko Mara-
zion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S 
MOUNT, městečko PENZANCE – příjemné 
městečko na okraji zátoky Mount´s Bay, nemi-
neme ani MINACK THEATRE – impozantní 
divadlo na skalním útesu a dojedeme až na nej-
západnější bod Anglie LAND´S END, malebné 
pobřeží, nekonečné výhledy na Atlantský oceán. 
Variantně dle horšího počasí bude závěr dne 
patřit typicky anglickému letovisku ST. IVES – 
podvečerní prohlídka města s možností povečeřet 
nejen rybu po anglicku, fotogenický přístav. 
5. den Celodenní výlet do západní části 

CORNWALLU. Navštívíme rybářský přístav 
TINTAGEL – obklopený rozeklanými útesy,  
Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušo-
va rodného hradu vypínající se vysoko na návrší. 
Prohlédneme si známé viktoriánské sídlo a zahra-
dy LANHYDROCKU, naše cesta povede dál 
do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR 
mj. zde navštívíme hospodu Jamaica Inn 
z 18. století, kterou proslavila Daphne du Maurie-
rová ve známém milostném příběhu o pašerácích. 
Dnes se tu nachází restaurace a malé muzeum. 
6. den Národní park DARTMOOR – krajina 
jakou byste uprostřed země nečekali. Divoká 
vřesoviště vytvořila hrůzostrašné prostředí pro 
detektivní román Arthura Conana Doyla – Pes 
baskervilský. Procházka v národním parku – 
městečko PRINCETOWN, nejvýše položená 
osada v celé Anglii (420 m n. m.), miniaturní 

vesnice POSTBRIGE se známým středověkým 
žulovým mostem, pokračujeme kaňonem LY-
DFORD GORGE s nádherným vodopádem. 
Odjezd do PLYMOUTHU – prohlídka města 
a půvabného přístavu – historický komplex ply-
moutských doků, kde se od napoleonských válek 
stavěly válečné lodě, návrší Plymouth Hoe, 
tudorovská přístavní čtvrť Barbican. 
7. den Odjíždíme směrem na GLASTON-
BURY – město zahalené tajemstvím a opřede-
né mýtem o králi Artušovi, Glastonburské 
opatství. Pokračujeme do města WELLS – 
majestátní katedrála a Vicars´Close (zbudovaná 
pro chór vikářů, náleží k nejstarším zcela zachova-
lým ulicím v Evropě). Prohlídka historického jádra 
honosného gregoriánského lázeňského střediska 
BATH v údolí řeky Avony. Odjezd na ubytování 
do Londýna.

8. den Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamá-
tek LONDÝNA s průvodcem, pro ty z vás, kdo 
město již navštívili, individuální program. V pod-
večerních hodinách odjezd do ČR.
9. den Předpokládaný návrat v odpoledních 
hodinách.  

LONDÝN

BRISTOL

PLYMOUTH
PENZANCE

TINTAGEL
EXETER

GLASTOBURY

ST. IVES

NP Dartmoor

Portsmouth

Náš tip!
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Earls palace

Standing Stones of Stennes Skara Brae

VELKÁ BRITÁNIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy s českým průvodem 
do Edinburghu, transfer na hotel. Prohlídka měs-
ta EDINBURGH , starobylý Edinburgh 
castle se skotskými korunovačními klenoty,  
katedrála Sv. Jiljí a procházka slavnou ulicí Krá-
lovská Míle (skotské pivnice, prodejny kiltů, 
muzea) až k výstavnímu paláci a oficiálnímu síd-
lu britské královny Holyrood House, který 
obklopuje nádherný park, ležící na úpatí vyhaslé 
sopky.  
2. den Malé městečko ROSLIN s bohatou 
historií, nejen díku zdejšímu hradu a kapli, ale 
také proto, že se zde odehrála jedna z bitev v Prv-
ní válce o nezávislost Skotska nad Anglií, návštěva 
Roslinské kaple, kde byl natáčen film Šifra 
mistra Leonarda, unikátní „učňův sloup“.  Dokon-
čení prohlídky EDINBURGHU, vyhaslý sopeč-
ný kráter Artušovo sedlo, možnost nákupu 
suvenýrů, ochutnávky gurmánských specialit, 
úžasná muzea a galerie nebo návštěva edinburgh-
ského podzemí Mary King´s Close (10–15 
GBP, dle počtu účastníků, nutná rezervace v CK). 
3. den Středním Skotskem pokračujeme k tech- 
nickému zázraku, unikátnímu lodnímu výtahu 
FALKIRK WHEEL, jediného tohoto typu 
na světě. Městečko STIRLING, tradiční skot-
ská architektura a návštěva Stirling Castle, 
sídlo skotských králů. Opěvované skotské jezero 
LOCH LOMOND uprostřed zalesněných kop-
ců a vesnička LUSS s neobyčejně pitoreskními 
domy na břehu jezera.  
4. den Milovníky přírody nadchne Skotská vy-
sočina. Přes jedno z nejkrásnějších údolí GLEN 
COE a Fort William dojedeme pod masiv nej-
vyšší skotské hory BEN NEVIS (1344 m), v pří-
padě hezkého počasí možnost vyjet lanovkou 
na vrchol nebo zastávka na soustavě zdymadel 
tzv. Neptunových schodech s krásnými 
výhledy na Ben Nevis. FORT AUGUSTUS, 
nádherné městečko na jezeře Loch Ness, 

prohlídka zdymadel Kaledonského kanálu.
5. den Ráno zastávka u jednoho z nejfotogra-
fovanějších skotských hradů EILEEN DONAN, 
přejezd na ostrov SKYE, panoramatická jízda 
ostrovem na západní pobřeží, navštívíme hrad 
DUNVEGAN, staré klanové sídlo rodu Mac 
Leodů, prohlídka hradu a krásných zahrad. Mož-
nost vyjížďky na lodi k nedaleké kolonii volně 
žijících tuleňů, pokračujeme poloostrovem 
Trotternisch, vyhlídka Kilt Rock, bizarní 
sopečné formace pohoří Storr, skalní vyhlídka 
Old Man of Storr (707 m) s nádhernými 
výhledy na jezera, na závěr ostrovní městečko 
PORTREE. 
6. den Cesta severním Skotskem do přístavu 
Scrabster a dále  trajektem na souostroví ORK-

NEJE, plavba kolem impozantních útesů ostrova 
Hoy, mezi ostrovy se nachází vodní plocha zná-
má jako Scapa Flow, hlavní základna králov-
ského námořnictva za obou světových válek, při-
plutí do Stromness na ostrov MAINLAND, 
největší ostrov Orknejí, odjezd na ubytování a ná-
vštěva hl. města KIRKWALL, úzké středověké 
uličky a přístav, dominantní katedrála sv. 
Magnuse, zřícenina paláce Earl, měšťanské 
domy z 16. stol., atmosféra městečka protkaná 
artefakty pradávné minulosti. A že jsou Orkneje 
gurmánským rájem se budeme moci přesvědčit 
večer v místních hospůdkách, bifteky z orknejské-
ho skotu, grilované tygří krevety jsou jen některé 
z příkladů kulinářského umu místních. 
7. den Navštívíme ostrůvek LAMB HOLM 

Naše cesta povede na skotské souostroví Orkneje v Severním moři, za kamennými svědky minulosti země, k rozeklaným skalnatým pobřežím s pta-
čími rezervacemi, s útesy bičovanými větrem a do nedohledna se rozprostírajícími pastvinami. Ostrovy Orkneje to je i gurmánský ráj, záliv Scapa 
Flow, mystická místa s památkami UNESCO a jedinečnou Skara Brae. V souostroví Hebridy navštívíme legendami opředený ostrov Skye – skalní 
jehly, hrad Dunvegan, tuleni a vyhlídky, to vše k tomuto ostrovu patří. Návštěvu Skotska si  nelze představit bez  Highlands – fantastická příroda, 
Ben Nevis, hrad Eileen Donan a navíc Edinburgh, jedno z  nejkrásnějších měst světa. 

SOUOSTROVÍ ORKNEJE, OSTROV SKYE                         
a to nejlepší ze Skotska

» souostroví Orkneje – megalitické 
památky 

» ostrov Skye – „Okřídlený ostrov“
» Edinburgh – hlavní město Skotska

let. dopravu Praha – Edinburgh – Praha, trans-
fery z/na letiště, dopravu busem ve Skotsku, 
trajekt Scrabster – Stromness a zpět,  10x ubyto-
vání v hotelech/turist. hotelech – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 10x snídani, průvodce

vstupné, fakult. výlety, lodičky, lanovky a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena za-
hrnuje“

1lůžk. 3500 Kč, komplex. pojištění vč. připojiště-
ní vyššího storna zájezdu 580 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 GB588-15-1 20.07.–30.07. 37 990,- L2, L3  

EDINBURGH – FALKIRK WHEEL – STIRLING – LOCH LOMOND – BEN NEVIS – FORT AUGUSTUS – LOCH NESS – HRAD EILEEN DONAN – OSTROV 
SKYE  – HRAD DUNVEGAN – PORTREE – SOUOSTROVÍ ORKNEJE – OSTROV MAINLAD – KIRKWALL – MAESHOWE – STENNESS – RING OF BRODGAR – 
STROMNESS – SKARA BREA –  OSTROV LAM HOLM – BLAIR ATHOLL – PITLOCHRY – DUNKELD 

s Italskou kaplí a na ostrově Mainland 
pozůstatky neolitických památek , obřadní 
kamenné kruhy STANDING STONES OF 
STENNES a RING OF BRODGAR, ko-
morová hrobka MAESHOWE s runovými 
nápisy, magická síla oblasti. Rybářské městečko 
STROMNESS, tradiční řemesla  a idylická kra-
jina ostrova s ptačími rezervacemi.
8. den Neslavnější památka Srdce neoli-
tických Orknejí, kamenná vesnice SKA-
RA BREA , nejzachovalejší neolitické 
sídliště v Evropě, osídlena cca od 3100 př. n. l., 
zámek Skail House, slavný dům na ostro-
vech ze 17. stol., určitou dobu v něm strávil mj. 
i legendární kapitán Cook, pobřežní scenérie, 
záliv Bay of Skaill, odpoledne trajektem návrat 
do Scrabstru, ubytování na severu Skotska. 
9. den Zpět přes severní Skotsko do NP 
CAIRNGORMS, návštěva impozantního zám-
ku BLAIR ATHOLL, městečko Pitlochry, palír-
na Blair Atholl Distillery a prohlídka vodní 
elektrárny s důmyslným systémem, díky kterému 
lososi proplouvají elektrárenskou přehradu. 
10. den Půvabný DUNKELD, katedrála, his-
torické náměstí, vzácný most, Scone Palace, 
korunovační místo skotských králů, symbol skot-
ské nezávislosti, nádherné interiéry a rozlehlý 
park, přes Edinburghské mosty do ob-
lasti Edinburghu, zastávka ve vesničce South 
Queensferry, ubytování.
11. den Individuální volno, v návaznosti na le-
tový řád transfer na letiště, odlet do Prahy.

Dunkeld Bridge

Katedrála sv. Magnuse Orkneje
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VELKÁ BRITÁNIE

Skotsko, země whisky, vřesů, tartanů a dudáků. Kraj obdivuhodných přírodních krás i historických památek, stará šlechtická sídla, štíty horských 
velikánů, jedinečný kraj Highlands, angličtina se skotským přízvukem i stará keltština a svérázní Skotové. To vše patří ke koloritu této země. 

SKOTSKO
letní toulky a ostrov Skye

» cesta tam trajektem z Amsterdamu do 
Newcastlu

» letní toulky Skotskou vysočinou
» pohodový a trvale oblíbený zájezd

Eilean Donan

dopravu lux. klim. busem, trajekt Amsterdam – 
Newcastle – kajuty, přejezd kanálu La Manche, 7x 
ubytování (z toho 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kajuta na lodi 
Amsterdam – Newcastle), 6x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3300 Kč, 2lůžk. kajuta vnější s oknem 
1200 Kč/os. pouze na vyžádání, komplex. pojiště-
ní vč. storna zájezdu 300 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 GB592-15-1 03.07.–12.07. 17 990,- A, B, G, L

 GB592-15-2  07.08.–16.08. 17 990,-  A, B, G, L

AMSTERDAM – JEDBURGH – EDINBURGH – FALKIRK WHEEL – STIRLING – PITLOCHRY – BLAIR ATHOL – OSTROV SKYE: KILT ROCK – OLD MAN OF 
STORR – HRAD  DUNVEGAN – PORTREE – HRAD EILEAN DONAN – LOCH NESS – FORT AUGUSTUS – GLEN NEVIS – GLEN COE – LUSS – GRETNA GREEN – 
WINDERMERE – LIVERPOOL – STRATFORD UPON AVON – LONDÝN

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v podvečerních hodinách 
z Čech přes Německo do Holandska.
2. den Příjezd do AMSTERDAMU, dle 
časových možností krátká prohlídka města. Na-
lodění na loď do Newcastlu. Noční plavba do An-
glie, ubytování v kajutách.
3. den Ráno kolem 09.00 hod. místního času 
připlutí do NEWCASTLU a odjezd do JED-
BURGHU – krátká prohlídka skotského města 
s  opatstvím a historickým domem, ve kterém 
žila Marie Stuartovna. Prohlídka nejnavštěvo-
vanějšího skotského města EDINBURGH 
, hlavního města středověkého skotského krá-
lovství, impozantní hrad Edinburgh Castle 
s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old 
Town – „Královská míle“ cesta vedoucí od hradu 
kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je kated-
rála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána 
korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky 
a domy z 18. století.  
4. den Ráno navštívíme nedaleko města Fal-
kirk rotační lodní výtah FALKIRK WHEEL,  
jediný tohoto typu na světě, oblastí Low- 
lands pokračujeme do královského STIR-
LINGU, historická brána do oblasti High-
lands, krátká prohlídka starého města pod 
hradem, původní hradby, které nechala vybu-
dovat M. Stuartovna na obranu před Jindřichem 
VIII., exteriér ohromujícího hradu Stirling, 
skvostná ukázka renesanční architektury Skot-
ska. HIGHLANDS, typicky skotská krajina, 
nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny 
Edradour v PITLOCHRY, dobové zázna-
my praví, že funguje jako farmářská palírna již 
od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochutnávkou 
navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu – 
BLAIR CASTLE, jeden z největších skotských 
zámků se nachází poblíž vesnice Blair Atholl 
v kraji Pertshire. Díky své strategické poloze 
na hlavní cestě přes střední část Highlandu je 
jedním z nejvíce navštěvovaných skotských zám-
ků a vévoda z Athollu má dodnes zvláštní výsa-
du, držet si svoji soukromou armádu Atholl 
Highlanders, čítající asi 90 mužů. 

5. den Celodenní výlet po ostrově SKYE, 
opředený legendami, bez něhož si návštěvu 
Skotska nelze představit, cestou foto zastávka 
u hradu EILEAN DONAN, průjezd kouzelnou 
neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vo-
dopády. Zastavíme u vyhlídky KILT ROCK, úte-
sy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch 
Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloo-
strova Trotternish, bizarní sopečné scené-
rie, skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký 
pěší výstup. Navštívíme také nejstarší rodové 
sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN 
s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě přízni-
vého počasí možno odjet do laguny, v níž žije 
kolonie asi 300 tuleňů. Závěr dne, hlavní město 
ostrova, atraktivní rybářský přístav PORTREE 
s malebnou řadou barevných domů na pobřeží. 
6. den Pokračujeme přes KALEDONSKÝ 

LONDÝN

LIVERPOOL

STRATFORD U. A.

NEWCASTLE

SKYE

DUNVEGAN

EDINBURGHFALKIRK
BLAIR ATHOL

LOCH NESS

PRŮPLAV (technická památka) k nejznáměj-
šímu a druhému největšímu jezeru Skotska 
LOCH NESS, zastavíme v malebném FORT 
AUGUSTUS v pohoří Highlands,  dříve vo-
jenské městečko a zbytky vojenské pevnosti 
založené r. 1730 generálem G. Wade jsou zde 
patrné dodnes, krásné výhledy na jezero Loch 
Ness. Milovníky přírody nadchne Skotská vy-
sočina. Údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou 
Británie BEN NEVIS (1344 m), možnost fa-
kult. vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, 
výstup k sedlu v údolí GLEN COE. Krátká 
zastávka u NEPTUN’S STAIRCASE (Nep-
tunovo schodiště), osm propustí postavených 
na překonání výškového rozdílu 28 metrů mezi 
jezery a mořem, lehká turistika variantně zastáv-
ka ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím 
vesnicím v Lowlands, překrásný výhled na jezero 

Loch Lomond. Odjezd na ubytování do Glasgow. 
7. den Odjedeme do historicky první vesnice 
Skotska GRETNA GREEN, známé především 
z historie „svatbami na útěku“, Stará kovárna, 
bílé domečky. Průjezd krásnou krajinou kolem 
jezer s výhledy na hory do oblasti LAKE DIS-
TRICT, kde přírodní krásy převažují nad lidský-
mi výtvory, prohlídka městečka WINDERME-
RE, doporučujeme fakult. okružní plavbu lodí 
s občerstvením po jezeře (cca 6 GBP, dle typu 
plavby). Odjezd na jih do jednoho z nejznáměj-
ších měst Anglie Liverpoolu, dle časových mož-
ností krátká prohlídka a ubytování. 
8. den Po snídani LIVERPOOL vč. návštěvy 
světoznámého muzea Beatles Story, okruž-
ní jízda městem a pokračujeme ke krátké zastáv-
ce v městečku WARWICK, exteriér slavného 
středověkého hradu, postaveného r. 1068 Vilé-
mem Dobyvatelem a vznešená atmosféra staré-
ho městského centra. V oblasti navštívíme i dru-
hý turistický magnet STRATFORD UPON 
AVON, staré město na břehu řeky Avony, rodný 
dům W. Shakespeara, kostel sv. Trojice aj. Odjezd 
do Londýna, ubytování.
9. den Královský LONDÝN, shlédneme nej-
známější pamětihodnosti metropole s průvod-
cem, pro ty z vás, kdo již město navštívili indi-
viduální volno, návštěva slavných muzeí. Večer 
trajektem nebo Eurotunelem do Francie. Průjezd 
Francií, Belgií a Německem.
10. den Návrat do ČR v odpoledních hodi-
nách.

Edinburgh

Edinburgh

Ostrov Skye

Náš tip!
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Ostrov Skye – Old Man of Storr

Edinburgh

VELKÁ BRITÁNIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Edinburghu, 
transfer na ubytování do hotelu. Odpoledne 
první seznámení s městem EDINBURGH, 
procházka s průvodcem po reprezentativní 
třídě Princess Street, množství obchůd-
ků a typických skotských hospod nebo výstup 
na vyhlídkový bod Calton Hill. 
2. den EDINBURGH, celodenní prohlíd-
ka – impozantní hrad Edinburgh Castle 
s korunovačními klenoty, Royal Mile s ka-
tedrálou až ke klášteru a královskému zámku 
Holyrood – skotské sídlo britské královny, 
královská jachta Britannia. Možnost výstupu 
na Arthur’s seat (251 m), nejvyšší vrcho-
lek města, který je součástí parku Holyrood, 
výhledy na celé město nebo návštěva zná-
mých muzeí.
3. den Přejedeme strhující FORTHSKÉ 
MOSTY a přijedeme do města Stirling, his-
torická brána do oblasti Highlands, návštěva 
ohromujícího královského hradu STIRLING, 
tyčícího se vysoko na skále, který po staletí vévo-
dil skotským dějinám a z historického hlediska 
patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku. 
Opouštíme hrad a přesouváme se na druhou 
stranu Stirlingu k Wallace Monument, 
rozhledna s expozicí o skotské historii i součas-
nosti. Zastávka na bitevním poli BANNOCK- 
BURN, kde Robert I., muž který se stal sym-
bolem skotské nezávislosti, porazil Angličany. 

» cesta tam i zpět letecky
» trvale oblíbený zájezd 

Vydejte se s  námi poznat rozmanitou skotskou krajinu, travnaté kopce oblasti Borders, strhující scenérie Highlands, odlehlá horská údolí, 
jezera, vřes, dudy, historická města a romantické hrady, vypínající se na ostrovech nebo u jezer. Ochutnáme i pravou skotskou whisky, budeme 
pátrat po lochnesské příšeře, obdivovat folklór země a úchvatný ostrov Skye, divoké scenérie, útes Kilt Rock to je Skotsko.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SKOTSKA    
a ostrov Skye

EDINBURGH – STIRLING – BANNOCKBURN – FALKIRK WHEEL – EDRADOUR DISTILLERY – PITLOCHRY – BLAIR ATHOL – EILEAN DONAN – 
OSTROV SKYE – KILT ROCK – OLD MAN OF STORR – DUNVEGAN – PORTREE –  LOCH NESS – FORT AUGUSTUS – GLEN NEVIS – GLEN COE – LUSS 
– ST.  ANDREWS – MELROSE ABBEY

V blízkosti města Falkirk navštívíme rotační lodní 
výtah FALKIRK WHEEL, jediný tohoto typu 
na světě.
4. den Pokračujeme typicky skotskou 
krajinou územím Highlands, cestou exkurze 
v palírně whisky Edradour Distillery 
v PITLOCHRY spojená s ochutnávkou, dále 
navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu 
Blair Athol,  prohlídka hradu Blair Cas- 
tle, sídlo rodu Murray, vévodů z Athollu, krás-
né scenérie Highlands. 
5. den Celodenní výlet po legendami opře-
deném ostrově SKYE, bez něhož si ná-
vštěvu Skotska nelze představit. Cestou zastávka 
u nejfotografovanějšího hradu Skotska EILE-
AN DONAN, ostrov Skye, vyhlídka KILT 

ROCK – čedičové útesy vypínající se do výšky 
až 60 m u jezera Loch Mealt, přejezd po vý-
chodním pobřeží poloostrova Trotternish 
ke skalní jehle OLD MAN OF STORR, 
lehký pěší výstup, hlavní město ostrova, atrak-
tivní rybářský přístav PORTREE s malebnou 
řadou barevných domů na pobřeží. Navštívíme 
nejstarší rodové sídlo Skotska hrad DUNVE-
GAN s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě 
příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž 
žije asi 300 tuleňů. 
6. den Nejznámější a druhé největší jezero 
Skotska LOCH NESS, cesta kolem jezera, 
zastávka u trosek hradu URQUHART 
CASTLE, úžasné výhledy na jezero Loch 
Ness, prohlídka hradu a zastávka v malebném 

leteckou přepravu Praha – Edinburgh – Praha, 
letištní taxy, 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 7x snídani, dopravu minibusem 
(autokarem) po Skotsku, průvodce, komplex. po-
jištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby, lodičky, lanovky a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahr-
nuje“ 

1lůžk. pokoj 3800 Kč, připojištění vyššího storna 
zájezdu + 250 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GB593-15-1 02.08.–09.08. 32 990,-  L2, L3

Ostrov Skye

Ostrov Skye – Portree

městečku FORT AUGUSTUS, fakultativně 
výlet lodí po jezeře Loch Ness, prohlídka zdy-
madel Kaledonského kanálu. Milovníky příro-
dy nadchne Skotská vysočina. Údolí GLEN  
NEVIS s nejvyšší horou Británie BEN NEVIS 
(1344 m), možnost fakultativně vyjet lanovkou 
ze střediska Nevis Range, popř. zastávka na sous-
tavě osmi zdymadel tzv. Neptunových 
schodech, odkud je krásný pohled na horu 
Ben Nevis. Přejezd přes jedno z nejkrásnějších 
údolí Skotska GLEN COE s krátkými zastávka-
mi na fotografování až do vesničky LUSS, která 
patří k nejhezčím vesnicím v Lowlands, neoby-
čejně pitoreskní domky na břehu jezera Loch 
Lomond. Ubytování v okolí Glasgow.
7. den Po snídani se přesuneme do kraje 
Fife a do nejstaršího univerzitního města Skot-
ska ST. ANDREWS, které je považováno 
za „domov golfu”, na zdejší univerzitě stu-
doval i princ William. Návštívíme British Golf 
Museum, hrad, ležící přímo na břehu moře, 
který začal budovat biskup Roger, projdeme 
se po písčitých plážích a neopomeneme ani 
na dominantu města katedrálu a věž St. Rule 
(kostel sv. Regula), z níž se nám naskytne ne-
zapomenutelný výhled na celé město a okolí. 
Zastávka u  ROSLINSKÉ KAPLE (známá 
z filmu Šifra mistra Leonarda). Pokračujeme 
do Lowlands a ke konci dne prohlídka jed-
noho z nejkrásnějších opatství MELROSE 
ABBEY, ze kterého se dochovaly úžasné 
ruiny. 
8. den V  ranních hodinách transfer na letiš-
tě, odlet do Prahy.

OSTROV 
SKYE

DUNVEGAN

EDINBURGH

PITLOCHRY

LOCH NESS

STIRLING

EILEAN DONAN

ST. ANDREWS

Hrad Eilean Donan

Jezero Loch Ness

Náš tip!



PO
ZN

Á
V

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

88

Lake District

VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO
Glendalough

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den  Odlet z Prahy do Dublinu, přejezd 
do místa ubytování, večeře.
2. den Městskou dopravou a příměstskou 
železnicí do HOWTH na poloostrově Howth 
Head. Nenáročná pěší túra (cca 3,5 hod.) 
od pobřeží k pobřeží na severu zátoky Dublin 
Bay nabízí mnoho krásných výhledů. Návrat 
do DUBLINU, prohlídka centra města, Graf-
ton Street, O´Connell Street, Trinity College 
s úžasnou Book of Kells, kolem řeky Liffey 
k Halfpenny Bridge, posezení v typické dub-
linské hospůdce ve čtvrti Temple Bar. kde 
často uslyšíme tradiční irskou muziku. Večer 
návrat do hotelu, večeře.
3. den Městskou dopravou a příměstským 
vlakem tentokrát na jih. Dopoledne procházka 
(cca 2 hod.) po strmém pobřeží jižně od Dub-
linu, z Greystone přes mys s nízkým vrcholem 
BRAY HEAD do letoviska viktoriánského 
stylu BRAY. Návrat do DUBLINU, návštěva 
katedrály Christ Church, prohlídka muzea pi-
vovaru Guinness, ochutnávka světozná-
mého piva v baru, v prosklené vyhlídkové věži. 
Návrat na ubytování, večeře.
4. den Městskou dopravou do centra DU-
BLINU. Prohlídka muzea palírny irské whisky 
Old Jameson distillery a irského ná-
rodního muzea. Odpoledne individuální volno 
(nákupy procházka v rozsáhlém Phoenix Park, 
botanická zahrada...). Návrat na ubytování, 
večeře.
5. den Celodenní autokarový výlet na zá-
padní pobřeží Irska. Projedeme nádhernými 
krajinnými scenériemi, vrcholem dnešní cesty 
bude procházka po vysokých útesech CLIFFS 
OF MOHER, které patří k nejpopulárněj-
ším přírodním zajímavostem Irska, vyhlídky 
na Aran Islands, Galway Bay, pokračujeme přes 
podivuhodnou skalnatou oblast BURREN se 
zastávkami u Leamanah Castle, ve ves-
ničce Kilfenora, u Corcomroe Abbey 
a Dunguaire Castle. Návrat na ubytová-
ní, večeře.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odlet z Prahy do Edinburghu. 
Transfer z letiště, připojení ke skupině autobuso-
vého zájezdu, prohlídka města EDINBURGH  

, návštěva impozantního hradu Edinburgh 
Castle a Starého města. 
2. den Nedaleko města Falkirk navštívíme ro-
tační lodní výtah FALKIRK WHEEL, jediný 
tohoto typu na světě, oblastí Lowlands 
pokračujeme do STIRLINGU, historická brá-
na do oblasti Highlands, krátká prohlídka 
starého města, původní hradby, které nechala 
vybudovat M. Stuartovna, exteriér hradu 
Stirling, skvostná ukázka renesanční architek-
tury. HIGHLANDS, typicky skotská krajina, 
návštěva palírny Edradour v PITLOCHRY, 
po prohlídce spojené s ochutnávkou navštívíme 
velkolepé sídlo vévody z Athollu – BLAIR CA-
STLE, jeden z největších skotských zámků poblíž 
vesnice Blair Atholl. 
3. den Celodenní výlet po ostrově SKYE, 
cestou foto zastávka u hradu EILEAN DO-
NAN, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, 
soutěskami a vodopády, zastávka u vyhlídky KILT 
ROCK, útesy vysoké až 60 m, přejezd po vý-
chodním pobřeží poloostrova Trotter-
nish, bizarní sopečné scenérie, skalní jehla 
OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. 
Nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad 
DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy flag. 
V případě příznivého počasí možno odjet do la-
guny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů, na závěr 
hl. město ostrova, rybářský přístav PORTREE 
s malebnou řadou barevných domů na pobřeží. 
4. den Pokračujeme přes KALEDONSKÝ 
PRŮPLAV (technická památka) k nejznáměj-
šímu jezeru Skotska LOCH NESS, zastávka 
v malebném FORT AUGUSTUS v pohoří 
Highlands, dříve vojenské městečko, zbytky vo-
jenské pevnosti, krásné výhledy na jezero Loch 
Ness. Milovníky přírody nadchne Skotská vy-
sočina, údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou 
Británie BEN NEVIS (1344m), možnost fakult. 
vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, výstup 
k sedlu v údolí GLEN COE. Krátká zastávka 
u NEPTUN’S STAIRCASE (Neptunovo scho-

Skalnatá pobřeží, divoká příroda, jedinečný kraj Highlands, hluboká zelená údolí, nepřístupné 
hrady, pro svou krásu opěvovaný ostrov Skye a svérázní Skotové, to vše nás čeká ve Skotsku.

SKOTSKO – LETNÍ TOULKY 
ostrov Skye a Lake District

EDINBURGH – FALKIRK WHEEL – STIRLING – PITLOCHRY – BLAIR ATHOL – OSTROV SKYE – EILEAN 
DONAN – LOCH NESS – FORT AUGUSTUS – GLEN NEVIS – GLEN COE – LUSS – GRETNA GREEN – 
LAKE DISTRICT – LIVERPOOL – STRATFORD UPON AVON – LONDÝN

Je mnoho důvodů, proč se vypravit do Irska, keltské památky, jedinečná kultura, bohatá 
historie, pozoruhodné stavby, hospody s nezapomenutelnou atmosférou a vyhlášeným pi-
vem. Ale jedním z podstatných důvodů cesty do Irska je příroda, zelený ostrov nabízí mnoho 
přírodních krás a potěší všechny milovníky, kteří hledají relaxaci a klid. 

DUBLIN 
Wicklow Mountains a Cliffs of Moher

DUBLIN – HOWTH – BRAY – CLIFFS OF MOHER – BURREN – GREAT SUGAR LOAF – GLENDALOUGH 
– WICKLOW MOUNTAINS

» letní toulky Skotskou vysočinou

diště), lehká turistika variant. zastávka ve ves-
ničce LUSS, jedna z nejhezčích v Lowlands, 
překrásné výhledy na jezero Loch Lomond. 
5. den Historicky první vesnice Skotska GRET-
NA GREEN, známá především z historie „svat-
bami na útěku“, Stará kovárna, bílé domečky. 
Průjezd kolem jezer s výhledy na hory, do oblasti 
LAKE DISTRICT, kde přírodní krásy převažují 
nad lidskými výtvory, městečko WINDERME-
RE, doporučujeme fakult. okružní plavbu lodí 
s občerstvením po jezeře (cca 6 GBP, dle typu 
plavby). Odjezd na jih do Liverpoolu, dle čas. 
možností krátká prohlídka a ubytování. 
6. den LIVERPOOL vč. návštěvy světozná-
mého muzea Beatles Story, okružní jízda 
městem a pokračujeme do městečka WAR-
WICK, exteriér slavného středověkého hradu, 
v oblasti navštívíme STRATFORD UPON 
AVON, rodný dům W. Shakespeara, kostel sv. 
Trojice aj. Odjezd do Londýna, ubytování.
7. den LONDÝN, dle časových možností 
a v závislosti na let. řádu prohlídka nejznámějších 
pamětihodností metropole, odpoledne transfer 
na letiště a odlet do Prahy.

let. přepravu Praha – Edinburgh a Londýn – Praha, 
let. taxy, transfer z/na letiště, dopravu klim. busem 
ve Skotsku, 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím,  6x snídani, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 3300 Kč, komplex. pojištění vč. připo-
jištění vyššího storna zájezdu 460 Kč str. 2 katalogu

vzhledem k let. řádu nemusí být 1. a 7. den plně 
realizován se skupinou autobusového zájezdu

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GB594-15-1 05.07.–11.07. 27 390,- L2

Fakultativní příplatek:

6. den Jednoduchá horská túra (cca 2 ho-
diny). Výšlap na vyhlídkovou horu Great 
Sugar Loaf, křemencový kužel, výrazný 
symbol dublinského regionu, relativně nená-
ročný výstup nabízí nádherné výhledy. Pokra-
čování výletu do GLENDALOUGH, jedna 
z nejvýznamnějších památek Irska, pozůstatky 
kláštera, 30 metrů vysoká válcová věž, stavba 
kostelíka na přilehlém hřbitůvku, turistika v ob-
lasti Národního parku WICKLOW MOUN-
TAINS, túra vede většinou po dobrých 
cestách (cca 4 hodiny), návrat na ubytování, 
večeře.
7. den Po snídani odlet do ČR. 

Poznámka:

leteckou přepravu Praha – Dublin a zpět vč. le-
tištních tax, dopravu autokarem a hromadnou 
dopravu dle programu, 6x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, 
průvodce

místní dopravu mimo program, vstupné a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahr-
nuje“

1lůžk. pokoj 3900 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 460 Kč

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 IRL595-15-1 15.05.–21.05. 26 590,- L1

 IRL595-15-2 06.09.–12.09. 26 590,- L1

Fakultativní příplatek:

Burren

Old Man of Storr

Náš tip!
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Burren

Cliffs of Moher

VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO

Toto je naše pozvánka do země, která se stala vyhledávanou turistickou oblastí Evropy. Země, 
kde se po dálnici svezeme jen pár mil kolem hlavních měst a pak na nás čekají již jen spousty 
klikatících se uzoučkých cestiček,  louky protkané kamennými zídkami, stejně jako viktorián-
ská sídla. Země, kde řada prehistorických památek čeká nezměněná již tisíce let, země s kelt-
skou minulostí a hluboce zakořeněným křesťanstvím. 

VELKÝ OKRUH IRSKEM 
ostrov sv. Patrika 

CHERBOURG – ROSSLARE – ROCK OF CASHEL – NP KILLARNEY –  RING OF KERRY – ADARE – 
CLIFFS OF MOHER – BURREN – KYLEMORE ABBEY – NP CONNEMARA – LETTERFRACK – KYLEMORE 
ABBEY – CARROWMORE – SLIGO – OMAGH – LONDONDERRY – HRAD DUNLUCE – CAUSEWAY 
COAST –  GIANT´S CAUSEWAY – BUSHMILLS – CARRICK–A–REDE–ROPE – HRAD CARRICKFERGUS 
– BELFAST – MONT STEWART HOUSE – DOWNPATRICK – GLENDALOUGH – POWERSCOURT 
GARDENS – NP WICKLOW MOUNTAINS – DUBLIN

» cesta tam trajektem Cherbourg –
Rosslare  

» historické památky a lehká turistika
» velmi podrobný okruh
» oblíbený zájezd

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–2. den Odjezd z republiky v podvečerních 
hodinách. Odpoledne příjezd do Cherbourgu 
(dle časových možností krátká prohlídka), nalo-
dění na trajekt do Irska, plavba Atlantikem, nocleh 
v kajutách.  
3. den Kolem 11.00 hod připlujeme do Rossla-
re a naší první zastávkou bude ROCK OF 
CASHEL s nejzachovalejším románským koste-
lem v zemi a zříceninami obří středověké katedrá-
ly a hradu. 
4. den Jedinečná krajina NP KILLARNEY. 
Prohlídka KILLARNEY, které je zároveň vý-
chodiskem k památkám v okolí jezer – návštěva 
opatství MUCKROSS ABBEY, tradiční cesta 
poloostrovem Iveragh – RING OF KERRY 
podmanivé horské a pobřežní scenérie – Bog 
Village, Waterville, vyhlídka Moll´s Gap... 
5. den Ráno zastavíme v okouzlující vesničce 
Adare – domky s typickými doškovými stře-
chami, procházka u fantastických útesů Cliffs 
of Moher (Mohérské útesy). V oblasti dolního 
toku Shannonu navštívíme oblast BURREN 
„skalnatá země“, vydáme se k Poulnabrone 
Dolmen a  přesvědčíme se o výjimečnosti irské 
krajiny. Oblast holých a skalnatých návrší je přes-
to botanicky i historicky velmi zajímavá. 
6. den NP CONNEMARA, kraj plný močá-
lů, hor a vřesovišť, kterému dominují dva horské 

hřbety. Zastávka v městečku LETTERFRACK 
a v návštěvnickém centru parku. V případě hezké-
ho počasí lehká turistika a výstup na Diaman-
tovou horu s krásnými výhledy do okolí. 
Malebné opatství KYLEMORE ABBEY, 
impozantní stavba, krásná viktoriánská zahra-
da, procházka na břehu stejnojmenného jezera 
a odjezd na sever do hrabství Sligo s nejvyšším 
počtem prehistorických památek. Podvečerní 
SLIGO na březích řeky Garavogue s dominan-
tou horských dvojčat Knocknarea a Benbulben. 
Ubytování v oblasti Donegalského zálivu.  
7. den Dokončení prohlídky města SLIGO 
– Yeatsův dům, dům nejslavnějšího irského 
básníka W. B. Yeatse, opatství SLIGO ABBEY 
a návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských 
prehistorických pohřebišť v CARROWMORE 
(kamenné kruhy, dolmeny, hrobky). Pokraču-
jeme do OMAGH, kde navštívíme Ulster-
sko-americký NP věnovaný Irům, kteří 
emigrovali do Severní Ameriky. Na závěr jedno 
z nejhezčích Severoirských měst LONDONDE-
RRY – městské hradby, historické centrum. 
8. den Pobřeží Atlantského oceánu – nejma-
lebnější úsek pobřeží CAUSEWAY COAST. 
Zastávka u zříceniny hradu DUNLUCE, kte-
rý vévodí pobřežnímu úseku Causeway Coast 
a tyčí se na vrcholu čedičového skalního výběžku 
(sídlo rodu MacDonnellů) – fotopauza. Ve chvíli, 

dopravu lux. klim busem, 10 x ubytování (9x hotel 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kabina 
na trajektu) 9x snídani, trajekty do Irska a zpět, 
Eurotunel z Anglie, průvodce,  komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu str. 2 katalogu    

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 5800 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 IRL596-15-1 12.08.–24.08. 23 390,- A, B, F, G

DUBLIN

ADARE
ROCK OF CASHEL

BURREN

BELFAST

ROSSLARE

SLIGO

LONDONDERRY

CLIFFS OF MOHER

GIANT’S 
CAUSEWAY

GLENDALOUGH

RING OF 
KERRY

DOWNPATRICK

OMAGH

kdy spatříme OBRŮV CHODNÍK (Giant´s 
Causeway) s pozoruhodnými šestibokými čedičo-
vými sloupy  pochopíme, proč naši předkové 
nevěřili, že vznikl přirozenou cestou. Návštěva 
palírny BUSHMILLS ve stejnojmenném měs-
tečku, poutní místo znalců irské whiskey. Lehká 
pěší turistika v oblasti, odvážnější mohou překonat 
slavný visutý provazový most CARRICK-A-
-REDE-ROPE – 20 m dlouhý a 1 m široký most 
ve výšce 30 m mezi pobřežními útesy a ostrůvkem 
Carrick-a-Rede. Napříč pohořím Antrim přejedeme 
na ubytování do oblasti Carrickfergus.
9. den Navštívíme jeden z nejkrásnějších irských 
hradů CARRICKFERGUS – impozantní stře-
dověká pevnost Severního Irska a podél zátoky 
BELFAST LOUGH, kde se r. 1690 vylodil Vi-
lém Oranžský na své cestě do bitvy o řeku Boyne 
dojedeme do BELFASTU, města pyšnícího se 
viktoriánskými budovami. Navštívíme nové a uni-
kátní Muzeum TITANIKU, právě zde v Bel-
fastu, byla loď postavena. Projdeme si historické 
centrum vč. extravagantní budovy radnice z bílého 
portlandského kamene a shlédneme i další budovy 
na Donegall square. Po pobřežní silnici pokračuje-
me k sídlu rodu Londonderryů do MONT STE-
WART HOUSE – okázalému sídlu s nevídanými 
interiéry a zahradami. Krátkým trajektem se pře-
plavíme přes jezero STRANGFORD LOUGH 
k podvečerní návštěvě městečka DOWNPA-
TRICK, pojmenovaného po irském národním 
světci, jehož život je spojen s mnoha místy ležícími 
v této části hrabství – exteriér  katedrály Down Ca-
thedral, která je výsledkem 16 století trvajících prací 
a oprav a zastávka u hrobu sv. Patrika.
10. den Severně od Dublinu navštívíme loka-
litu mýtického významu a návštěvnické centrum 
Newgrange, oblast opředená tajemstvím. Pokra-
čujeme do oblasti NP WICKLOW MOUN-
TAINS – procházka kolem jezer, prohlídka kláš-

terního komplexu GLENDALOUGH, jedno 
z nejdůležitějších, raně křesťanských míst v Irsku, 
odpoledne krátká prohlídka malebných zahrad 
POWERSCOURT GARDENS a odjezd do 
DUBLINU, návštěva vyhlášené čtvrti Temple 
bar s bezpočtem pubů, ubytování.
11. den Dokončení prohlídky centra DUBLI-
NU vč. katedrály sv. Patrika a muzea pivovaru 
Guiness – starý pivovar, vyhlídková věž ve tva-
ru pinty. Přejezd trajektem do severního Walesu 
– ostrov Anglesey a dále na ubytování do Anglie.
12.–13. den Po snídani odjezd do ČR, pře-
jezd kanálu La Manche, tranzit přes Francii 
a Německo. Předpokládaný návrat v časných 
ranních hodinách. 

Dunluce

Fakultativní příplatek:

VELKÝ OKRUH IRSKEM 
ostrov sv. Patrika 

Zájezd s odletem z Dublinu kopíruje program 
předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–10. den Program se skupinou autobusové-
ho zájezdu 1.–10. den. 
11. den Dle časových možností a v návaznosti 
na letecký řád prohlídka Dublinu. Transfer na le-
tiště a odlet do Prahy.

 Kód Termín Cena Trasa
 tam         zpět

 IRL597-15-1 12.08.–22.08. 28 990,- A, B, F, G L2,L3

dopravu lux. klim busem, let. přepravu Dublin – 
Praha, tet. taxy, transfer na letiště, 9 x ubyt. (8x 
hotel – 2lůžk. pokoje s přísluš., 1x 4lůžk. kabina na 
trajektu) 8x snídani, trajekty do Irska, průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu    

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 5000 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Fakultativní příplatek:

Adare

Náš tip!
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BENELUX

Květiny a Holandsko patří nerozlučně k sobě. Holandské parky prosluly po celém svě-
tě, stejně tak i burza květin v Aalsmeeru. Země tulipánů, větrných mlýnů, sýrů, kanálů  
a fantastického květinového korza, podívaná, při které byste neměli chybět. 

HOLANDSKO – ZEMĚ TULIPÁNŮ 
a květinové korzo

AALSMEER – ALKMAAR – ZAANSE SCHANS – AMSTERDAM – VOLENDAM –  PARK KEUKENHOF – 
KVĚTINOVÉ KORZO

» oblíbený zájezd
» doporučujeme včasnou rezervaci
» květinové korzo – mimořádný zážitek

dopravu lux. klim busem, 2x ubytování v hotelu  
v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  
2x snídani, průvodce    

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

1lůžk. pokoj 1900 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu

3. osoba na pokoji 400 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 NL600-15-1 22.04.–26.04. 6 290,- A, B, G, L

Amsterdam

Zaanse Schans

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.  
2. den Ráno návštěva největší květinové burzy 
květin na světě v AALSMEERU, jež si vydobyl 
renomé nejvýznamnějšího nizozemského stře-
diska pěstování květin. Zbytek dne bude patřit ko-
runovačnímu městu Nizozemska AMSTERDA-
MU – květinový trh, historie, památky, náměstí 
Dam, brusírna diamantů. Možnost fakultat. pro-
jížďky lodí po grachtech nebo návštěva světozná-
mých muzeí Van Gogh Museum či Rijksmuseum.  
3. den Návštěva tradičního alkmaarského sý-
rového trhu na náměstí Waagplein v ALKMA-
ARU, kde dodnes fungují staré sýrařské cechy.  
30.000 kg Goudy, Edamu a Leidenu v podobě 
velkých navoskovaných kol, nosiči v pestroba-
revných čapkách, dřevené povozy, nenapodo-
bitelné kouzlo. Turistické srdce kraje – půvabný 
obydlený skanzen s dřevěnými domy a větrnými 
mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby 
dřeváků. VOLENDAM – historické rybářské 
městečko láká svou atmosférou turisty z celého 
světa. K největším atrakcím města patří tradiční 
kroj, dřevěné domky a malé grachty. Prohlídka 
je spojená s návštěvou sýrové farmy s možností 
degustace a nákupu sýrů. Návrat na ubytování.
4. den Celý den strávíme ve světově pro-
slulém, největším a nejslavnějším květinovém 
parku Holandska KEUKENHOFU, kde každý 
rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, 
hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dub-
nu bude vše v plném květu a bude zde i bohatý 
doprovodný program (aranžování, výstavy). Bě-
hem dne kolem parku projede světově proslulé 
KVĚTINOVÉ KORZO – přehlídka alegoric-
kých vozů vytvořených pouze z květin, na které 
zde čekají davy příznivců neopakovatelného díla. 
V podvečerních hodinách odjezd domů.
5. den Dopoledne příjezd do ČR.

Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, převalíme na jazyku sousto 
lahodného sýra a necháme si mezi prsty protékat jemný písek z pláže, která se táhne od obzoru 
k obzoru. Moře, slaný vítr, grachty, tulipány, sýry, déšť, hráze a pastviny, to je Holandsko.

JARNÍ BENELUX 
a květinový park Keukenhof 

AALSMER – AMSTERDAM – VOLENDAM – ZAANSE SCHANS – KEUKENHOF – BRUGGY – GENT

» jaro v rozkvetlém Holandsku
» velkolepý park Keukenhof
» květinová burza v Aalsmeeru
» trvale oblíbený zájezd

 Kód Termín Cena Trasa

 NL601-15-1 15.04.–19.04. 6 190,- A, B, G, L

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den Ráno návštěva největší květinové 
burzy na světě v AALSMEERU, město si 
vydobylo renomé coby nejvýznamnější ni-
zozemské středisko pěstování květin. AM-
STERDAM – korunovační město – náměstí 
Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, 
barevný květinový trh, brusírny diamantů, fa-
kult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum 
schraňuje většinu van Goghových prací) nebo 
Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizo-
zemsku s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. 
projížďka lodí po kanálech. 
3. den Navštívíme VOLENDAM – historic-
ké rybářské městečko, které láká svou atmosfé-
rou turisty z celého světa. K největším atrakcím 
patří tradiční kroje, dřevěné domky, malé grach-
ty. Ochutnejte zdejší dary moře či uzené tresky 
a úhoře v jedné z mnoha pobřežních restaurací 
a kavárniček. Následuje prohlídka obydleného 
skanzenu s dřevěnými domy a větrnými mlý-
ny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby 
dřeváků, sýrů. Odpoledne světově proslulý 
a nejslavnější květinový park Holandska KEU-
KENHOFU, kde každý rok na 32 ha vykvete 
kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, nar-
cisů a hyacintů. Právě v těchto měsících bude 
vše v plném květu. 
4. den Dopoledne prohlídka středověkých 
BRUGG. Na sever od Benátek nenajdeme 
v Evropě tak romantické místo. Bruggy bývají 
často označovány jako „Benátky severu“. Stře-

dověké město – historické jádro na ostrově , 
náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt 
– hlavní náměstí a tržiště města, zvonice 
Belfort. Další významnou stavbou je bazilika 
Svaté Krve, v níž je uchovávána nejposvátnější 
relikvie v Evropě – ampule údajně obsahující 
kapky Ježíšovy krve a vody. Skutečnou perlu 
umění spatříme v gotickém kostele Panny 
Marie – Michelangelovo sousoší Madony 
s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. 
Bruggská madona. Na každé ulici na nás čeká 
prodejna s krajkami a samozřejmě musíme 
ochutnat i místní specialitu, vyhlášené belgické 
pralinky. Odpoledne krátce navštívíme GENT, 
jenž byl ve středověku považován za konkurenta 
Paříže. Prohlídka historického jádra, nábřeží 
Graslei, úžasně zachované cechovní domy, 
Korenmarkt, dominanta města Belfort. V podve-
černích hodinách odjezd do ČR. 
5. den Předpokládaný návrat do CR v dopoled-
ních hodinách.

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1900 Kč, 2x snídaně 450 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu 

3. osoba na pokoji 400 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

AALSMEER

KEUKENHOF

AMSTERDAM

VOLENDAM

N i z o z e m í

Amsterdam

Park Keukenhof

Sleva:

Sleva:

Park Keukenhof

AALSMEER

KEUKENHOF

GENTBRUGGY

AMSTERDAM

VOLENDAM

N i z o z e m í

B e l g i e

Náš tip!
Náš tip!
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Amsterdam

BENELUX
Bruggy

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách z ČR.
2. den Ráno příjezd do LUXEMBURGU 
– s dominantou středověkého knížecího hradu. 
Dále prohlídka jednoho z nejznámějších evrop-
ských bojišť WATERLOO. Následuje hlavní 
město Belgie BRUSEL. Shlédneme Dolní 
a Horní město, Velké tržní náměstí s im-
pozantní radnicí, jejíž věž je vysoká 89 m a je 
zakončena sochou Sv. Michala – patrona města, 
Královské náměstí, Šibeniční pahorek, kde se 
nachází největší evropský Justiční palác, budova 
Nejvyššího soudu a objekt Ministerstva sprave-
dlnosti. Neopomeneme ani na komplexy budov 
EHS či Královský palác – oficiální sídlo 
krále Alberta II. a budovu Královské akademie. 
Ubytování v Bruselu.
3. den Po snídani pokračujeme do historického 
středověkého hanzovního města ve Flandrech do 
BRUGG, nazývaných právem „Benátky severu“, 
prohlídka vč. náměstí Grote Markt – skvost 
evropské architektury. Odpoledne navštívíme 
MADURODAM, kde najdeme nejzajímavější 
holandské stavby v měřítku 1:25 a prohlédneme 
si půvabné sídelní město nizozemské vlády a krá-
lovské rodiny HAAG – královnina kancelář, Pa-
lác Noordeinde a nejstarší část města Binnenhof 
– původně královské sídlo, dnes horní sněmovna 
parlamentu. Odjezd na ubytování. 
4. den Po snídani odjedeme k prohlídce  ZA-
ANSE SCHANZ – živý skanzen s větrnými 
mlýny, ukázky výroby dřeváků a sýrů. Závěr na-
šeho pobytu v Nizozemí bude patřit AMSTER-
DAMU – pěší prohlídka města, návštěva brusír-
ny diamantů a květinového trhu semen a cibulí 
na Singlu, neopomeneme na náměstí Dam 
s Královským palácem, fakultativní projížďka lodí 
po grachtech. Ve večerních hodinách odjezd do 
republiky. 
5. den Předpokládaný návrat do ČR v dopoled-
ních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách.  
2. den  Ráno navštívíme největší květinovou 
burzu květin na světě v AALSMEERU, který 
si vydobyl renomé  významného nizozemského 
střediska pěstování květin. Následuje odjezd do 
jednoho z nejkrásnějších květinových parků na 
světě v KEUKENHOFU s nepřeberným množ-
stvím květů. Odjezd do Amsterdamu na ubytování.    
3. den Vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, 
neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají 
odpradávna. Následuje skvělý a strhující skanzen 
ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen, kte-
rý je zasvěcený životu na holandském venkově. 
Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tradičních 
krojů a obhospodařují i plně funkční pekárny, 
cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, 
praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz 
Markerdijk dojedeme do městečka NAAR-
DEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk – kopule 
s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple 

Krátkodobý zájezd do zemí Beneluxu – společné označení pro Belgii, Nizozemsko a Lucem-
bursko, nás zavede do Lucemburského velkovévodství. Navštívíme i kouzelné Bruggy a Brusel 
– hlavní město Belgie, které se pyšní kulturními památkami. Zbytek zájezdu budeme věnovat 
Nizozemí se zajímavými skanzeny, proslulými větrnými mlýny a Amsterdamem. 

BENELUX 
v barvách podzimu 

LUXEMBURG – WATERLOO – BRUSEL – BRUGGY – HAAG – ZAANSE SCHANZ – AMSTERDAM

» kouzelné Bruggy, kosmopolitní 
Amsterdam

» Zaanse Schanz – živý skanzen
» Madurodam – zajímavé  

holandské stavby
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

S

 Kód Termín Cena Trasa

 NL603-15-1 09.09.–13.09. 6 190,-  A, B, F, G, L

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování hotel – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1500 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu

3. osoba na pokoji 300 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

Zájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme areál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, 
vyhlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského 
Naarden, kosmopolitní Amsterdam a nepřeberné množství všudypřítomných květů v Keukenhofu.

HOLANDSKÁ MOZAIKA
a trhy sýrů v Alkmaaru 

AALSMER – KEUKENHOF – ALKMAAR – ENKHUIZEN – MUZEUM ZUIDERZEE –  NAARDEN – HRÁZ 
MARKERDIJK – MARKEN – ZAANSE SCHANS – AMSTERDAM 

» burza květin v Aalsmeeru, trhy sýrů  
v Alkmaaru

» unikátní skanzen Zuiderzeemuseum
» zájezd mnoha nej!

 Kód Termín Cena Trasa

 NL602-15-1 13.05.–17.05. 6 290,- A, B, G, L

dopravu lux. klim busem, 2x ubytování v hotelu 
v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  2x 
snídani, průvodce

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

1lůžk. pokoj 1900 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu 

3. osoba na pokoji 400 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

– zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský 
dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typic-
kém rybářském městečku MARKEN, které se 
dnes řadí ke klenotům Holandska – poklidné dláž-
děné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevě-
né domky a malé grachty. Návrat na ubytování.
4. den Kouzelný ZAANSE SCHANS – to 
jsou všechny holandské národní tradice v jednom 
skanzenu, plně funkční větrné mlýny, sýrárna 
a populární manufaktura na výrobu dřeváků. 
Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu 
a městu umění AMSTERDAMU – květinový 
trh, historie, památky, možnost projížďky lodí po 
grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van 
Gogh Museum, Rijksmuseum, dům Anne Fran-
kové známý z Deníku Anne Frankové...), náměstí 
Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé 
uličky s krámky, vodní kanály, ochutnejte místní 
speciality – palačinky na všechny způsoby, indivi-
duální volno. Večer odjezd do ČR. 
5. den Příjezd do republiky v ranních hodinách.

AALSMEER

NAARDEN

KEUKENHOF

AMSTERDAM

ENKHUIZEN

N i z o z e m í

B e l g i e

WATERLOO

BRUGGY

AMSTERDAM

BRUSEL

N i z o z e m í

B e l g i e

LUXEMBURG

Náš tip!
Náš tip!
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BENELUX

Poznejte s námi Amsterdam a vydejte se na jedinečný eurovíkend do hlavního města Nizo-
zemí – Amsterdamu. Grachty, kanály, malebné domy, bezpočet nádherných mostů a světová 
muzea – to je duch Amsterdamu. Město, které nadchne každého, bez rozdílu věku. 

AMSTERDAM – MĚSTO MUZEÍ 
letecký eurovíkend

» zájezd provází Michaela Bencová

leteckou přepravu Praha – Amsterdam – Praha 
vč. letištních tax, 4x jízdné do centra Amsterdamu 
a zpět na hotel, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. po-
koje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby, městskou dopravu a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahr-
nuje“

1lůžk. pokoj 3400 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení) komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
120 Kč.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Brusel

Navštívíme turisticky mnohotvárnou Belgii, zemi středověkých památek, umělců a pulzující rušným 
životem. Rájem turistů je zejména severní část Belgie –  Flandry a samozřejmě hlavní město Brusel. 

BELGIE 
okruh Belgickým královstvím

GENT – BRUGGY – MECHELEN –  ANTVERPY – LOVAŇ  – SKANZEN BOKRIJK – BRUSEL

» historický Gent a Bruggy
» Mechelen – město zvonkohry

 Kód Termín Cena Trasa

 BE606-15-1 18.08.–23.08. 7 390,- A, B, F, G, L

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 
průvodce

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2100 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 180 Kč str. 2 katalogu

3. osoba na pokoji 500 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Amsterdam

Amsterdam

Sleva:

Bruggy

Brusel

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd večer z ČR do Belgie.
2. den Jedno z nejkrásnějších měst bohatých 
Flander GENT, majestátní středověké budovy, 
idylické vodní kanály, muzea ukrývající umělecké 
poklady, prohlídka centra, připomenutí minulých 
staletí, impozantní rezidence flanderských hrabat 
Het Gravensteen (z 12. stol.), Belford – 
dominanta města, katedrála sv. Bavona 
se světoznámým oltářem bratří Eyckových „Kla-
nění beránku“, nábřeží Granslei, krásné cechovní 
domy, kavárny a obchůdky s místními specialita-
mi. Bývalé sídlo burgundských vévodů, středově-
ké BRUGGY, „Benátky severu“, historické 
jádro na ostrově  , náměstí Burg s radnicí 
Stadhuis, náměstí Markt, hlavní náměstí a tržiště 
města, Bazilika Svaté Krve s nejposvát-
nější relikvií v Evropě, gotický kostel Panny 
Marie – Michelangelovo sousoší Madony 
s dítětem z bílého mramoru, tzv. Bruggská 
madona (jedno z mála Michelangelových děl 
nacházejících se mimo Itálii). Celé město i s jeho 
výstavnými domy a paláci přehlédneme z 83 m. 
vysoké věže zvonice Belfort. Pověstná jsou i zdejší 
muzea, prodejny s krajkami a vyhlášené belgické 
pralinky. Fakultativní projížďka výletní lodí 
po kanálech.
3. den Město zvonkohry MECHELEN, bývalé 
hlavní město tehdejšího Nizozemí, domov Krá-
lovské školy zvonkohry, sem dojíždí žáci 
z celého světa, historické náměstí s katedrálou, věž 
Sint Romboutstoren  s unikátní zvonko-
hrou, křivolaké uličky, gotická tržnice. ANTVER-
PY, historické centrum, katedrála Panny Marie 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy s českým průvodcem, 
přílet do AMSTERDAMU v dopoledních 
hodinách, odjezd na hotel. Odpoledne infor-
mativní prohlídka města s průvodcem a pro-
cházka ulicemi Nieuwe Zijde – náměstí 
Dam, jemuž vévodí Královský palác a farní 
kostel Nieuwe Kerk, Begijnhof s posvát-
nou atmosférou,  Amsterdamské historické 
muzeum, úzké uličky v okolí Kalverstraat aj...
2. den Procházka čtvrtí Jordaan – cha-
rakteristické úzké uličky a půvabné grachty. 
Návštěva muzea Anny Frankové, 
variantně některého z okolních malých mu-
zeí – Muzeum Tulipánu, Houseboat Muzeum 
apod. Odpoledne návštěva Olympijské-
ho stadionu z roku 1928, krásný příklad 
tzv. amsterdamské školy. Večerní město 
individuálně nebo s průvodcem.
3. den Dopoledne se přesuneme do mu-
zejní čtvrti – návštěva brusírny diamantů 
Coster Diamonds proslulá výbrusem 
diamantu Kooh-i-noor. Diamanty se zde brou-
sí a prodávají již od roku 1840. Návštěva zná-
mé obrazárny Rijksmuseum s ojedinělou 
sbírkou nizozemského umění, variantně mu-
zeum Van Gogha. Odpoledne procházka 
městem kolem radnice a Opery, možnost ná-
vštěvy Rembrandtova domu, jenž ský-
tá fascinující pohled do života nejslavnějšího 
amsterdamského umělce. V podvečer fakul-
tativní projížďka po amsterdamských 
kanálech. Individuálně si prohlédneme 

 Kód Termín Cena Svoz let.

 NL605-15-1 07.05.–10.05.  13 690,- L2, L3

 NL605-15-2 26.09.–29.09. 13 690,- L2, L3

 NL605-15-3 14.11.–17.11. 13 690,- L2, L3

večerní město.
4. den Individuální volno ve měs-
tě, atmosféra uliček a domů na grachtech, po-
sezení v některé z nábřežních kaváren nebo 
návštěva dalších známých muzeií např:  Ná-
mořní muzeum, Věděckotechnické muzeum, 
naučné středisko vědy a techniky Nemo. Odlet 
do Prahy dle letového řádu.

s Rubensovými obrazy, Grote Markt, symbol 
města fontána se sochou kraba, renesanční radni-
ce a cechovními domy ze 16. a 17. století, atmo-
sféra náměstí, Rubenshuis, domov a ateliér 
Pietera Paula Rubense s několika jeho obrazy. 
4. den Středověké vlámské město LOVAŃ 
(Leuven), prohlídka historického centra, v mi-
nulosti centrum obchodu se suknem a vlnou, 
centrum vzdělanosti. Provincie Limburg, popu-
lární skanzen BOKRIJK věnovaný životu 
na vlámském venkově, více než stovka stavení, 
dobové oděvy, tradiční řemesla. WATERLOO, 
jedno z nejznámějších evropských bojišť, zde se r. 
1815 postavila proti sobě vojska Napoleona a vé-
vody z Wellingtonu. Ubytování v Bruselu.
5. den Celodenní prohlídka BRUSELU, his-
torické centrum, jehož jádrem je Grote Markt, 
gotická radnice z 15. stol. (Hôtel de Vile), socha sv. 
Michala – patrona Bruselu, cechovní domy, gale-
rie sv. Huberta, nejstarší nákupní pasáž v Evropě, 
postavená r. 1845, katedrála sv. Michala a Guduly, 
královský palác, parlamentní čtvrť aj. Individuální 
volno k návštěvě světoznámých muzeí, posezení 
v kavárničkách, úzké uličky, atmosféra města. Ve-
čer odjezd do ČR.
6. den Předpokládaný návrat do republiky 
v ranních hodinách.

BRUGGY

BRUSEL

WATERLOO

ANTVERPY
MECHELEN

LOVAŇ

B e l g i e

Náš tip!
Náš tip!
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NĚMECKO
Berlín – Braniborská brána

Navštívíme Drážďany s obrazárnou Zwinger, postupimské památky zapsané na seznam 
UNESCO a Berlín, město mnoha tváří s velkým kulturním bohatstvím.

DRÁŽĎANY, BERLÍN, POSTUPIM 
architektura, muzea a historie

Berlín – kosmopolitní německá metropole nestárne a nikdy se neokouká. Při každé návště-
vě objevíme něco nového. Berlínská muzea jsou světovým pojmem a současná architektura je 
přehlídkou špičkových architektů světa. Protikladem je zámecký komplex v Postupimi, který je 
ostrůvkem tradice v měnící se současnosti. 

BERLÍN – MĚSTO HISTORIE  
I BUDOUCNOSTI
a Postupim

» slavná obrazárna Zwinger
» park a zámek Sanssouci
» německá metropole Berlín

dopravu lux. klim. busem, 2x (1x)*ubytování v ho-
telu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 

vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč, (600 Kč)*, 2x snídaně  
400 Kč, (200 Kč)*, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 90 Kč str. 2 katalogu, rezervace Říšského 
sněmu 100 Kč – nutno nahlásit do CK. Kopule 
Římského sněmu je v současné době uzavřena, 
lze ji navštívit pouze na objednávku.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v ranních hodinách, H. Králové 
cca 5:00 hod. a dále dle míst nástupů.  POS-
TUPIM, hl. město spolkové země Braniborsko,  
rokokový zámek Sanssouci, Neues Palais, 
Neue Kammern, procházka rozlehlým parkem 
(Čínský pavilón, Římské lázně, zámek Char-
lottenhof), indiv. mimo areál parku zámek 
Cecilienhof, fakult. prohlídka centra města 
POSTUPIM, Braniborská brána, chrám sv. 
Mikuláše, radnice, holandská čtvrť („Malý Am-
sterdam“) a ruská kolonie Alexandrovka.
2. den Západní i moderní BERLÍN, 
Charlottenburg, interiéry zámku pruských 
králů, třída Kurfürstendamm, Kaiser-Wilhelm 
Gedächtniskirche, Tiergarten, Vítězný sloup, 
Braniborská brána, moderní architektura ná-
draží Hauptbanhof, Potsdamer Platz a nová 
výstavba (Sony Center), Berlínská zeď, bývalý 
hraniční přechod Checkpoint Charlie s Muze-
em útěků, indiv. Židovské muzeum (Daniel Lie-
beskind), Památník holocaustu, Bode-Museum, 
moderní nákup. centrum, atmosféra večerních 
ulic. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v časných ranních hodi-
nách. DRÁŽĎANY – „Labská Florencie“ shléd-
neme vrcholy barokní architektury – obrazárnu 
ZWINGER, Semperovu operu, Nymphenbad, 
Residenzschloss, katolický dóm Nejsvětěj-
ší Trojice a evangelický dóm Panny Marie. Projde-
me se po „Balkónu Evropy“ Brühlsche Terrasse, 
prohlédneme si renesanční zámek a také nej-
krásnější mlékárnu světa „Pfunds Molkerei“. 
2. den Metropole Německa BERLÍN – bul-
vár Karla Marxe s pompézní stalinistickou archi-
tekturou, bývalá americká zóna a berlínská zeď 
s grafity – East Side Gallery, novogotický most 
Oberbaumbrücke, přechod do bývalého východ-
ního Berlína – Checkpoint Charlie, Branibor-
ská brána a Říšský sněm – skleněná 
kopule s panoramatickou vyhlídkou. Okružní 
jízda bude pokračovat parkem Tiergarten, kolem 
zámku Bellevue, kulturního fóra a největší zvon-
kohry světa. Prohlídka Potsdamer a Leipziger 
Platz, místa s nejmodernější architekturou, Per-
gamon museum, třída Unter den Linden, 
Alexanderplatz s vyhlídkovou televizní věží. Ná-
vrat na ubytování.
3. den POSTUPIM – rozsáhlý park 
Sanssouci s mnoha pavilony, jeden z nej-
krásnějších zámeckých komplexů v Evropě. Fa-

Drážďany

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 
průvodce

vstupné, fakult. služby, projížďky lodí a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1290 Kč, 2x večeře 990 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 90 str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

kultativně návštěva rokokového zámku San-
ssouci (nutná rezervace předem v CK, platba 
na místě), projížďka lodí po jezerech na řece 
Havel s neobvyklým pohledem na zámky a parky 
Babelsberg, Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof. 
Odpoledne odjezd do ČR, příjezd ve večerních 
hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 D607-15-1 08.05.–10.05. 4 790,- B, C, M

 D607-15-2 04.09.–06.09. 4 790,- B, C, M

3. den Říšský sněm, historický střed 
BERLÍNA a Muzejní ostrov, třídy Unter 
den Linden a Friedrichstrasse, Opera, strážnice, 
zbrojnice, katedrála sv. Hedviky, Francouzský 
kostel, Humboldtova univerzita, dóm (hroby 
králů, z kupole výhled na město), Alexanderplatz 
s televizní věží, Červená radnice, dále muzea 
na Muzejním ostrově (Nové a Pergamonské mu-
zeum, Národní galerie aj.), variantně relax v parku 
a projížďka lodí po Sprévě, na závěr 
Nikolaiviertel s kostelem sv. Mikuláše, navečer od-
jezd do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 D950-15-1* 15.05.–17.05. 3 390,- J
Postupim, Berlín a muzejní noc

 D608-15-1 26.09.–28.09. 3 990,- J
Postupim, Berlín město historie i budoucnosti

 D675-15-1* 16.10.–18.10. 3 390,- J
Berlín a slavnosti světel

Postupim, Berlín a muzejní noc – program zkrácený 
o 1 den v Berlíně. 16. 5. od 18.00 hod. volné vstupy 
do 60 muzeí a galerií za jednotnou cenu 18 € vč. do-
pravy mezi muzei, odjezd z Berlína ve 2:30 hod. 17. 5.
Berlín a slavnosti světel – 2 celé dny v Berlíně 
a večerní slavnosti světel – fantastická podívaná 
na barevně nasvícené město, bohaté doprovodné 
programy, možnost večerní prohlídky osvětleného 
Berlína i v turist. busech, v noci odjezd domů, návrat 
ráno 18. 10. 

Berlín – Dóm

Sanssouci
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Míšeň

DrážďanyPilnitz

NĚMECKO

Víkendový zájezd pro milovníky umění a květin. Čeká nás nejstarší kvetoucí kamélie Evropy  
v Pillnitz, nejslavnější porcelán značky Míšeň, poznáme Drážďany – město se spoustou umě-
leckých památek, světoznámou galerií Zwinger, krásnou atmosférou ulic, rezidenčním zám-
kem, Semperovou operou a budeme mít možnost navštívit i světovou výstavou orchidejí. 

DRÁŽĎANY, MÍŠEŇ 
kamélie v Pilnitz a výstava orchidejí

PIRNA – PILLNITZ – MÍŠEŇ – DRÁŽĎANY 

» orchidejové zahrady v Pillnitz
» sbírka porcelánu v Míšni
» galerie Zwinger v Drážďanech

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, 
průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 500 Kč, vstup a rezervace do Sem-
perovy opery 300 Kč (nutná rezervace předem 
v CK), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč 
str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 D609-15-1 28.03.–29.03. 2 990,-  P + Teplice

Navštivte s námi Drážďany a mezinárodní prodejní výstavu orchidejí „Orchideen Welt“, vy-
stavovatelé a pěstitelé ze 4 kontinentů, 20 000 rostlin, stovky tisíc květů. Oslavte jaro v ráji 
orchidejí!

DRÁŽĎANY 
a výstava orchidejí

» náš tip na jednodenní výlet

 Kód Termín Cena Trasa

 D610-15-1 28.03. 750,-  D, L

dopravu lux. klim. busem, průvodce

vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 30 Kč str. 2 
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Časně ráno odjezd do německých 
DRÁŽĎAN na mezinárodní prodejní vý-
stavu orchidejí „Orchideen Welt“ (cca 8 €). 
Více jak 5 000 m2 výstavní plochy, pěstitelé ze 
čtyř kontinentů, více jak 20 000 rostlin, tisíce 
květů, velkolepá podívaná pro nás středoev-
ropany, možnost výhodných nákupů. Pro zá-
jemce je odpoledne připravena prohlídka 
historického centra Drážďan s prů-
vodcem – Brühlská terasa, evangelický 
kostel P. Marie – Frauenkirche, rezidenční 
zámek – Residenzschloss, budova Sem-
perovy opery, variantně možnost navštívit 
světově proslulou galerii ZWINGER – s vý-
znamnými uměleckými sbírkami – Rafael – 
Sixtinská Madona, Dürer, sbírky z období im-
presionismu a postimpresionismu, (obrazová 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky ve velmi čas-
ných ranních hodinách, cesta do Saska. 
PIRNA – starobylé městečko, které se 
za třicetileté války stalo útočištěm mnoha 
českých exulantů, historické centrum, stře-
dověké domy s domovními znameními, po-
hledy na Labe. PILLNITZ – zámek saských 
kurfiř tů na předměstí Drážďan – procházka 
v parku, jarní zahrady a orchidejová zahra-
da, kde touto dobou kvete obří stromo-
vá kamélie stará 220 let – strom je 
obsypaný mnoha tisíci květy: (průměr 11 m, 
až 35000 květů). MÍŠEŇ – starobylé město 
s krásně dochovaným středověkým jádrem, 
hrad saských kurfiř tů, nejstarší porcelánka 
a největší sbírky porcelánu v Ev-
ropě, exkurze do manufaktury s ukázkami 
výroby a prodejnou.
2. den DRÁŽĎANY, prohlídka obnove-
ného centra města, nově zrekonstruovaný 
chrám Frauenkirche, renesanční 
zámek, Rezidenční zámek – 450 let 
staré sbírky, možnost návštěvy – např. kle-
notnice (Grünes Gewölbe a Neues Grünes 
Gewölbe), světově proslulá galerie Zwin-
ger s významnými uměleckými sbírkami 
(Rafael – Sixtinská Madona, Dürer, sbírky 
z období impresionismu a postimpresionis-
mu, Gauguinovy Tahiťanky), Brühlská terasa, 
nákupní třída Pragerstrasse a moderní archi-
tektura, nová výstavba u hlavního nádraží, 
ve čtvrti Neustadt socha Augusta Silného 
a Japonský palác, možnost prohlídky 
Semperovy opery (rezervace vstu-
penek, platba nutná předem, ale jde o je-
dinečnou příležitost), čas na nákupy nebo 
třeba na „drážďanskou štolu“ v kavárničce. 
Pro vášnivé milovníky květin doporučujeme 
individuálně mezinárodní prodejní výstavu 
orchidejí Orchideen Welt na výstavišti 
v Drážďanech, milovníci aut mohou navštívit 
unikátní Skleněnou továrnu firmy 
Volkswagen – vše o výrobě aut Phaeton. 

Večer odjezd, návrat Praha do 22 hod. a dále 
dle míst nástupů.

galerie, pavilon porcelánu a zbrojnice 12 €). 
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

Drážďany – Zwinger
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Lüneburské vřesoviště

Schwerin

V  průběhu zájezdu navštívíme nejznámější hanzovní města Baltu vč. „krále hanzy“ Lübeck a úzce spojeni s  přírodou budeme na ostrově 
Helgoland i v NP Lüneburské vřesoviště.

OSTROV HELGOLAND – PŘÍRODNÍ KRÁSY 
a památky UNESCO severního Německa

WERNIGERODE – SCHWERIN – LÜBECK – NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ – OSTROV HELGOLAND –  BRÉMY 

» lodní lístek na ostrov Helgoland 
v ceně zájezdu

» krása kvetoucích Lüneburských 
vřesovišť

» oblíbený zájezd

 Kód Termín Cena Trasa

 D611-15-1 12.08.–16.08. 6 290,- A, B, G

dopravu lux. klim. busem, trajekt na ostrov Helgo-
land a zpět, 2x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce

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

1lůžk. pokoj 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

NĚMECKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v pozdních večerních hodi-
nách z republiky do Německa. 
2. den Ráno WERNIGERODE – ma-
lebné město pod Harcem – křivolaké uličky, 
hrázděné domy a „Neuschwanstein severu“ 
pohádkový zámek. Odpoledne navštívíme 
SCHWERIN s překrásnou polohou mezi 
sedmi jezery a jeho velkolepý  zámek s kom-
binací sedmi různých stavebních slohů – sídlo 
meklenburského vévody. Nocleh ve Schweri-
nu.
3. den Prohlídka perly Šlesvicka-Holštýn-
ska LÜBECKU  – královna hanzy, rodiště 
Thomase Manna a ve středověku nejvýznam-
nější město na Baltu. Cihlová gotika pový-
šená na národní sloh, historické centrum, 
130 m dlouhý Dóm, kostel Panny Marie, 
slavná cihlová radnice, Holštýnská brána, 
Dům Buddenbroků... a oblíbený suvenýr 

Lübecký marcipán. Odpoledne nás v celé 
své přirozené kráse přivítá LÜNEBURSKÉ 
VŘESOVIŠTĚ – pohled na krajinu bude ob-
zvlášť podmanivý v této době, kdy kvete vřes. 
Navštívíme zajímavé partie v rozsáhlé přírod-
ní rezervaci, v krajině, kde se střídají údolí 
s vodními toky, morény a písčiny, vřesoviště, 
zapomenuté močály, lesy a pastviny. Výcho-
diskem naší cca 4 hod. cesty po přírodním 
parku bude půvabná vesnice UNDELOH, 
obklopená rozsáhlými plochami kvetoucího 
vřesu. Odjezd na ubytování. 
4. den Po snídani odjedeme do přístavu 
CUXHAVEN a odtud se vydáme výletní 
lodí na ostrov HELGOLAND , oprav-
dovou perlu v Severním moři, který si oblíbil 
i F. Kafka, H. Heine či J. Wolfgang Goethe. Pěší 
okruh ostrovem s vyhlídkami na nejzajíma-
vější skalní útvary, jejichž dominantou je Vy-
soká Anna (Lange Anna), měřící asi 40 m a je 

nejznámějším útesem z červeného pískovce. 
Celou cestu nás budou doprovázet bizardní 
strmé útesy, budeme mít možnost úzkého 
kontaktu s volně žijícím terejem i krásnými 
alkouny. Zdejší přístav UNTERLAND nás 
přivítá pestrobarevnými domky zvanými 
„humří boudy“. Navštívíme kostel sv. Mikulá-
še, mořské akvárium a budeme mít možnost 
individuálních nákupů ve spoustě duty-free 
shopů (ostrov leží v bezcelní zóně) nebo si 
užít zdejších lázní. Variantně lze využít míst-
ní trajektové přepravy na přilehlý ostrov 
DUNA, jak sám název napovídá, menší os-
trůvek skutečně připomíná písečnou dunu 
a pokud budeme mít štěstí, naskytne se nám 
nevšední zážitek pozorovat kolonii tuleňů, 
jak se vyvalují na pláži a nechají nás přiblížit 
opravdu hodně blízko. Podvečerní zastávka 
v městě BRÉMY , jež si je vědomo his-
torických kořenů, sahajících až do dob Karla I. 

Velikého. Romantická procházka historickým 
jádrem města – radnice, socha Rollanda, vel-
kolepý románský dóm, Markt-Platz. Následu-
je odjezd do ČR.
5. den Předpokládaný příjezd do republiky 
v ranních hodinách.

SCHWERIN

HELGOLAND

WERNIGERODE

LŰBECK

BRÉMY UNDELOH LŰNEBURG

CUXHAVEN

Lüneburk

Ostrov HelgolandOstrov Helgoland

Lübeck

Náš tip!
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Monschau

Kolín nad RýnemKodaň

NĚMECKO, DÁNSKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V časných ranních hod. odjezd z ČR 
do Německa. Romantické CELLE, historické 
jádro, hrázděné domy, půvabný renesanční zá-
meček.  Ubytování. 
2. den Hanzovní město BRÉMY , histo-
rické jádro kolem Marktplatzu, velkolepý Dóm, 
renesanční radnice, štítové domy, cechovní 
dům Schütting. Odpoledne HAMBURK, kdysi 
vůdčí město hanzy, radnice, gotický kostel sv. 
Petra, kostel sv. Jakuba, náměstí Rathausmarkt, 
rozlehlé městské jezero Binnenalster nebo pro-
cházka po bulváru Jungfernsteig. Fakult. vyjížďka 
lodí v hamburském přístavišti. Ubytování v okolí 
Hamburku. 
3. den „Král hanzy“, rodiště Thomase Manna, 
město LÜBECK  – gotický cihlový mariánský 
kostel a dóm, Holštýnská brána, proslulá cihlová 
radnice, dům Buddenbrookových – muzeum 
věnované rodině Mannových a milovníci sladké 
mandlové pochoutky by neměli vynechat ná-
vštěvu Niederreger Café – marcipánové muzeum 
s marcipánovými sochami v životní velikosti. Po-
kračujeme krajinou Holštýnského Švýcarska. EU-
TIN, malebné domy i paláce vdov. Scenérie jako 
z pohádky až na konec ostrova Fehmarn, odtud 
trajektem do Dánska. Večer ubytování u Kodaně. 
4. den Výlet do KRONBORGU, jehož pro-
slulý zámek je znám díky Shakespearovi jako 
„zámek Hamletův“ , zámek Frederika II. je jak 
elegantním renesančním sídlem, tak i úžasným 
příkladem středověké pevnosti. Dánská metro-
pole KODAŇ, sídlo královny, nejdelší pěší zóna 
světa Stroget, idylický přístav Nyhavn, 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den Ráno starobylá MOHUČ, prohlídka 
bývalého korunovačního města českých krá-
lů a sídla arcibiskupů. Fakultativní plavba lodí 
z města BINGEN po nejkrásnějším středním 
toku Rýna, kolem bájemi opředeného skalního 
výběžku LORELEY. Budeme obdivovat ma-
lebnou krajinu, dotvářenou středověkými zámky, 
kaskádovými vinicemi a sady. Na soutoku Rýna 
a Mosely navštívíme KOBLENZ, jehož kořeny 
sahají až ke starým Římanům. Odpoledne údolím 
řeky Mosely, obcemi a městečky se starými kos-
telíky, typickými hrázděnými domy, do městečka 
COCHEM.Ubytování v okolí města Trevír. 
3. den TREVÍR  – nazývaný pro svou mi-
nulost druhý Řím, jedny z nejkrásnějších římských 
památek Německa, rodiště K. Marxe. Pohořím Ei-
fel pokračujeme na sever do města CÁCHY, kte-
ré je neodmyslitelně spojeno s největší osobností 
raného středověku Karlem Velikým, katedrála 
Panny Marie, místo korunovace Karla IV., koruno-
vační trůn císařů římských, velkolepá klenotnice. 
Krátká zastávka v starobylém MONSCHAU, 
večer ubytování v okolí Kolína nad Rýnem. 
4. den KOLÍN NAD RÝNEM , historic-
ké centrum, gotická katedrála Köllner dom, jenž 
je mnohem víc, než jen symbol města. Přejezd 
do BONNU, rodiště skladatele L. van Beetho-
vena, bývalá vládní čtvrť se sídlem spolkového 
prezidenta, nedaleká vilová čtvrť Bad Godesberg. 
Románský klášter z 12. stol. MARIA LAACH, 

Zájezd za poznáním nejznámějších hanzovních měst Baltu a ostrovního království Dánska, tak 
úzce spjatých s Vikingy a spisovatelem H. Ch. Andersenem. 

NĚMECKÁ HANZOVNÍ MĚSTA
a Dánsko

CELLE – BRÉMY – HAMBURK – LÜBECK – EUTIN – KRONBORG – KODAŇ – ROSKILDE

Katedrály, umění, zámky a středověké hrady, romantické říční údolí, výborná vína. Navštívíme okolí 
řeky Rýn, jenž dává této oblasti jedinečný charakter. Součinností přírody a dějin vznikla překrásná 
krajina spolu s nádhernými městy, z nichž mnohá pocházejí ještě z dob starých Římanů. 

STŘEDNÍ PORÝNÍ 
romantické hrady a Mosela

MOHUČ – BINGEN – LORELEY – KOBLENZ – COCHEM – TREVÍR – CÁCHY –  MONSCHAU – KOLÍN 
NAD RÝNEM – BONN – MARIA LAACH  – LIMBURG

kde žil Hans Christian Andersen, možnost výletu 
lodičkou po přístavních kanálech až k pohádkové 
„Malé mořské víle“ i k nedaleké přístavní pevnos-
ti Kastellet. Minulost skandinávského království 
nám připomenou zámky Rosenborg, Christian-
sborg a Amalienborg. Známý zábavní park Tivoli 
najdou zájemci přímo v centru Kodaně. Návrat 
na ubytování. 
5.–6. den Univerzitní ROSKILDE, cih-
lová katedrála sv. Lukáše , tradiční 
pohřební místo dánských králů, expozice vik-
ingských lodí z přibližně 10. století, válečná 
loď, kterou Vikingové užívali k nájezdům do An-
glie. Odpoledne trajektem do Rostocku a cesta 
do ČR. Návrat do Prahy 09.08. v cca 01:00 hod. 
a dále dle míst nástupů.

dopravu lux. klim. busem, trajekt do Dánska a zpět, 
4x ubytování v hotelu**/*** – 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 4x snídani, průvodce

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

1lůžk. pokoj 3900 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
str. 2 katalogu

3. osoba na přistýlce 2000 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 D613-15-1 04.08.–09.08. 11 590,- C + P

Sleva:

nedaleko jezírka sopečného původu Laacher See. 
Městečko LIMBURG, jehož dějiny sahají až 
do 8. století., stavební skvosty, pozdně románský 
dóm, hrázděné domy, unikátní most s obrannými 
věžemi. Večer odjezd do ČR. 
5. den Příjezd v časných ranních hodinách. 

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce

vstupné, fakult. služby, projížďky lodí a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1390 Kč, 2x večeře 990 Kč, komplex. 
pojištění  vč. storna zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 D614-15-1 29.07.–02.08. 5 990,- B, C, M

BONN

MOHUČ

CÁCHY

BINGEN

KOBLENZ

KOLÍN NAD RÝNEM

TREVÍR

Koblenz Trevír
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BERLÍN

REGENSBURG

LÜBECK

SCHWERIN
HAMBURG
BRÉMY

LUDWIGSBURG

BADEN-BADEN

BONN

HEIDELBERG

POSTUPIM

KOBLENZE

MOHUČ

CÁCHY

Hamburg

Berlín – Berlínský dóm

NĚMECKO
Heidelberg

Lübeck

Zájezd nám nabídne nejvíce navštěvované lokality země – historické památky, krásná města pulzující životem, architektonické skvosty, bohatý noční 
život, tradiční zvyky, krásnou přírodu Černého lesa a údolí Rýna. To vše a nejen to v Německu uvidíme.

VELKÝ OKRUH NĚMECKEM

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu 
– 2lůžk.pokoje s přísluš., 2x snídani, 2x večeři, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
str. 2 katalogu

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

5x snídaně 1000 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 D615-15-1 31.07.–08.08. 12 390,- A

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z republiky v pozdních večer-
ních hodinách.
2. den Ráno zastávka v POSTUPIMI, pro-
hlídka zámku SANSSOUCI  – letního sídla 
německých císařů. BERLÍN  – návštěva za-
jímavých míst německé metropole (třída Unter 
den Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, 
Alexander Platz, Pergamonské muzeum aj.).
3. den SCHWERIN – město s malebnou po-
lohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zám-
kem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, 
jehož starobylé budovy přečkaly 2. sv. válku bez 
újmy. Schwerinu se též přezdívá „Florencie seve-
ru“, jelikož se v minulosti stal Mekkou umělců. 
LÜBECK  – ve středověku nejvýznamnější 
město na Baltu. Po 2. sv. válce bylo pěkně ob-
noveno. Upoutá zde velké množství cihlových 
staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), 
přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. TRA-
VEMÜNDE – výletní místo na pobřeží Lübec-

kého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.
4. den HAMBURG – město různých sta-
vebních slohů. Historické centrum obklopené 
parky, vykřičená čtvrť Sankt Pauli. BRÉMY  
– centru Brém vévodí staré jádro s velkolepým 
románským dómem a radnicí s renesančním 
průčelím. Náměstí Marktplatz s pěknými štíto-
vými domy.
5. den CÁCHY  – město korunovace řím-
ských císařů a německých králů. Dóm s trůnem 
Karla I. Velikého a osmiúhlou dvoupatrovou 
kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínského 
období. Dále ve městě můžeme vidět gotickou 
radnici, lázeňský park, kolonádu aj. KOLÍN 
NAD RÝNEM  – město se může pochlu-
bit nejslavnější gotickou stavbou v Německu – 
ohromným Dómem a množstvím dochovaných 
románských kostelů, malebnými domy na Fis-
chmarktu, radnicí, velkým výstavištěm, muzei 
a dalšími zajímavostmi. BONN – bývalé hlavní 
město SRN. Rodné město L. van Beethovena 

POSTUPIM – SANSSOUCI – BERLÍN – SCHWERIN – LÜBECK – TRAVEMÜNDE – HAMBURG – BRÉMY – CÁCHY – KOLÍN N. RÝNEM – BONN – ÚDOLÍ 
MOSELY – TREVÍR – BERNKASTEL – ELTZ – KOBLENZE – MOHUČ – HEIDELBERG – MAULBRONN – BADEN-BADEN – LUDWIGSBURG – REGENSBURG

založené Římany v roce 11 př. n. l.
6. den Romantické ÚDOLÍ MOSELY – 
město TREVÍR – jedno z nejkrásnějších ně-
meckých měst s řadou památek z římské doby 
(např. monumentální brána) i dob pozdějších. 
BERNKASTEL – městečko s unikátním 
souborem hrázděných domů obklopené pro-
slulými vinicemi. ELTZ – zde se nachází jeden 
z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, 
množství věží a věžiček a romantické výhledy 
dolů do údolí Eltz.
7. den PORÝNÍ: Možnost plavby lodí 
z KOBLENZE, města malebně položeného 
na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z palu-
by lodi budete moci obdivovat krásné údolí 
s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají 
vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna 

 dominují romantické mohutné hrady, např. 
zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS, 
„Kočka“ a „Myš“. Lodí také připlujete k proslu-
lé SKÁLE LORELEY, kde se zrodila slavná 

legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. 
Na závěr dne prohlídka MOHUČE, arcibis-
kupského města na soutoku Rýna a Mohanu 
s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby 
v německém románském stylu.
8. den HEIDELBERG – patří k nejkrás-
nějším německým městům. V 18. století byl 
vybudován v barokním slohu. Z impozantního 
starého mostu je krásný výhled na Heidelberský 
zámek, který dominuje městu. Klášter MAUL-
BRONN  byl založen v r. 1147 mnichy z Al-
saska. Je jednou z nejzachovalejších ukázek 
středověké architektury v Evropě. Celý komplex 
obepínají obranné hradby s věžemi. BADEN 
– BADEN – elegantní lázeňské středisko s ko-
lonádou, parky, novými lázněmi i zříceninami 
římských lázní.
9. den Zámek LUDWIGSBURG je situován 
v blízkosti Stuttgartu a přezdívá se mu „švábské 
Versailles“. K procházkám zde lákají malebné 
zahrady s romantickým zámečkem, barokní 
park a ovocná zahrada. REGENSBURG – vý-
znamné historické město, jehož Dóm je nejvý-
znamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku. 
Prohlídka malebného centra s řadou gotických 
i renesančních městských domů, kostelů a mu-
zeí. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

Berlín – AlexanderplatzKolín nad Rýnem

LudwigsburgHeidelberg
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Mýty a mystika krále Ludvíka II. patří k nejkrásnějším zajímavostem Bavorska. Navštíví-
me oblíbená místa, kde budeme vnímat nejlépe královu záhadnost, ale i nádherné Alpy, 
jezera, zámky a shlédneme tradiční architekturu Bavorska.

BAVORSKÉ ZÁMKY LUDVÍKA II. 
a soutěska Partnachklamm

PRIEN – CHIEMSEE – ZÁMEK HERRENCHIEMSEE – GARMISCH-PARTENKIRCHEN – SOUTĚSKA 
PARTNACHKLAMM – ZÁMEK NEUSCHWANSTEIN – ZÁMEK LINDERHOF – ETTAL – OBERAMMERGAU 

» kvalita za výbornou cenu
» typický bavorský hotel*** pod 

Zugspitze
» sleva Senior  +60 – ze základní ceny 

3 %

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v typicky 
bavorském hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušen-
stvím, 1x bufetovou snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 500 Kč, 1x večeře – menu 500 Kč 
– doporučujeme, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 90 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 D617-15-1 29.05.–31.05. 3 190,- B, F, H, G, L 

 D617-15-2 21.08.–23.08. 3 190,- B, F, H, G, L 

MNICHOV

SCHWANGAU
NEUSCHWANSTEIN

PARTNACHKLAMM
LINDERHOF

Mnichov

Neuschwanstein

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z republiky v pozdních večer-
ních hodinách, Praha kolem 24.00 hod.
2. den Ráno příjezd do bavorského pří-
stavního městečka PRIEN, na břehu jezera 
CHIEMSEE – největší bavorské jezero leží-
cí ve výšce 518 m s hloubkou 70 m a řadou 
ostrovů. Odtud odplujeme lodí k prohlídce 
ostrova a největšího zámku HERRENCHI-
EMSEE, jenž je replikou Versailles – překrás-
né interiéry a francouzská zahrada. Přejezd 
poetickou krajinou Bavorska do oblasti GAR- 
MISCH-PARTENKIRCHEN, ke sko-
kanským můstkům, kde projdeme soutěs-
kou PARTNACHKLAMM. Tento kou- 
zelný vápencový kaňon bude jedním z vrchol-
ných zážitků dne. Ubytování v Lermoosu pod 
Zugspitzí, fakult. večeře. 
3. den Po snídani odjedeme k pohádkové-
mu zámku NEUSCHWANSTEIN na břehu 
Labutího jezera – Schwansee, zámek byl po-
staven v létech 1869–86 Ludvíkem II., odpo-
ledne nás v romantickém prostředí krásné za-
hrady, plné fontán a letohrádků přivítá zámek 
LINDERHOF. Na závěr dne dojedeme k Be-
nediktinskému klášteru ETTAL z r. 1330, 
navštívíme malované městečko OBERAM-
MERGAU, proslulé svými malbami na do-
mech a Pašijovými hrami. Odjezd do ČR, 
předpokládaný příjezd v pozdních večerních 
hodinách, Praha kolem 24.00 hod. a dále dle 
míst nástupu.

S

Navštivte s námi Bavorsko. Poklidná údolí, nádherná krajina kolem Schwangau, majestát-
ní hory s úchvatnými vyhlídkami, tradiční vesnice, města prostoupená historií a bohatství 
zámků a hradů, jež za sebou v 19. století zanechal výstřední král, jsou naprosto fascinující.

MNICHOV, BAVORSKÉ ZÁMKY 
LUDVÍKA II. a majestátnost Alp

MNICHOV – WIESKIRCHE – ZÁMEK NEUSCHWANSTEIN – SCHWANGAU – ZÁMEK HOHENSCHWANGAU 
–  GARMISCH-PARTENKIRCHEN – SOUTĚSKA PARTNACHKLAMM – ZÁMEK LINDERHOF 

» kvalita za výbornou cenu
» fascinující Bavorsko
» sleva Senior  +60 – ze základní ceny 3 %

 Kód Termín Cena Trasa

 D618-15-1 11.09.–13.09. 4 290,- B, F, H, G, L 

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z republiky v časných ranních 
hodinách, kolem poledne příjezd do MNI-
CHOVA – prohlídka bavorské metropole 
– Staré město, Mariánské náměstí, Nová 
radnice, kostel sv. Petra aj., variantně lze na-
vštívit jedinečné Muzeum BMW v blízkosti 
Olympijského parku. Ubytování v Mnichově. 
2. den Po bohaté snídani pokračujeme na 
jih Bavorska do mýtického kraje Ludvíka II. 
Zastavíme u zářivě bílého rokokového kostela 
WIESKIRCHE . Navštívíme pohádkový 

zámek NEUSCHWANSTEIN na břehu 
Labutího jezera – Schwansee, zámek byl po-
staven v létech 1869–86 Ludvíkem II. a ztě-
lesňuje jak genialitu, tak tragédii svého tvůrce. 
Prohlédneme si městečko SCHWANGAU, 
ležící u Alpsee a nad ním zámek HOHEN-
SCHWANGAU, místo kde Ludvík vyrůstal. 
Den zakončíme v hotelu přímo pod Zugspitzí, 
kde budeme ubytováni, fakult. večeře. 
3. den Po snídani navštívíme poetickou kra- 
jinu oblasti GARMISCH-PARTENKIR- 
CHEN, projdeme divokou soutěskou 
PARTNACHKLAMM, tento kouzelný vá-
pencový kaňon zvedající se do výšky 80 m bude 
jedním z vrcholných zážitků dne. Odpoledne 
nás čeká nejromantičtější a nejluxusnější zámek 
krále Ludvíka II. LINDERHOF, je jediný, jehož 
dokončení se král dožil. Krásný zámecký park, 
francouzské zahrady s exotickými stavbami 
a překrásné interiéry s freskami plných mýtů. 
Odjezd do ČR, předpokládaný příjezd v pozd-
ních večerních hodinách, Praha kolem 23.30 
hod. a dále dle míst nástupu.  

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1000 Kč, 1x večeře 500 Kč – doporu-
čujeme, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 
Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PRIEN

NEUSCHWANSTEIN

PARTNACHKLAMM
LINDERHOF

HERRENCHIEMSEE

OBERAMMERGAU

Linderhof – zahrady

Zugspitze

Neuschwanstein

S

NĚMECKO

Náš tip!
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Rýnské vodopády

Bruggy

S

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den V pozdních večerních hodinách odjezd 
z ČR.
2. den Ráno navštívíme pohádkový zámek 
Ludvíka II. NEUSCHWANSTEIN, vybudo-
vaný na prvních Alpských velikánech, projdeme 
se ke strži PÖLLATHSCHLUCHT s mostem 
Marienbrücke, klenoucí se přes úchvatný vodo-
pád. Prohlédneme si zámek LINDERHOF, 
který obklopuje francouzská zahrada posetá 
romantickými stavbami. V podvečerních hod. 
odjezd na ubytování do Lermoosu – typický 
bavorský hotel***, přímo pod Zugspitze!
3. den Návštěva oblasti GARMISCH – 
PARTENKIRCHEN – dějiště olympijských 
her a nejznámější středisko Bavorských Alp. 
Od skokanských můstků projdeme divokou vá-
pencovou soutěskou PARTNACHKLA-
MM. Zdatnější turisté se vydají k Alpské za-
hrádce, ostatní se vrátí do města nebo zvolí 
některou ze snazších turistických tras v okolí. 
Odpoledne fakultativně vyjedeme lanovkou 
na nejvyšší horu Německa – ZUGSPITZE 
(2.966 m n. m.). Odkud se nám naskytnou 
překrásné výhledy na údolí Höllental a jezero 
Eibsee. Navečer návrat na ubytování.
4. den Německou alpskou silnicí projede-
me kolem smaragdových bavorských jezer 
Walchensee a Kochelsee. Zastavíme 
u největšího bavorského jezera CHIEMSEE 
– „Bavorské moře“ v pozadí s Chiemgauskými 
Alpami. Ludvík II. měl jezero tak rád, že na jed-
nom ze zdejších ostrovů postavil poctu zámku 
ve Versailles – zámek HERRENCHIEMSEE 
– největší a nejdražší zámek Ludvíka II. – Velký 
zrcadlový sál, rozlehlé dvojité schodiště, galerie 
s freskami. K zámku se dostaneme lodí z PRI-
ENU a dále překrásnými zahradami. Ubytování.
5. den Navštívíme oblast BERCHTES-
GADENSKÝCH ALP, která patří k nejkrás-
nějším regionům v celé Evropě. Vyhlídkovou 
jízdou, následně pak výtahem dojedeme na 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ve večerních hodinách odjezd z re-
publiky. 
2. den Brzy ráno příjezd ke květinovému 
ostrovu MAINAU – plného růží a snad 
již i s expozicí mučenek, procházka po roz-
kvetlém parku obklopující barokní zámek 
z 18. století (v časných raních hodinách bez 
davů turistů). Návštěva pavilonu motýlů, rů-
žové zahrady a Palmenhausu. Pokračujeme 
k prohlídce  KOSTNICE, procházka starým 
městem, tak úzce spjatým s našimi dějina-
mi (palác kostnického koncilu, dům Mistra 
Jana Husa i místo jeho upálení – 6. 7. 1415 
– 600. výročí). Přejedeme k největším vo-
dopádům ve střední Evropě – RÝNSKÝM 
VODOPÁDŮM, prohlídka vodopádů ze 
břehu i z lodi.   
3. den Soutěska MARIENSCHLUCHT  
(Mariánská propast), krásný přírodní útvar 
u BODMANU, 30 metrů vysoký kaňon, 
procházka pod útesy mezi vysokými skalní-
mi stěnami. Krátký přejezd do Lindau,  fa-
kult. okružní projížďka lodí podél přístavu 
a nábřeží města BREGENZ až k ústí Rýna, 
výhled na Alpské velikány v pozadí, často po-
kryté sněhem. Prohlídka  ostrovního města 
LINDAU s množstvím historických staveb 

Bouřlivá historie po sobě zanechala v Bavorsku bohaté architektonické a kulturní dědic-
tví. Kromě římských památek, barokních pevností a pohádkových zámků oplývá země 
nádhernou alpskou scenérií, které ji činí jednou z  turisticky nejoblíbenějších částí Ně-
mecka. Navštívíme nejen okouzlující přírodu NP Berchtesgaden, ale i městečka a vesnice 
se skvostnými historickými památkami a především pak pohádkovými zámky.

BAVORSKÉ ALPY, ORLÍ HNÍZDO 
a zámky Ludvíka II.

NP BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – CHIEMSEE –  ZÁMEK HERRENCHIEMSEE – WALCHENSEE – 
KOCHELSEE – GARMISCH-PARTENKIRCHEN SOUTĚSKA PARTNACHKLAMM – ZUGSPITZE –  ZÁMEK 
NEUSCHWANSTEIN – ZÁMEK LINDERHOF  

» jedinečný zájezd s lehkou turistikou
» Berchtesgaden a Orlí hnízdo
» výjezd lanovkou na Zugspitze

 Kód Termín Cena Trasa

 D619-15-1 05.08.–09.08. 5 990,- A, B, G, L

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 
průvodce 

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

1lůžk. pokoj 900 Kč, 3x večeře 1600 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč str. 2 
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

vrchol KEHLSTEINU, kde se tyčí proslu-
lé  „ORLÍ HNÍZDO“ – Hitlerova rezidence. 
Z této odvážné stavby se nám naskytne překrás-
ný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Ná-
vštěva solných dolů, exkurze do likérky 
Enzian s možností ochutnávky. Po prohlídce 
odjezd do republiky, předpokládaný příjezd 
do ČR v pozdních večerních hodinách, Pra-
ha kolem 23.30 hod. a dále dle míst nástupu.

Navštívíme Bodamské jezero jehož vodami prochází hranice Německa, Švýcarska a Rakouska, 
oblast oplývající mnoha přírodními a kulturními památkami. Omámí nás vůně růží na ostro-
vě Mainau, jeden z nejkrásnějších evropských parků, projdeme se kolem Rýnských vodopádů 
a Mariánskou propastí, navštívíme půvabné historické Lindau, projedeme se lodí kolem Bre-
genzu a k ústí Rýna. Neopomeneme Kostnici, tak úzce spjatou s našimi dějinami. Letos si připo-
meneme výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa. 

BODAMSKÉ JEZERO,  
OSTROV MAINAU 
a Německo-Rakousko-Švýcarské pomezí

MAINAU – KOSTNICE – RÝNSKÉ VODOPÁDY – MARIENSCHLUCHT – BREGENZ – LINDAU 

» ostrov Mainau – v této době plný růží
» Kostnice – 600. výročí upálení  

Mistra J. Husa
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3 %

 Kód Termín Cena Trasa

 D620-15-1 25.06.–28.06. 3 590,- A, B, F, G

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 700 Kč, 1x večeře 450 Kč, komplexní 
pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

– starobylé jádro, radnice, malebná Maximi-
lianstrasse, středomořské klima, záhony kvě-
tin a palmy dávají Lindau opravdovou příchuť 
romantiky. Navečer odjezd zpět do ČR.
4. den Návrat v pozdních nočních až čas-
ných ranních hodinách.

BREGENZ

MAINAU

KOSTNICE

MARIENSCHLUCHT

LINDAU

Š v ý c a r s k o

N ě m e c k o

R
a

k
o

u
s

k
o

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

NEUSCHWANSTEIN

PARTNACHKLAMM

LINDERHOF

ZUGSPITZE

CHIEMSEE

KEHLSTEIN

BERCHTESGADEN

NĚMECKO

Náš tip!
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ŽENEVSKÉ JEZERO

CHAMONIX
MONT BLANC

MONTREUX

WALLIS 

ZERMATT
GORNERGRATT

ALETSCH
 FIESCHERALP

EGGISHORN

JUNGFRAUREGION

LUZERN

MATTERHORN

YVOIRE

 ŽENEVA

Š v ý c a r s k o

I t á l i e

ŠVÝCARSKO

Nabízíme bohatý a pestrý program pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně láká takřka nedotčená příroda a mno-
hotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební památky eviduje a chrání UNESCO. V průběhu zájezdu navštívíme turisticky obdivované 
oblasti Wallisu, Bernských Alp – Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů, 
užijte si Švýcarsko s námi!

KRÁSY ŠVÝCARSKA A ALPSKÝCH VELIKÁNŮ 
jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů

ŽENEVSKÉ JEZERO – MONTREUX – CHILLON –  YVOIRE – ŽENEVA – CHAMONIX – MONT BLANC – WALLIS – ZERMATT – MATTERHORN –  GORNERGRATT 
– ALETSCH – JUNGFRAUREGION – FIESCHERALP – EGGISHORN – GRIMSELPASS – LUZERN 

S
» krásy Alpských velikánů
» trvale oblíbený zájezd
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3 %

dopravu lux. klim. busem, jízdné Täsch – Zermatt  
a zpět, 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s pří- 
slušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi, 1x v oblasti Že-
nevy), 4x snídani – z toho 3x bufet, průvodce 

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

3x večeře 1600 Kč, 1lůžk. pokoj 1500 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu

3. osoba na přistýlce 500 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Jungfrau

Luzern

 Kód Termín Cena Trasa

 CH621-15-1 05.07.–11.07. 9 390,- A, B, F, G

 CH621-15-2 27.07.–02.08. 9 390,- A, B, F, G

 CH621-15-3 07.09.–13.09. 9 390,- A, B, F, G

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 
2. den Ráno příjezd do MONTREUX, 
procházka po promenádě, která připomíná 
botanickou zahradu, k legendárnímu hradu 
CHILLON, vystavěného na skále u břehů Že-
nevského jezera. Přejezd po Ženevské riviéře, 
jižní cestou nad hladinou nejhlubšího jezera Alp 
do YVOIRE, zcela zachovalého středověkého 
městečka, v případě hezkého počasí možnost 
koupání v Ženevském jezeře. Následuje odjezd 
do ŽENEVY – prohlídka města s proslulou 
fontánou Jet d´Eau. Odjezd na ubytování.
3. den Dnešní den strávíme v CHAMO-
NIX – mondénním středisku Savojských Alp, 
pod nejvyšší horou Evropy MONT BLANC. 
Fakultativně vyjedeme lanovkami na okolní vr-
choly AIGUILLE DU MIDI (3842 m) nebo 
LE BRÉVENT (2526 m) s neopakovatelnými 
výhledy na nejvyšší evropský masív. Odjezd 
přes sedlo Forclaz na ubytování do oblas-
ti horských velikánů – Fiesch, hotel***.
4. den Navštívíme kanton WALLIS s de-
seti nejvyššími horami švýcarska. Celodenní 
program do oblasti Alpských velikánů začne-
me v malebné a nejbohatší vesnici na úpatí 
nejkrásnější hory Evropy MATTERHORNU 
v ZERMATTU, fakultativní výlet horským vla-
kem do GORNERGRATTU (3100 m) nebo 
lanovkou na KLEIN MATTERHORN, od-
kud můžeme obdivovat svět alpských velikánů 
v kraji věčného ledu. Návrat na ubytování.
5. den „Švýcarský bonbónek“ – nád-
herný výlet do oblasti horských čtyřtisícovek 
ALETSCH – JUNGFRAUREGION – fa-
kult. lanovkou z městečka Fiesch na FIE-
SCHERALP a na EGGISHORN (2869 m 
n. m), odkud jsou překrásné výhledy na Aletský 
ledovec, Konkordiaplatz – zde je ledo-
vec nejmocnější i na trojlístek Jungfrau, 
Mönch a Eiger. Zájemci vystoupají až na vr-
chol EGISHORNU (2962 m n. m.). Možnost 
turistiky dle vlastních dispozic nebo průvodce 
na místě doporučí ideální turistiku. Návrat na 

ubytování.
6. den Přes vysokohorské sedlo GRIM-
SELPASS a horské průsmyky do historického 
centra země LUZERNU, Staré město – prosla-
vené dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuer-
brücke. Doporučujeme fakult. výjezd lanovkou 
na PILATUS – lodí po Vierwaldstätt-
ském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější 

ozubnicová trať na světě). Odjezd do republiky. 
7. den Příjezd do ČR v dopol. hodinách.

Sleva:

Monte Rosa

Hrad Chillon

Náš tip!
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Matterhorn

Zájezd nás zavede do panenské vysokohorské oblasti Wallisu, který patří bezesporu k nej-
slunnější a nejmalebnější oblasti celých Alp, pyšní se nejúchvatnějšími a nejvyššími štíty 
Švýcarska, včetně Matterhornu, Dómu a Mont Rosy. Ubytováni budeme v hotelu  vysoko 
v údolí v Saastal, v nadmořské výšce přes 1600 m, v samém ráji pěších turistů, pod čtyřtisí-
covkami a největšími Alpskými ledovci. 

ŠVÝCARSKÝ WALLIS
pobyt s výlety vysoko v horách

SION – JEZERO ST. LEONARD – SAAS GRUND – SAAS FEE – MITTELALLALIN – TÄSCH – ZERMATT 
– GORNERGRATT – KLEIN MATTERHORN – SAAS TAL – KREUTZBODEN – BRIGERBAD – BRIG – 
GRIMSELPASS – BRÜNIGPASS – LUZERN 

Vydejte se s námi okolo Ženevského jezera, Ženeva, Lausanne, Chillon, město Neuchâtel, odkud 
se vysílá oficiální „tikání“ přesného švýcarského času, sladké království v Brocu, „srdce ženev-
ské riviéry“, Montreux,  nebo „sviští ráj“ na vrcholku Rochers de Naye.

OKOLO ŽENEVSKÉHO JEZERA
nejen za tajemstvím hodinek, čokolády a sýra

BASILEJ – NEUCHÂTEL – LA CHAUX DE FONDS – MURTEN – GRUYERES – BROC – LAUSANNE – 
VEVEY – ŽENEVA – OUCHY – CHILLON – MONTREUX – ROCHERS DE NAYE

 Kód Termín Cena Trasa

 CH624-15-1 04.08.–09.08. 10 990,- C + Plzeň 

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani formou 
bufetu, 3x večeři, průvodce

 
vstupné, fakult. výlety, lanovky, železnice, lodě 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč str. 
2 katalogu

1lůžk. pokoj 2500 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

3. osoba na přistýlce 600 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

ŠVÝCARSKO

 Kód Termín Cena Trasa

 CH623-15-1  10.08.–16.08. 8 890,- A, F, G

dopravu lux. klim. busem, jízdné Täsch – Zermatt 
a zpět, 4x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 4x snídani formou bufetu, prů-
vodce

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

4x večeře – z toho 1x typická švýcarská večeře 
2000 Kč, 1lůžk. pokoj 1800 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu

dítě do 6 let se dvěma dospělými na pokoji  
1900 Kč, dítě 6–12 let se dvěma dospělými na po-
koji 1100 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v časných ranních hodi-
nách. Podvečerní prohlídka historického centra 
BASILEJE – katedrála, překrásné středověké 
domy. Odjezd na ubytování. 
2. den Neuchâtelské jezero a zastáv-
ka ve stejnojmenném městě NEUCHÂTEL 
– monumentální zámek a seskupení budov 
a kašen z 16.–18. století. Panoramatická ozub-
nicová dráha na CHAUMONT – uvidíme 
celý Jurský kanton s jezery, Bernské Alpy a ma-
siv Mont Blanc. V LA CHAUX DE FONDS 
navštívíme nejprestižnější hodinářské muze-
um na světě, 3000 exponátů jak historických, 
tak nejmodernějších. Cestou přírodní krásy 
tzv. „Hodinkového údolí“, krajinou Jury 
a Ženevského jezera. Zastávka v pohádkovém 
městečku MURTEN s hradbami a vyhlídka-
mi. Večeře a nocleh v průsmyku Les Mosses. 
3. den Pojedeme průsmykem a pak horskou 
oblastí Pays d’ Enhautm, přes krásné 
švýcarské městečko GRUYERES  – centrum 
výroby sýrů. BROC – prohlídka čokoládovny 
s ochutnávkou. LAUSANNE – hlavní město 
kantonu Vaud – směsice historických památek,  
dominantní katedrála, muzea, kavárny a par-
ky. Plavba z Lausanne do klimatických lázní 
VEVEY, krátká procházka, zavzpomínáme 
na slavného Ch. Chaplina, českého studenta 
Jana Palacha a také Henriho Nestlé, zakladatele 
čokoládovny Nestlé. Večer návrat na ubytová-
ní, večeře. 
4. den ŽENEVA – kosmopolitní město se 
sídly mezinárodních organizací. Během pro-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodi-
nách.
2. den Ráno příjezd do hlavního města 
kantonu Wallis, do středověkého biskupského 
města SION, procházka středověkými ulička-
mi, které jsou plné vinných sklípků, návštěva 
hradu Valére nebo Tourbilon (krásný 
výhled). Navštívíme největší alpské podzemní 
jezero St. Léonard, fakult. plavba lodí 
po podzemním jezeře. Dojezd na ubytování 
do SAAS GRUND.
3. den Volný den v „perle Alp“ SAAS 
FEE. Nejstarší kamenná a dřevěná walliská 
stavení, ohromující panorama třinácti čtyřtisí-
covek a rozsáhlé ledovce, to je Saas Fee. Pěší 
turistika gigantickou horskou kulisou nebo  
fakult. výjezd lanovkou a alpským metrem do 
výše 3500 m (krásné vyhlídky, otáčivá restaura-
ce) na MITTELALLALIN  či na PLATJEN. 
Procházky pod vodopády, které vytékají z něj-
větších alpských ledovců. Možnost výjezdů 
lanovkami na okolní vrcholy. 
4. den Matternským údolím dojedeme 
do TÄSCHE a odtud vláčkem do ZERMAT-
TU. Návštěva malebného střediska na úpatí 
Matterhornu. Fakult. výlet horským vlakem 
do GORNERGRATTU (3100 m) s krásnými 
rozhledy na skupinu Monte Rosa (4634 m), 
Matterhorn (4478 m), Dom a Täschhorn nebo 
lanovkou na KLEIN MATTERHORN. Vám, 
kteří dáte přednost prohlídce Zermattu, dopo-
ručujeme procházku alpskou krajinou k soutěs-
ce Gornerschlucht (cca 2 hod. tam i zpět). 
V podvečer odjezd zpět do místa ubytování.
5. den Turistika v oblasti SAAS TAL – fa-
kult. vyjedeme lanovkou nad Saas Grund,  
zájemci pokračují panoramatickou cestu 
z KREUTZBODENU nad Saas Grund a Saas 
Almagell a k návštěvě gigantického vodního 
díla MATTMARKSEE. Ostatní se mohou 
vrátit lanovkou a strávit volné odpoledne 

» ubytování na jednom místě –  
hotel*** v Saas Grund

» lehká pěší turistika
» trvale oblíbený zájezd

v Saas Grund nebo Saas Fee – individuální 
volno – typická horská městečka, bohaté mož-
nosti turistiky.
6. den Po snídani odjedeme do BRIGER-
BADU, jedno z největších termálních koupa-
lišť, jeskyně s termální vodou, koupání. Kdo se 
nechce koupat navštíví krásné město BRIG se 
zámkem Stockalperů. Následuje průjezd přes 
krásné Gomské údolí k jednomu z nevyš-
ších alpských sedel Grimselpass,  pokra-
čujeme cestou řeky Aary na  Brünigpass, 
krátká zastávka v podvečerním LUZERNU  
a odjezd do republiky.
7. den Předpokládaný návrat do republiky 
v poledních hodinách.

Sleva:

» cesta tam bez nočního přejezdu

hlídky města si připomeneme Alžbětu Rakous-
kou, zvanou Sissi, která zde byla zavražděna 
i zdejšího zavrženého rodáka J. J. Rousseaua. 
Lodní výlet nám umožní spatřit vily prominen-
tů, nejkrásnější zahrady a parčíky v nejbohatší 
části města. Vracet se budeme po silnici, podél 
břehů jezera, zpět do Lausanne – městská po-
břežní část Ouchy, jedinečné Olympijské 
muzeum s parkem. Večer návrat na ubytování, 
večeře. 
5. den Hrad CHILLON, nad vodami Že-
nevského jezera, odtud lodí do sousedního 
MONTREUX, „srdce ženevské riviéry“. 
Z města odjedeme ozubnicovou železnicí 
na vrcholek ROCHERS DE NAYE, který je 
domovem svišťů, parky „Sviští ráj“, variantně 
alpská zahrádka La Rambertia, alpské rostliy 
a květiny. V podvečer vláčkem zpět do Montre-
ux, a odjezd ČR. 
6. den Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Povinný příplatek:

Sleva:

Náš tip!
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Poznáme Švýcarsko – zemi jedinečných přírodních krás v záři pestrých barev léta a jeho želez-
niční nej – nejstrmější zubačku světa na Pilatus, přes sto let starou zubačku na TOP OF EUROPE 
– Jungfraujoch – nejvýše položená železniční stanice v Evropě, v oblasti věčného sněhu a ledu 
a svezeme se i moderním Glacier Expressem „nejpomalejším rychlíkem světa“.

ŠVÝCARSKO A GLACIER EXPRESS 
vláčky, zubačky a nejpomalejší rychlík světa

OSTROV MAINAU – KOSTNICE – GRINDELWALD – BRIENZERSEE – JUNGFRAUREGION – KLEINE 
SCHEIDEGG – JUNGFRAUJOCH – TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY –  LUZERN – PILATUS – FIESCH 
–  BRIG – PANORAMATICKÁ JÍZDA GLACIER EXPRESSEM – CHUR 

» vláčky a zubačky Švýcarska
» oblíbený zájezd mnoha nej
» tisíce rozkvetlých růží v Mainau

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 
průvodce

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

výlet Glacier Express 2300 Kč (nutno nahlásit pře-
dem v CK), 3x večeře 1500 Kč, 1lůžk. pokoj 1400 
Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180  Kč 
str. 2 katalogu

3. osoba na pokoji 400 Kč

Pro zájemce o výlet vláčkem na JUNGFRAUJOCH 
(trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrun-
nen) nutná rezervace předem. Informace o ceně 
poskytne CK.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Jungfrau

 Kód Termín Cena Trasa

 CH625-15-1 22.06.–27.06. 7 890,- A, B, F, G, L

Sleva:

Lausanne

ŠVÝCARSKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních hodinách. 
2. den Dopoledne příjezd k Bodam-
skému jezeru – OSTROV MAINAU 
– známý jako „ostrov květin“. Ty nejkrásnější 
se nachází v parku obklopujícím barokní zá-
mek. Tisíce druhů květin, v červnu překrásné 
rozkvetlé růžové zahrady. Budeme obdivovat 
různé druhy palem, citrusovníků nebo motýlí 
dům se stovkami okřídlenců. Krátká zastávka 
v KOSTNICI – v městečku pro nás spojeném 
s osudem Jana Husa, přejezd na ubytování do 
Švýcarska. 
3. den Centrum Bernských Alp Grindel-
wald. Lehká pěší turistika v gigantické ku-
lise v oblasti horských čtyřtisícovek Jung-
frauregionu. Fakult. vyjedeme zubačkou 
přes Kleine Scheidegg, horou Eige-
rem s překrásnými vyhlídkami na ledovce 
a věčný sníh, do nejvýše položeného nádraží 
v Evropě (3454 m) na Jungfraujoch – 
TOP OF EUROPE. Ostatní přejdou z Grin-
delwaldu do Lauterbrunnenu přes Kleine 
Scheidegg či First pěšky, popřípadě využijí 
na různé části cesty lanovek a zubaček (růz-
né druhy obtížností nádherných tras), lze 
přejet i busem. Při zpáteční cestě navštívíme 
skalní Trümmelbaschské vodopády. 
Návrat na ubytování. 
4. den Historické centrum země LUZERN 
–  středověké Staré město proslavené dřevěný-
mi mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke 
přes řeku Reuss, městské opevnění, náměstí 
Weinmarkt s renesanční radnicí, variantně 
doporučujeme výjezd lanovkou na PILATUS 
– lodí po Vierwaldstättském jezeře a dále zu-
bačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě). 
Odjezd přes vysokohorské sedlo Grimsel-
pass na ubytování do FIESCHE.
5. den Ráno odjedeme (fakult.) z BRIGU 
do Churu „nejpomalejším rychlíkem světa“ 
GLACIER EXPRESSEM – jízda trvá cca 3,5 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den Přes krásný průsmyk Sv. Bernardina 
s množstvím vodopádů přijedeme ráno do měs-
tečka CASLANO, návštěva známé čokoládovny 
s výrobou pověstné značky Alprose, prohlídka 
muzea čokolády s ukázkou výroby a možností 
nákupu. MELIDE s hlavní turistickou atrakcí 
„Švýcarsko v miniatuře“. Odpoledne LUGANO 
– město květin, parků, vil a sakrálních staveb. 
Prohlídka města s náměstíčky a schodovitými 
ulicemi, náměstí Piazza della Reforma, 
jezerní promenáda. Odjezd na ubytování.
3. den Nejslunnější švýcarské město právem 
nazývané švýcarské Monte Carlo – LOCAR-
NO. Možnost vyjížďky lodí k ostrůvkům 
Brissago. Na jednom z nich se nachází jedna 
z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde bez 
ohledu na zeměpisnou šířku rostou vzácné stro-
my a květiny pocházející z teplých oblastí celého 
světa.  Prohlídka historického centra lázeňského 
města, úzké uličky Starého města Citta Vecchia 
a poutní kostel Santa Maria del Sasso, ke kte-
rému vyjedeme zubačkou. Variantně výjezd 
lanovkou,  která je dílem světoznámého archi-
tekta Mario Botta, k horské stanici Cardada  
(1340 m n. m.), odkud se nám naskytne panora-
matický výhled na jezero a horské vrcholy v okolí. 
Možnost pokračovat na Cimettu (1670 m n. m). 
Následuje přejezd do oblasti horských čtyřtisíco-
vek – přes nádherný průsmyk NUFENPASS 
s horskými vodopády překrásným údolím 
řeky Rhôny dojedeme na ubytování do oblasti  
SAASTAL – ohromující panorama třinácti čtyř-
tisícovek, rozsáhlé ledovce. Ubytování v hotelu 
v centru městečka Fiesch, fakult. večeře.
4. den Matternským údolím s říčkou Vispou 
a vodopády dojedeme do TÄSCHE a odtud 
vláčkem do ZERMATTU. Návštěva malebného 
střediska na úpatí MATTERHORNU. Mož-
nost vyjet lanovkami na Klein Matterhorn  
(3883 m) nebo horským vlakem na GOR-
NERGRATT (3089 m) s krásnými rozhledy 

Lugano Matterhorn

hodiny. Cestou projedeme nejkrásnější úsek – 
kouzelné údolí Goms, podjedeme pod 
Furkapassem, přes ANDERMATT vy-
šplháme vlakem do sedla Oberalppass 
(2033 m n. m), uvidíme klášter v Disentisu 
a projedeme překrásnou Rýnskou sou-
těskou. Cestu ukončíme v nejstarším švýcar-
ském městě – CHUR, prohlídka a individuální 
volno. Večer odjezd do ČR.
6. den Předpokládaný příjezd v ranních ho-
dinách.

Upozornění:

S

Navštívíme nejznámější a velkolepé horské scenérie Matterhornu v okolí Zermattu. 38 čtyř-
tisícových vrcholů dominuje celému regionu a láká sem davy návštěvníků. Za vysokými ho-
rami nás čeká kanton Ticino, se svébytnou kulturou a středomořskou orientací .

MATTERHORN A TICINO 
horské scenérie a vůně středomoří

CASLANO – MELIDE – LUGANO – LOCARNO – OSTROVY BRISSAGO – NUFENPASS – SAASTAL – 
FIESCH – ZERMATT – MATTERHORN – GORNERGRATT – GORNERSCHLUCHT – MÖREL – RIEDERALP 
– ALETSCHSKÝ LEDOVEC – GRIMSELPASS – BRÜNIGPASS – LUZERN

» pohodový zájezd mnoha nej 
» úchvatné horské scenérie  

i středomořská vegetace
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

na skupinu Monte Rosa (4634 m), Matterhorn  
(4478 m), Dom či Täschhorn. Vám, kteří dáte 
přednost prohlídce Zermattu, doporučujeme 
procházku alpskou krajinou k soutěsce Gor-
nerschlucht (cca 2 hod. tam i zpět). V pod-
večer návrat na ubytování.
5. den Údolím řeky Rhôny do MÖRELU 
a odtud fakult. lanovkou do půvabného horské-
ho střediska RIEDERALP a nad  Aletsch-
ský ledovec , nejdelší alpský ledovec, 
jenž se táhne asi 25 km z Jungfrau k plošině 
nad údolím Rhôny. Bohatá alpská květena, mož-
nost lehké turistiky. Překrásným Gomským 
údolím, přes Grimselpass s jezerem 
a sviští voliérou a  Brünigpass, pokračujeme 
ke krátké prohlídce města LUZERN, jemuž 
vévodí světoznámý Kapličkový most u břehů 
Vierwaldstättského jezera. Následuje 
odjezd do republiky. 
6. den Předpokládaný příjezd do ČR v ranních 
hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 CH626-15-1 14.07.–19.07. 7 590,- A,B,G,L

dopravu lux. klim. busem, vláček Täsch – Zer-
matt a zpět, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. poko-
je s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1200 Kč, 3x večeře 1250 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč str. 2 
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Náš tip!
Náš tip!
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Hrad Chillon

Zájezd pro milovníky horské přírody a výlet horským vláčkem „Bernina-Express“.

ŠVÝCARSKO 
a Bernina Express

EINSIEDELN – SCHWYZ – LUZERN – LUGANO – MELIDE – CASLANO – BELLINZONA – BERNINA 
EXPRESS – SV. MOŘIC 

Babí léto ve švýcarském kantonu Wallis a Vaud pro turisty, milovníky hor i termálních lázní, 
ale i pro gurmány. Turisté si dopřejí procházky v  horách, fotografové ocení pohledy na Ma-
tternhorn, romantici barvy podzimu a gurmáni tradiční švýcarské speciality – rösti, raclette...
ochutnáte prostě vše!

OCHUTNÁVKA ŠVÝCARSKA
termály a turistika

SION – SIERRE – LEUKERBAD – ZERMATT – BROC – GRUYÉRES

 Kód Termín Cena Trasa

 CH639-15-1 24.09.–28.09. 8 890,- F, J

dopravu lux. klim. busem, 2x hotel u termálních 
lázní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 
vláček Täsch – Zermatt a zpět, průvodce

vstupné, lázně, fakult. výlety, ochutnávky, lanovky 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

1lůžk. pokoj 900 Kč, záloha na oběd s  raclette  
580 Kč, 1x oběd s rösti 650 Kč, lanovka na Gem-
mi 690 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
150 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

ŠVÝCARSKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v podvečerních 
hodinách. Noční přejezd do Švýcarska.
2. den Příjezd do ŽENEVY kolem 09.00 
hod., celodenní návštěva AUTOSALONU 
v Ženevě. Variantně dostatečný prostor k 
návštěvě centra Ženevy budou mít i ti z vás, 
kteří se nechtějí výstavy zúčastnit.  Prohlídka 
Starého města s katedrálou St-Pierre, 
nejstarší dům v Ženevě Maison Tavel, Jet 
d´Eau – symbol města a nejvyšší fontána 
v Evropě, Jardin Anglais – anglická zahrada 
s květinovými hodinami, Horloge Fleurie. Ve-
čer odjezd do ČR. 
3. den Předpokládaný návrat do ČR v čas-
ných ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V podvečer odjezd z ČR.
2. den SION, krátká zastávka v hlavním 
městě kantonu a procházka městem se 2 hra-
dy. Cesta údolím Sierre, město vína SIERRE, 
romantický zámeček Château des Vidommes 
ze 16. st., vinotéka a ochutnávka, vzorová vinice 
místních odrůd. Cesta do hor, LEUKERBAD, 
horské městečko, ubytování, fakultat. lanovkou 
na Gemmi, vyhlídková terasa na turistické trase, 
restaurace s bohatou nabídkou rösti – oběd, 
lanovku zpět a procházka kaňonem řeky a měs-
tečkem Leukerbad, relaxace v termál-
ních lázních do 20.00 hod. (největší alpské 
termální lázně), fakult. možnost večeře.  
3. den Výlet k Matterhornu, horským 
vlakem do Zermattu, procházka městem, 
příp. Alpines Museum, fakult. možnost výjez-
du zubačkou na Gornergrat (3131 m n. m.) 
nebo na Malý Matterhorn (3883 m n. m.) 
nebo Sunnrgga, odkud je možno se vydat 
na Gourmetweg (gurmánskou stezku) – 
lehká turistika (3hod.) stezkou s horskými used-
lostmi „nejen pro gurmány“– každý chod či víno 
v jiné horské chatě, cestou oběd Walliský talíř, 
jedinečné vyhlídky na Matterhorn, odjezd zpět 
do Leukerbadu. Podvečerní návštěva vinného 
sklepa s ochutnávkou či účast na vinařských 
slavnostech v horské vesničce, ochutnávka vín, 
popř. specialit z divočiny, pozdní návrat na hotel. 
4. den Divokou soutěskou podél řeky, údo-
lí Bagnes, kde vznikají kvalitní sýry. V jedné 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd večer z ČR. 
2. den Zastávka u kláštera EINSIEDELN, 
malebné švýcarské městečko SCHWYZ 
a klenot Švýcarska město LUZERN. Přejezd 
na ubytování do Andermattu. Večeře, nocleh. 
3. den Celodenní návštěva italské části 
Švýcarska – kanton Ticino. Na břehu jeze-
ra Lugano navštívíme stejnojmenné město 
LUGANO. Následuje návštěva MELIDE 
s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastáv-
ka v CASLANU, prohlídka muzea čokolády 
s ukázkou její výroby a možností nákupů. 
Město „tří hradů“, BELLINZONA . K ve-
čeru návrat zpět do chaty na večeři.   
4. den Rétorománská část Švýcarska. Přes 
průsmyk JULIER (2228 m) do městečka 
POSCHIAVO, kde přestoupíme na zná-
mou horskou dráhu a pojedeme vláčkem 
„BERNINA-EXPRESS“  přes průsmyk 
Bernina, kolem jezer a ledovců, přes viadukty 
a tunely do Pontresiny. Prohlídka horského 

 Kód Termín Cena Trasa

 CH627-15-1      21.05.–25.05. 6 190,- F ,J

 CH627-15-2 10.09.–14.09. 6 190,- F, J

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování ve 2, 3 
a 4lůžkových jednoduchých pokojích s příslušen-
stvím – vlastní ložní prádlo, 2x českou polopenzi, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
str. 2 katalogu

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

ubytování ve 2lůžk. pokoji 200 Kč/os., jízdenka na 
horský Express Bernina 400 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

střediska SV. MOŘIC a odjezd domů. 
5. den Příjezd do ČR v časných dopoled-
ních hodinách.

AUTOSALON ŽENEVA 2015

Zveme vás k návštěvě jednoho z nejprestižnějších autosalonů v Evropě, který se v tomto roce 
bude konat již po osmdesáté páté a světovou premiéru zde bude mít mnoho nových aut. 

» světová premiéra vozů, nejslavnější show

 Kód Termín Cena Trasa

 CH628-15-1 06.03.–08.03. 2 490,- F, G, H, L

dopravu lux. klim. busem, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

celodenní skupinová vstupenka na autosalon  
260 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
90 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

z vesnic zažijeme veselý festival raclette 
s ochutnávkami, folklorní vystoupení a dle počasí 
i přehlídka nazdobených horských černých bojo-
vých krav, ochutnávka raclette a horských sýrů 
i z jiných regionů, možnost nákupu, pokračujeme 
údolím Rhôny a přes Martigny k  Ženevské-
mu jezeru a k vodnímu hradu Chillon, 
cesta do BROCU, čokoládovna Cailler, ochut-
návka a nákup, dále nejkrásnější švýcarská vesnice 
GRUYÈRES z 11. st., prohlídka středověkého 
městečka, exteriér hradu a kavárny H. R. Gygera – 
autora výpravy filmu Vetřelec, možnost ochutnat 
vyhlášené speciality meringues, večer odjezd. 
5. den Ráno návrat do ČR.

Luzern
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Salcburk

Vídeň – Muzeum umění Salcburk

RAKOUSKO

Salcburk – vstupní brána do Alp, město úžasného baroka a Mozarta. Užijte si s námi příjemnou 
atmosféru města se Salzburgcard, která nám umožní si město opravdu vychutnat a prohléd-
nout, vstupy, lanovky máme již v ceně a nemusíme se omezovat při výběru zajímavostí. Nabí-
zíme i odpočinek v léčivých termálních lázních Heiltherme Bad Vigaun. 

SALCBURK MĚSTO BAROKA
s kartou a wellness pod Alpami

» Salcburk s kartou Salzburgcard – 
všechny vstupy, lanovky v ceně

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den V časných ranních hodinách odjezd 
z republiky, v poledne příjezd do SALCBUR-
KU, prohlídka historického jádra , které se 
rozprostírá mezi horou Mönchsberg (Mnišská 
hora) a řekou Salzach, Domplatz s velkole-
pou katedrálou, náměstí Residenzplatz 
se známou zvonkohrou, Getreidegasse 
– jedna z nejdelších a nejmalebnějších ulic, 
monumentální stavba Kollegienkirche (Uni-
verzitní kostel)... V podvečer můžeme navštívit 
tavernu klášterního pivovaru Augustiner Brau, 
kde ochutnáme výborné pivo točené přímo ze 
sudů a některou z místních pochoutek. 
2. den Druhá část prohlídky města SALC-
BURK – navštívíme pevnost Hohen- 
salzburg, kam vyjedeme zubačkou, shléd-
neme interiéry nejokázalejší budovy města 
Arcibiskupské rezidence, reprezen-
tačními sály, galerie. Odpoledne překrásné 
zahrady Mirabell, v této době plné 
květů a užijeme si odsud i jedny z nejhezčích 
pohledů na pevnost Hohensalzburg, individu-
ální volno ve městě, možnost projížďky lodí 
po řece Salzach, návštěva Mozartova rodného 
domu, římských katakomb aj. Pro zájemce 
večerní město, náš hotel v Salcburku leží 
na zastávce s přímým spojením do centra. 
3. den Odjedeme k zámku HELL-
BRUNN – letní rezidence salcburského 
arcibiskupa, prohlídka krásných zahrad a se 
slavnými „Wasserspiele“  nebo pro-
cházka po ZOO. Se Salcburkem se rozloučí-
me výjezdem lanovkou na horu UNTERS- 
BERG, nádherné panoramatické výhledy 
na město a okolí. V pozdních odpoledních 
hod. mohou zájemci navštívit léčivé termální 
lázně BAD VIGAUN v blízkosti Salcburku, 
které nám nabídnou odpočinek a doplnění 
energie. K dispozici jsou tři moderní bazény 
s teplotou vody 28–36 ˚C, velká panoramatická 

 Kód Termín Cena Trasa

 A630-15-1 05.06.–07.06.  5 790,- A, B, G

Salcburk

SALCBURK – ZÁMEK HELLBRUNN – HORA UNTERSBERG – BAD VIGUAN – HALLEIN 

okna odkrývají výhled na fascinující svět hor 
(vstupné 3 hod./16 €, není v ceně karty). 
Kdo nechce do lázní, může absolvovat s prů-
vodcem procházku do blízkého městečka  
HALLEIN – historické jádro, dům Franz Xa-
vera Grubera – skladatele světoznámé vánoč-
ní písně Tichá noc. Odjezd do ČR, předpoklá-
daný příjezd kolem 23.00 hod. Praha a dále 
dle míst nástupů.

dopravu lux. klim. busem, 2 denní kartu Salzburg- 
card, 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce

fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1000 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 90 Kč str. 2 katalogu

dítě do 11,99 let s dvěma dospělými na pokoji  
2500 Kč

bližší informace o Salzburgcard na www.redok.cz

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Fakultativní příplatek: 

Sleva:

Poznámka:

Jste-li milovníky historie, umění, krásných paláců a opery, pak buďte vítáni ve Vídni.

VÍDEŇ A OPERA RIGOLETTO
ve Vídeňské Státní opeře

» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

 Kód Termín Cena Trasa

G. Verdi: Rigoletto
 A629-15-1 20.06.–21.06. 2 590,- A

 A807-15-1 05.12.–06.12. 2 590,- A

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu 
ve Vídni – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce

komplex. poj. vč. storna zájezdu 60 Kč str. 2 katalogu

nástup Praha 400 Kč

nástup v Brně 200 Kč

Vstupenky na představení nejsou v ceně zájezdu. 
V době tisku katalogu nebyl znám program na  
5. 12. 2015. Bližší informace o konkrétním předsta-
vení a ceně podá CK. Ceny vstupenek nižší a střed-
ní třídy se pohybují v rozmezí 50–130 €, dle vašeho 
výběru, nutná vaše včasná rezervace! 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek: 

Sleva:

Poznámka pro zájemce o lístky na před-
stavení ve Vídeňské Státní opeře!

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd do VÍDNĚ . Prohlíd-
ka historického centra, secesní architektura, 
Stará Radnice, náměstí Hoher Markt, Dóm 
sv. Štěpána, Figarohaus, Hofburg – bývalá 
císařská rezidence, procházka po Augusti-
nerstrasse. V podvečer se odjedeme ubyto-
vat – individuální volno ve Vídni – večerní 
město. Zájemci o operu odjedou s průvodcem 
na představení G. Verdi – Rigoletto 
do Vídeňské Státní opery, která je jed-
nou z nejpřednějších operních scén světa.
2. den Zámek SCHÖNBRUNN  s krás- 
nými interiéry, hlavní sídlo císařského rodu 
Habsburků, prohlídka zámku a rozlehlých 
zahrad, muzeum kočárů. Odpoledne dokon-
číme prohlídku města – pulzující ulice Graben 
a Kärntner Strasse, okolí radnice – Nová radni-
ce, budova Parlamentu. Variantně možnost ná-
vštěvy muzeí a galerií např. Albertina se stálou 
výstavou Od Moneta k Picassovi. V podvečer 
odjezd do ČR. 

Povinný příplatek: 

VÍDEŇ
a Vídeňská filharmonie v Schönbrunnu

Večerní koncert Vídeňské f ilharmonie pod širým nebem v Schönbrunnu. 

S

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v ranních (dopoledních) hod. 
dle míst nástupu. VÍDEŇ – vídeňský Belveder, 
rezidence prince Evžena Savojského a sbírky 
umění, momentálně výstava k 200. výročí 
Vídeňského kongresu – Evropa ve Vídni, 
habsburský zámek SCHÖNBRUNN s krásný-
mi interiéry, muzeum kočárů, večerní procházka 
zahradami Schönbrunnu a koncert Vídeň-
ské filharmonie pod širým nebem (vstup 
zdarma, místa na stání v zahradách). 
2. den Histor. centrum VÍDNĚ – Hofburg, kos-
tel sv. Karla Boromejského, Kärntnerstrasse, ná-
městí Marie Terezie, Židovské město... variantně 
možnost návštěvy budovy Vídeňské opery 
s průvodcem. Odjezd pozdě odpoledne do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 A637-15-1 14.05.–15.05. 2 990,- C, M

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu 
na okraji Vídně – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
1x snídani, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 600 Kč, záloha na prohlídku Vídeňské 
opery 250 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájez-
du 60 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Fakultativní příplatek: 

Vídeň – Schönbrunn

Náš tip!
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Hallstatt

Na jedné straně láká zářivá perla Salcburku, město, které proslavily rovným dílem nádherné ba-
rokní památky a W. A. Mozart. Na druhé straně idylická krajina Berchtesgadenských Alp, kde se 
střídají hory s množstvím nádherných jezer a vyhlídek. Užijte si s námi trvale oblíbený zájezd  
s ubytováním v Saalbachu!

ORLÍ HNÍZDO – ALPSKÉ VYHLÍDKY 
NP Berchtesgaden a Salcburk

NP BERCHTESGADEN – KEHLSTEIN  – SAALBACH – GROSSGLOCKNER-HOCHALPENSTRASSE 
– VYHLÍDKA EDELWEISSSPITZE A VYHLÍDKA FR.  JOSEFA –  ZELL AM SEE – SOUTĚSKA 
LIECHTENSTEINKLAMM – SALCBURK 

» trvale oblíbený zájezd – krásné 
vyhlídky

» ubytování na jednom místě – ho-
tel*** v Saalbachu

» doporučujeme včasnou rezervaci
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

 Kód Termín Cena Trasa

 A631-15-1 25.06.–28.06. 4 490,- B, G, H, L 

 A631-15-2 27.08.–30.08. 4 490,- B, G, H, L

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani formou 
bufetu, pobytovou taxu, výlet vysokohorskou silnicí 
Grossglockner-Hochalpenstrasse, průvodce 

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

2x večeře 650 Kč – 3chodové menu, 1lůžk. pokoj 
650 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč  
str. 2 katalogu

dítě do 6 let se dvěma dospělými na pokoji 1500 Kč,  
dítě 6–14 let se dvěma dospělými na pokoji 700 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Rakouská romantická cesta, daleké výhledy, půvabná jezera, rozkvetlé alpské louky, tisíce květů 
divokých narcisů a Festival narcisů v Solné komoře – podívaná, při které byste neměli chybět. Je to 
výjimečné střetnutí s kulturou, tradicí, přírodou a lidmi. 

FESTIVAL NARCISŮ 
v Solné komoře – květinový svátek Rakouska

ST. WOLFGANG – SCHAFBERG – BAD ISCHL –  HALLSTATT – BAD AUSSEE – GRUNDLSEE

» oblíbený zájezd
» doporučujeme včasnou rezervaci
» BONUS – komplex. cest. pojištění 

zdarma – při uzavřené  
Cestovní smlouvě do 1. 2. 2015

 Kód Termín Cena Trasa

 A632-15-1 29.05.–31.05. 3 090,- A, B, G, L

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hostelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce

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

1lůžk. pokoj 300 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 90 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

SALCBURK

BERCHTESGADEN

SAALBACH

GROSSGLOCKNER 
HOCHALPENSTRASSE

ZELL AM SEE LIECHTENSTEINKLAMM

NĚMECKO, RAKOUSKO

Slevy:

Grossglockner

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den V pozdních večerních hodinách odjezd 
z ČR.
2. den Přejezd do oblasti BERCHTESGA-
DENSKÝCH ALP, oblast patří k nejkrásnějším 
regionům v celé Evropě. Vyhlídkovou jízdou, 
následně pak výtahem, dojedeme na vrchol 
KEHLSTEINU, kde se tyčí proslulé „ORLÍ 
HNÍZDO“ – Hitlerova rezidence. Z této odvážné 
stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý 
NP Berchtesgadensko. Návštěva solných 
dolů, exkurze do likérky Enzian s možností 
ochutnávky. V podvečerních hodinách příjezd 
do oblasti Zell am See – Saalbach,  kde budeme 
po 2 noci ubytováni. 
3. den GROSSGLOCKNER-HOCHAL-
PENSTRASSE, celodenní výlet Alpskou vy-
sokohorskou silnicí pod nejvyšší horu Rakouska 
– Grossglockner (3797 m n. m), cestou 
zastávky na překrásných vyhlídkách – Edel- 
weißspitze, ze které je vidět 33 vrcholů vyš-
ších než 3000 m a vyhlídka Fr. Josefa pod 
nejvyšší horou Rakouska a nad jeho nejdelším 
ledovcem – Pastersee. Na závěr dne si pro-
hlédneme městečko ZELL AM SEE.
4. den Po snídani odjedeme do Salcburku. 
Cestou zastávka u  překrásné divoké soutěsky 
LIECHTENSTEINKLAMM. Procházka, lehká 
turistika. SALCBURK právem nazývaný „Ří-
mem severu“, prohlídka historického jádra ,  
které se rozprostírá mezi horou Mönchsberg 
(Mnišská hora) a řekou Salzach, historické 
centrum charakterizuje výhradně barokní sloh 
a neobyčejně jednotný vzhled. Prohlídku města 
začneme na rušném náměstí Domplatz s velko-
lepou katedrálou se třemi bronzovými bránami, 
symbolizující víru, naději a křesťanskou lásku. 
Navštívíme náměstí Residenzplatz, projdeme se 
po Getreidegasse – jedné z nejdelších, nejmaleb-
nějších a nejrušnějších ulic v historickém centru. 
Navštívíme i pevnost HOHENSALZBURG, 
kam vyjedeme lanovkou. Působivá pevnost 
nám podá svědectví o moci knížat-arcibiskupů. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v pozdních večerních 
hodinách.   
2. den Ráno nás přivítá oblast jezer Solné 
komory. Kolem nejteplejšího jezera Mondsee 
a Wolfgangsee dojedeme k prohlídce půvabné-
ho městečka ST. WOLFGANG, procházka 
po okolí nebo fakult. výjezd zubačkou nad je-
zero Wolfgangsee na jeden z nejmalebněj-
ších štítů v okolí SCHAFBERG 1783  m n. m.  
(Ovčí hora), odkud je nádherný panoramatický 
výhled na alpské pohoří a jezera Solné komo-
ry. Zastávka v BAD ISCHLU u Císařské 
vily, oblíbeného letního sídla císařovny Sisi 
a Františka Josefa, návštěva parku a vily. Pro-
hlídka „perly” Solné komory, jedinečného 
HALLSTATTU , ležícího na úpatí Dach-
steinu, okružní projížďka lodí po Hallstattském 
jezeře a ubytování v hotelu.
3. den V údolí říčky Traun navštívíme lázeň-
ské městečko BAD AUSSEE, geografický 
střed Rakouska. Toto kouzelné místo je jako 
stvořené pro největší květinový svátek v Ra-
kousku – FESTIVAL NARCISŮ. Průvod 
květinových alegorických vozů, všudypřítomné 

S

Neopomeneme na zahrady zámku MIRABEL  
a  Mozartův rodný dům. Navečer odjezd do ČR. 
Předpokládaný příjezd do Prahy před 24.00 hod. 
a dále dle nástupních míst.

B

„narcisové sochy“, bohatý program. Odpoled-
ne slavnost pokračuje u jezera GRUNDL-
SEE. Předpokládaný příjezd do ČR v pozdních 
večerních hodinách.

ST. WOLFGANG
BAD ISCHL

SCHAFBERG

HALLSTATT

GRUNDLSEE
BAD AUSSEE

Grossglockner-Hochalpenstrasse

Hallstattské jezero

Náš tip!
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Údolí Dunaje

Melk

RAKOUSKO

Dolní Rakousko, země kulturních pokladů, údolí Wachau, světové kulturní dědictví UNESCO, 
nádherné kláštery, plavba lodí po Dunaji a překrásné Kittenberské zahrady. 

PERLY DOLNÍHO RAKOUSKA
plavbou lodí po Dunaji

Zájezd nás zavede kousek za naše hranice, prožijeme voňavý víkend v nejkrásnějších zahradách 
Rakouska, pro inspiraci si zajedeme do Kittenberských i Tullnských zahrad, a to v době květu 
růží, navštívíme i renesanční zámek Rosenburg a Heldenberg s ojedinělým památníkem polnímu 
maršálu Radetzkemu.

KITTENBERSKÉ A TULLNSKÉ 
ZAHRADY
nejkrásnější zahrady Rakouska

S

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Brzy ráno odjezd z ČR. Městečko 
ZWETTL, středověké centrum s hradbami, 
renesanční zámek Rosenburg, historické 
sály, draví ptáci. Kittenberské zahrady, 
zahrady tajemné, exotické, růžové, pastva pro 
oči, inspirace. 
2. den Zámek Artstetten, letní sídlo 
císařské rodiny. MELK, prohlídka městečka, 
odpoledne plavba lodí po Dunaji ro-
mantickým údolím Wachau, strmé 
terasovité svahy, vinice, středověké hrady, kláš-
tery, idylické vesnice. KREMS, starobylé cen-
trum, DÜRNSTEIN, kostel, výstup k hradní 
zřícenině. 
3. den Barokní klášter v Melku, nej-
větší benediktinský klášter Evropy,  reprezen-
tační sály, barokní knihovna s freskami od Paula 
Trogera, klášterní kostel sv. Petra a Pavla. ST. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Brzy ráno odjezd ČR, zastávka u první 
Hundertwasserovy pohádky u čerpadla Bad 
Fischau. GRAZ, historické centrum, radnice, 
zvonkohra, hodinová věž, středověké uličky i ex-
teriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí 
(plovoucí most a jedinečná architektura), řeme-
slné trhy na náměstí, večeře. 
2. den KITZECK, nejvýše položené vinice 
v Rakousku, muzeum, ochutnávky vín a místních 
specialit, Pocta Hundertwasserovým stavbám 
a jedinečný zážitek, koupání v termálních lázních 
Bad Blumau, originální stavba, pravá romanti-
ka, noční zážitkové lázně „Vulkán“, pozdní návrat.
3. den Největší rakouský skanzen Stübing, 
na podzim zážitkový den Erlebnistag, lidové 
zvyky, tance a ukázky řemesel, na jaře Veliko-
noce, velikonoční zvyky a Lugrotte, nejrozsáh-
lejší jeskyně Rakouska nebo procházka Jánskou 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd do Rakouska. První zastáv-
kou bude HELDENBERG, ojedinělý památník, 
postavený na počest c.k. rakouské armády, místo 
posledního odpočinku polního maršála 
Radetzkeho, biedermeierovská anglická za-
hrada, návštěva skanzenu z doby kamenné s ta- 
jemnými kruhovými hroby. Tyto téměř 
7000 let staré stavby doposud neodhalily svá ta-
jemství. TULLNSKÉ ZAHRADY, zážitek plný 
kouzla a inspirace, srdce zahradního světa Dolní-
ho Rakouska, více než 40 výstavních a vzorových 
zahrad na ploše 7 ha, rekreační zóna, zahrady plné 
růží, zahrada terapijní, japonská, anglická, zlatá, 
balkónová, střešní..., pro každého je něco v nabíd-
ce. 30 m vysoká cesta korunami stromů 
s výhledem na celý areál, vodní park s pěším 
okruhem, možnost zapůjčení lodiček, lesní blu-
diště, nechybějí restaurace, zahradní posezení, 
ochutnávky vín, odpočinek, relaxace, podvečerní 
krátká návštěva historického centra TULLN.  
2. den Historické město KREMS, archi-
tektura městských domů a nádvoří, jižanský 
kolorit, piaristický kostel, kostel sv. Víta, nejstarší 
barokní kostel Rakouska. KITTENBERSKÉ 
ZAHRADY, nekonečná paleta barev, více než 
30 tématických zahrad, tisíce květů růží, zahrada 
leknínů, umělců, pokušení, ohně, toskánská, za-
hrada klematisů, jedna velká inspirace pro vaši 
zahrádku. Renesanční zámek ROSENBURG, 
jedinečná poloha vysoko nad řekou Kamp, jeden 

Údolí Wachau

 Kód Termín Cena Trasa

 A633-15-1 08.05.–10.05. 5 590,- N

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** 
u St. Pöltnu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x po-
lopenzi, průvodce, plavbu lodí po Dunaji

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

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč str. 2 
katalogu

1lůžk. pokoj 750 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

PÖLTEN, historické centrum, odpoledne 
odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních 
hodinách (dle míst nástupů).

Pozoruhodná architektura, památky UNESCO i Hundertwasserovy termály.  Pohoda v termál-
ních lázních Bad Blumau, nejvýše položené vinice Rakouska  a největší skanzen Rakouska 
s podzimní slavností Erlebnistag. 

ŠTÝRSKO
zážitkový víkend mnoha nej

soutěskou. Návrat v pozdních hodinách, Praha 
do 23:00 hod. a dále dle míst nástupů. 

HELDENBERG – TULLNSKÉ ZAHRADY – KREMS – KITTENBERSKÉ ZAHRADY – ROSENBURG

» nejkrásnější rakouské zahrady 
» voňavý víkend v čase květu tisíce růží
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v rodinném 
hotelu – 2lůžk. pokoje s přísluš., 2x snídani, průvodce

vstupné do objektů a lázně, fakult. služby, ochutnáv-
ky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

1lůžk. pokoj 800 Kč, 1x večeře – domácí kuchyně 450 
Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč str. 
2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 A634-15-1 04.04.–06.04. 4 490,- N + Brno  

 A634-15-2 26.09.–28.09. 4 490,- N + Brno  

 Kód Termín Cena Trasa

 A638-15-1 13.06.-14.06. 2 290,- A, B, L

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani 
formou bufetu, pobytovou taxu, průvodce

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

nástup Praha + 400 Kč 

1lůžk.pokoj 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 60 Kč str. 2 katalogu

nástup Poděbrady na trase A není možný

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Poznámka:

z nejslavnějších zámků Rakouska, interiéry zámku, 
historické sály, knihovna, zámecká kaple variantně 
muzeum starožitného nábytku, obrazů a zbraní,  
rekonstruované zahrady – Zahrada lásky, Růžo-
vá zahrada, největší rytířské turnajové kolbiště 
v Evropě, lety dravých ptáků. V podvečer odjezd 
do ČR, příjezd ve večerních hodinách. 

Náš tip!
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Zámek Laxenburk

Salcburk – zahrady Mirabel

S

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v časných ranních hod. do 
kouzelného SAALBACHU. Cestou prohlídka 
ZELL AM SEE, procházka městečkem k jezerní 
promenádě a dojezd do údolí GLEMMTAL, uby-
tování v luxusním hotelu v Saalbachu, večeře.
2. den Údolí GLEMMTAL – navštívíme 
překrásný konec údolí Talschluß, kde turisté 
pěšky, ostatní vláčkem dojedou do míst, kam 
auta už nesmí. Čeká nás nádherná turistika všech 
obtížností (doporučujeme nenáročnou, vrstev-
nicovou, celým koncem údolí pod vodopády), 
největší lanový park v této části Evropy, TOP OF, 
přejedeme (ev. přeletíme) zavěšeni na laně přes 
celý Glemmtal, navíc Ďábelská voda, dřevěný 
svět a Golden Gate Bridge – nejdelší visutý 
most v Alpách. Navečer návrat na ubytování.
3. den Autobus nás odveze do sousedního 
údolí, lanovkou z LEOGANGU vyjedeme na 
ASITZ (zájemci vyzkouší letní bobovou dráhu 
– cca 5 €) a přejdeme panoramatickou hřebeno-
vou cestou na WILDENKARKOGEL (krásné 
výhledy na Steineres Meer a Leoganger Stein-
berge), pokračujeme kolem jezírka na KOHL-
MAISKOPF, zdatnější mají možnost přejít až 
na Asitz nebo Geierkogel. Rodiny s dětmi mohou 
absolvovat Montelinovu zážitkovou cestu. Návrat 
do Saalbachu lanovkou nebo pěšky, indiv. volno. 
4. den Po snídani nás čeká HINTERGLE-
MM, procházka městečkem, výjezd lanovkou 
na REITERKOGEL, kde se nachází mnoho 
turistických tras, mj. Alpská zahrádka 
a Kodok Berg (trasa plná překvapení a úkolů 
– soutěska, vodní děla...). Odpoledne můžeme vy-
jedeme lanovkou na protější vrchol ZWÖLFER-
HORN s úžasnými panoramaty a navečer pro-
jdeme pohádkový les s vyřezávanými figurkami.
5. den Volný den, turistika nebo od-
počinek v údolí Glemmtal, možnost koupání 
v hotelu, v aquaparku v Saalbachu nebo 
výjezd kteroukoliv lanovkou v údolí – doporuču-
jeme Schattbergbahn s výhledy na Vysoké 

Zájezd do vyhlášeného turistického střediska Saalbach Hinterglemm v  překrásném údolí Gle-
mmtal, mezi Kitzbühelem a Zell am See. Podrobně poznáme celé údolí a na každém kroku nás 
bude doprovázet nádherné panorama rakouských Alp. Karta Joker Card nás opravňuje k bezplat-
nému užívání lanovek v údolí, ale i údolního vláčku, busu a aquaparku v Saalbachu. V průběhu 
zájezdu navštívíme  i malebné Zell am See a historický Salcburk. Tady je dovolená jako doma!

GLEMMTAL – KOUZELNÉ ÚDOLÍ, 
SALCBURK A ZELL AM SEE 
pobyt mezi Kitzbühelem a Zell am See s kartou

ZELL AM SEE – SAALBACH  – ÚDOLÍ GLEMMTAL – TALSCHLUSS – LEOGANG – WILDENKARKOGEL – 
KOHLMAISKOPF –  HINTERGLEMM – REITERKOGEL – ZWÖLFERHORN – SALCBURK

» ubytování v Saalbachu – hotel****
» super slevy pro děti
» polopenze, lanovky a vstupy v ceně
» odpočinek, koupání, lehká turistika

 Kód Termín Cena Trasa

 A636-15-1 13.07.–18.07. 10 590,- A, B, G, L

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hote-
lu**** – 2lůžk. pokoje s přísluš., 5x polopenzi – bo-
hatá snídaně a 4chodové menu k večeři, salátový 
bufet, volné použití wellness, průvodce, vstupy 
a lanovky karty Joker Card 

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

1lůžk. pokoj 1500 Kč (na vyžádání), komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 180 Kč str. 2 katalogu

dítě do 12 let se dvěma dosp. na pokoji 5000 Kč, 
dítě 13–16 let se dvěma dosp. na pokoji 2500 Kč. 
Možnost ubytovat až 2 děti na pokoji na vyžádání.

V ceně zájezdu je zahrnuta „Joker Card“, která zajiš-
ťuje bezplatné vstupy do navštívených míst během 
zájezdu, ale i pro indiv. využití – lanovky, lázně, 
místní dopravu v údolí, mýtné silnice, projížďky 
lodí, muzea, bazény. Konkrétní inf. podá průvodce.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Taury vč. Großglockneru. 
6. den Po snídani prohlídka SALCBURKU  ,  
město nazývané „Řím severu“ – historické cent-
rum, Getreidegasse, Domplatz s katedrálou, fes-
tivalový palác, hrad, zámek Mirabel s vel-
kolepými zahradami... Navečer odjezd do ČR. 
Příjezd v pozdních večerních hodinách. Praha 
cca ve 23.00 hod. a dále dle nástupních míst. 

Necháme se unášet nepřeberným množstvím květů a vůní na „Slavnosti růží“ v Badenu, odpočine-
me si ve známých Římských termálních lázních, kde se spojuje lázeňská tradice a moderní wellness. 
Čeká nás impozantní prohlídka jezerní jeskyně v Hinterbrühlu a navštívíme jeden z nejpůsobivěj-
ších zámeckých areálů v Evropě – Laxenburg, letní rezidenci císařské rodiny a zámek Schönbrunn. 

SLAVNOST RŮŽÍ V BADENU 
– Laxenburg a Schönbrunn

LAXENBURG – ZÁMEK FRANZENSBURG – BADEN – JESKYNĚ SEEGROTTE –  ZÁMEK SCHÖNBRUNN

» květinové slavnosti v Badenu
» římské termální lázně
» císařské rezidence Laxenburg  

a Schönbrunn
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

 Kód Termín Cena Trasa

 A635-15-1 06.06.–07.06. 2 590,- A, B, L

dopravu lux.  klim. busem, 1x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, pobyto-
vou taxu, průvodce

vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 60 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:
LAXENBURG JESKYNĚ  

HINTERBRÜHL

SCHÖNBRUNN

BADEN

R a k o u s k o

RAKOUSKO

Poznámka:

Slevy:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Časně ráno odjezd do Rakouska. Na-
vštívíme habsburský zámek LAXENBURG 
s krásnými zahradami, bývalá letní rezidence 
císařské rodiny. Impozantní park s rozlohou 
280 ha je považován za ukázkový příklad 
historické zahradní architektury 18. a 19. stol., 
Modrý dvůr, vodní zámek Franzens-
burg – „pokladnice Rakouska“ (Františkův 
hrad) – zde strávil líbánky František Josef I. 
s císařovnou Sisi, tajemné jeskyně, turnajové 
kolbiště, ochutnávky místních specialit. „Měs-
to růží“ BADEN, oblíbené lázeňské město, 
návštěva parku Doblhoffpark – největší ra-
kouské rozárium s více jak 600 druhy růží, 
kde se každoročně koná Slavnost růží, 
hudební program. Prohlídka města – Císařský 
dům, radnice, lázně Frauenbad, Beethovenův 
dům, variantně návštěva Římských termál-
ních lázní, koupání a wellness pod největší vi-
sutou skleněnou střechou Evropy (cca 12 €), 
léčivá sirnatá voda, úžasný areál se saunami 
a bazény nebo lázeňského koupaliště s mi-

nerální vodou Thermalstrandbad (cca 10 €). 
2. den Čeká nás prohlídka impozantní je-
zerní jeskyně Seegrotte v HINTER-
BRÜHLU s největším podzemním jezerem 
Evropy 6200 m2, členité jeskynní systémy 
chodeb, krápníkových hal, romantická plavba 
po jezeře. Následuje zámek SCHÖNBRUNN 

, hlavní sídlo císařského rodu Habsburků, 
prohlídka zámku a rozlehlých zahrad. Návště-
va nejstarší ZOO na světě Schönbrunner 
Tiergarten, nejlepší ZOO Evropy za rok 
2010. Po prohlídce odjezd do ČR, předpokláda-
ný návrat ve večerních hodinách. 

Zahrady  
Schönbrunn

Náš tip!
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KrippensteinHallstatt

RAKOUSKO, ITÁLIE, ŠVÝCARSKO

Merano, šarmantní lázeňské město, jedinečné zahrady zámku Trauttmansdorf f, Arosa – místo 
„na konci světa“, jihotyrolský ledovec Schnalstal, plavba lodí po Bodamském jezeře, všechny 
vstupy a jízdné v ceně zájezdu!

OD PALEM K ZASNĚŽENÝM  
TŘÍTISÍCOVÝM VRCHOLŮM

Solná komora a masiv Dachsteinu, lehká turistika a v ceně výjezd lanovkami na všechny tři vrcholy. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VRCHOLY  
SOLNÉ KOMORY

 Kód Termín Cena Trasa

 A932-15-1 01.05.–05.05. 9 790,- G, N

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu 
ve Flirsch am Arlberg – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 4x polopenzi (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 

vstupné mimo program, fakult. služby a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 kata-
logu 150 Kč

1lůžkový pokoj 900 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v penzio-
nech – 2lůžk. pokoje s přísluš., 2x snídani, 2x ve-
čeři v restauraci, pobyt. taxu, jízdenku na všechny 
3 vrcholy, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 400 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), komplexní pojištění vč. storna zájezdu  
90 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Hallstattské jezeroJzero Lindau

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Brzy ráno odjezd z ČR do Solné komo-
ry, městečko EBENSEE, největší jezero Solné 
komory Traunsee, výjezd lanovkou na horu 
Feuerkogel, procházka na vrchol Alberfeldko-
gel k Evropskému kříži, výhledy na jezera Traun-
see, Langbathsee a na masiv Dachsteinu. 
2. den Jezero Gosausee, výjezd lanovkou 
na vrchol Zwieselalm, nenáročná okružní ces-
ta, salaše, možnost občerstvení, domácí sýr, špek, 
krásné výhledy na Gosausee, ledovec Dachstein, 
okružní procházka kolem jezera Gosausee. 
3. den OBERTRAUN, výjezd lanovkou na 
horu Krippenstein (2060 m), výhledy na 
Dachsteinský a Hallstattský ledovec, lehká turis-
tika, vyhlídková spirála, panoramatické pohledy, 
vyhlídková plošina „5 Fingers“ (5 prstů), HA-
LLSTATT, krátká zastávka. Odjezd do ČR, návrat 
ve večerních až nočních hod. (dle nástup. míst).

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR, návštěva 10. Me- 
zinárodní výstavy orchidejí v klášteře 
KLOSTERNEUBURG, vůně a rozmanitost 
orchidejí, expozice v klasicistické oranžérii, pro-
dej a poradenské služby. Odpoledne VÍDEŇ, 
historické centrum, klasická secesní architektu-
ra, okolí Stephansdomu, ubytování, indiv. 
večerní program. 
2. den Habsburský zámek Schönbrunn,  

PROGRAM ZAJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR, k večeru příjezd 
do hotelu ve FLIRSCH AM ARLBERG, ve-
čeře.
2. den Celodenní výlet do Itálie přes průsmyk 
Reschenpass (1504 m) kolem přehradního 
jezera Reschensee, odhalení meranského ta-
jemství, středomořské klima, palmy a olivovníky, 
množství aristokratických venkovských vil a hradů 
v pozadí se zasněženými třítisícovými vrcholy, měs-
tečko a zahrady zámku TRAUTTMANSDOR-
FF, které patří mezi jedny z nejkrásnějších v Itálii, 
vyhlídková plošina, kukátko Mattea Thuna 
– slavného jihotyrolského architekta a designéra. 
Odpoledne vysokohorské údolí Schnalstal, 
výjezd kabinovou lanovkou na jediný jihotyrolský 
ledovec Schnalstal (3212 m). Poseze-
ní u kávy a koláče na terase s panoramatickým 
výhledem na zasněžené třítisícovky, výstava le-
dovcového království a „show gallery“ sněžného 
muže Ötziho. Večer návrat do hotelu, večeře.
3. den Celodenní výlet, přejezd přes Lichten-
štejnsko do Švýcarska. VADUZ, hlavní město 
Lichtenštejnského knížectví, krátká zastávka, 
CHUR, nejstarší alpské město Švýcarska, hl. měs-
to kantonu Graubünden, výlet panorama-
tickým vláčkem do AROSY, vysoko nad 
údolím Schanfiggertal, na trase 26 km (cca 1 hod.) 
překonáme pomocí mostů, viaduktů a tunelů pře-
výšení přes 1150 metrů, krásné výhledy na okolní 
alpské štíty. Večer návrat do hotelu a večeře.
4. den Celodenní okruh Vorarlberskem. Pře-
jezd přes panoramatický průsmyk Flexen-

FLIRSCH AM ARLBERG – TRAUTTMANSFORFF – SCHNALSTAL –  VADUZ – CHUR – AROSA – 
LINDAU – BREGENZ

pass (1773 m) a Hochtannberg (1676 m) 
do Bregenzwaldu, oblast Bregenzského 
lesa, jednoduchá elegance, okouzlující krajina, 
návštěva sýrárny, možnost sýry ochutnat 
i nakoupit, vorarlberská specialita kořeněný horský 
sýr. LINDAU, středověké ostrovní město, pro-
cházka historickým centrem, plavba výletní 
lodí po Bodamském jezeře do hlavního 
města Vorarlberska BREGENZ, krátká prohlídka 
města, návrat na hotel, večeře.
5. den Odjezd do ČR, návrat ve večerních hodi-
nách.

KLÁŠTER KLOSTERNEUBURG  
Vídeň a výstava orchidejí

Klášter Klosterneuburg, vůně a kouzlo barev orchidejí, Vídeň a habsburský zámek Schönbrunn. 

 Kód Termín Cena Trasa

 A934-15-1 21.03.–22.03. 2 390,- A

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu 
*** ve Vídni – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 
snídaní, průvodce, pobytovou taxu

vstupné na výstavu (cca 8,5 €), ostatní vstupné, 
fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 490 Kč (povinné při nedoobsazení), 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč str. 2 
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

prohlídka zahrad, v případě zájmu i interiérů. 
Odpoledne VÍDEŇ, životem pulzující ulice 
Graben a Kärntner Strasse, okolí radnice, osob-
ní volno. Odjezd do ČR. Návrat v pozdních ve-
černích hodinách (dle míst nástupů).

VídeňArosa

 Kód Termín Cena Trasa

 A972-15-1 04.07.–06.07. 5 750,- G, N

 A972-15-2 26.09.–28.09. 5 750,- G, N
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RAKOUSKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR do údolí Paz- 
nauntal, ubytování v hotelu, večeře.
2. den Okolí ISCHGLU, výjezd lanovkami 
do sedla Viderjoch (2737 m), panoráma tří-
tisícovek, možnost hřebenového výšlapu k vrcholu 
Greitspitze (2871 m), (od lanovky  cca 45 min. 
chůze na vrchol). Odpoledne turistika dle vlast ních 
fyzických možností: 1. varianta, nenáročný okruh 
okolo Idalpu, posezení u salaše Vider Alp. 2. 
varianta, středně náročná túra z Idalpu přes vrchol 
Sassgalunkopf (2265 m) k salaši Paznauner 
Taja až do mezistanice lanovky (3,5–4 hod.). 
3. varianta, procházka z mezistanice lanovky 
do údolí, cestou zajímavá zastavení a 2 visuté 
mosty „Kitzloch“ a „Bärenfalle“ (1,5–2 hod.). 
3. den Tyrolská vesnice GALTÜR, nechvalně 
známá největší lavinovou tragédií v novodo-
bých dějinách. Výjezd lanovkou Birkhahn-
bahn, nenáročná túra k přehradě Kops – 
Stausee a sedla Zeinisjoch (1822 m, 1,5 
hod.). Zde je možné nasednout na místní bus 
nebo pěšky až do centra Galtüru (1,5 hod.), mo-
derní muzeum „Alpinárium“, které je součástí 
největší ochranné lavinové bariéry v Rakousku. 
4. den Volný den v údolí Paznauntal, 
různé varianty turistiky. 1. varianta, vesnice KA-
PPL a výjezd lanovkou Diasbahn (1863 m), 
dále sedačkovou lanovkou Alblift (2300 m), 
lanovka jezdí pouze v neděli dopoledne a za pěk-
ného počasí (inf. ze srpna 2014), středně nároč-
ná okružní túra k chatě Niederelbelhütte  
(2310 m) a jezeru Sesssee, odpočinek na chatě, 
návrat přes Untere Sessladalpe k lanovce Diasbahn 
(4,5–5 hod. chůze). 2. varianta, výjezd po silnici 
Silvretta Hochalpenstrasse, nenároč-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR, odpoledne RAM-
SAU AM DACHSTEIN, ubytování a veče-
ře.
2. den Výlet po mýtné silnici pod hřeben 
Gosaukamm s horou Bischofsmütze 
(2458 m), salaš Oberhofalm, cca 1 hod. 
procházka kolem jezírka, posezení na salaši. 
Návrat do Ramsau, výjezd lanovkou na horu 
Rittisberg, lehká turistika kolem horských 
chat, nádherné výhledy na Dachstein. Zpět 
lanovkou nebo pěšky nebo na horských kolo-
běžkách (cca 5 €). 
3. den Varianty, jak strávit den v okolí le-
dovce DACHSTEIN: túra kolem salaší 
nebo výjezd místním busem a lanovkou na le-
dovec Dachstein (2700 m), visutá vyhlídková 
plošina se skleněnou podlahou Skywalk, 
Ledový palác, podzemní ledové království 
s nádhernou výzdobou (cca 10 €), pro odváž-
livce 100 m dlouhý visutý Dachsteinský 
most  a Schody do prázdna. Návrat do hotelu 
místním busem nebo pěšky, relaxace v hotel. 
wellness. 
4. den Odjezd do Pichlu, výjezd lanovkou 
do horské oblasti Reiteralm. Lehká 
turistika, procházka podél jezer Waldsee 
a Untersee až k jezeru Spiegelsee (cca 
1,5–2 hod. chůze). Středně náročná turisti-
ka, panoramatický okruh s řadou plesových 
jezírek vč. jezera Spiegelsee, stoupání na hře-
beny k vrcholu Gasselhöhe (2001 m),  
sestup k chatě Gasselhöhehütte (cca 
3,5–4 hod. chůze). 
5. den Výlet nebo variantně program v okolí 
Ramsau. Středně náročná turistika, výlet bu-

ISCHGL – SILVRETTA   
svět neomezených možností

Úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe, Ischgl, mondénní  středisko 
obklopené horami, vrchol Greitspitze, přehrady Kopssee a Silvrettasee s nádhernými scenérie-
mi a karta Silvrettacard v ceně zájezdu.

ná procházka kolem přehrady Silvrettasee  
(2 hod.). Pro turisty celodenní okružní túra 
od přehrady údolím Bieletal, přes sedlo Rad-
sattel (2652 m) k chatě Wiesbadener Hütte 
(2443 m) a zpět údolím Ochsental po zpevněné 
cestě,  výhledy na ledovce a na vrchol Piz 
Buin (3312 m), (cca 4,5–5 hod. chůze). 3. va-
rianta, vesnice MATHON, návštěva zvířecího 
parku. Zpět do Ischglu pěšky pohodlnou cestou 
údolím (1–1,5 hod.), relaxace v hotelovém well-
ness nebo v bazénu. 
5. den Začátek údolí, vesnice See. Výjezd 
lanovkou do stanice Medrialm (1800 m).  
1. varianta, nenáročná túra k salaši Versingalm 
(1964 m, 45 min., stejnou cestou zpět). 2. varianta, 
středně náročná túra kolem chaty Ascherhüt-
te (2256 m),  výhledy na Lechtal. Alpy a pohoří 
Verwall s vrcholem Hoher Riffler (3168 m). 
Odpočinek, návrat kolem salaše Versingalm 
k vrcholové stanici lanovky (cca 3 hod. chůze). 
6. den Po snídani odjezd do ČR, krátká zastáv-
ka v prodejně továrny na špek, možnost nákupu. 
Návrat ve ve černích až nočních hodinách (dle míst 
nástupů).

 Kód Termín Cena Trasa

 A976-15-1 23.07.–28.07. 10 690,- G, N

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu 
**** v Ischglu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x 
polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu 
s možností výběru u hl. jídla, salátový bufet), vy-
užívání wellness (bazén, sauna, pára) v hotelu, 
průvodce, kartu Silvrettacard (lanovky, místní busy, 
koupaliště, mýto), pobytovou taxu

vstupné a lanovky mimo kartu, fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
str. 2 katalogu

cena pro dítě 5–9,9 let na 3. nebo 4. lůžku 7150 Kč, 
pro dítě 10–14,9 let na 3. nebo 4. lůžku 8390 Kč,  
cena dospělý na přistýlce 9740 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

DACHSTEINSKÁ BOMBA  
Ramsau am Dachstein, vstupní brána k nádhernému masivu Dachstein,  alpská příroda, svět 
hor, vodopádů, horských salaší, ledovec Dachstein, jezero Spiegelsee, turistika pro každého. 
Dachsteinská karta v ceně zájezdu.

 Kód Termín Cena Trasa

 A936-15-1 09.06.–14.06. 10 290,- G, N

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu 
**** v Ramsau – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  
5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře 
menu s možností výběru hl. jídla a salátový bufet), 
1 nápoj u večeře, hotel. wellness – bazén, vířivka, 
průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lano-
vek, místní dopravy, bazénů...), pobytovou taxu

vstupné mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1000 Kč (povinné při nedoobsazení), 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč str. 
2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

sem do údolí Untertal, vodopád Riesach-
wasserfall, překonávání visutých mostů 
přes soutěsku, cesty po jištěných žebřících 
a více než 500 schodů k salaši Gfölleralm, nád-
herný výhled na jezero Riesachsee, panorama-
tickou silnicí k jezeru Bodensee, procház-
ka k vodopádům Schleierwasserfall. 
Lehká turistika, pobyt v Ramsau, nenáročné 
procházky např. kolem hory Kulmberg 
nebo celodenní pěší výlet k soutěsce Silber-
karklamm s vodopády, lávkami, dřevěnými 
schody  až k chatě Silberkarhütte (cca 3 €).
6. den Odjezd do SCHLADMINGU, vý-
jezd lanovkou na horu Planai (1900 m), 
krátký okruh, nádherné výhledy. Před poled-
nem odjezd do ČR, návrat večer.

DACHSTEINSKÁ BOMBA 
pro seniory

Program zájezdu a bližší informace na  
www.redok.cz

 Kód Termín Cena Trasa

 A965-15-1 28.05.–31.05. 6 590,- G, N

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu 
**** v Ramsau – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  5x 
polopenzi, 1 nápoj u večeře, hotel. wellness – ba-
zén, vířivka, průvodce, Dachsteinskou kartu (využí-
vání lanovek, místní dopravy, bazénů...), pobyt. taxu

Cena zahrnuje: 

Ischgl
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Montafon

MontafonLindau

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR, příjezd do malebné-
ho údolí Tannheimertal, jedno z nejkrás-
nějších tyrolských horských jezer Vilsalpsee,  
obklopené vápencovým masivem hor, cca 1 hod. 
příjemná procházka nebo posezení v restauraci 
na břehu jezera. Odjezd do hotelu v údolí Lech-
tal, ubytování a večeře.
2. den Odjezd místním busem do LECHU 
AM ARLBERG, luxusní alpská vesnice, v r. 
2004 oceněna jako „nejkrásnější vesnice Evropy“. 
Výjezd lanovkou Rüfikopfbahn (2350 m), 
panoramatická vyhlídka, odpoledne lanovkou 
na Schlegelkopf, nenáročná turistika, oblast 
s vápencovými skalami. Do Lechu je možné sejít 
pěšky nebo sjet lanovkou. Návrat na ubytování.
3. den Celodenní výlet silnicí Silvretta Ho-
chalpenstrasse, nádherná vysokohorská 
krajina, „cesta snů“, jezera, ledovce, nenáročná 
procházka kolem přehrady, prodejna největší 
továrny na špek v Tyrolsku, možnost nákupu ty-
rolské speciality. 
4. den Místním busem do vesnice BACH a vý-
jezd lanovkou Jöchelspizbahn (1768 m),  
kde začíná „naučná stezka alpskou flórou“, kober-
ce květů,  horské odrůdy lilií, zvonců, hořců, pro-
těží..., možno podniknout i celodenní túru. Odpo-
ledne procházka z Holzgau nádherným údolím 
Höhenbachtal, kolem vodopádu Si-
mmswasserfall k chatě Untere Rossgumpe-
nalm, novinka – nejvyšší a nejdelší pěší visutý most 
v Rakousku. Návrat do hotelu místním busem.
5. den Místním busem do vesnice WARTH, 
výjezd lanovkou Steffisalpexpres (1884 
m), celodenní turistika, možné varianty náročnos-
ti, lehké trasy k místním horským chatám, středně 
náročné túry, oblíbená okružní túra nádhernou 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR, příjezd do údolí 
Montafon, ohromující scenérie, ubytování, 
večeře.
2. den Místním busem do vesnice LAT-
SCHAU, výjezd lanovkou na vrchol Grüneck 
(1890 m), středně náročná trasa „Alpkul 
Tour“, nádherná krajina, pastviny, salašnické osa-
dy, pauza u chaty Lidauerhütte (1744 m),  
pod hlavní dominantou pohoří Rätikon, masivem 
„Drei Türme“, zpět po zpevněné cestě údo-
lím Gauertal, typické vorarlberské dřevěné 
domky (cca 4 hod. chůze). 
3. den Místním busem do SCHRUNS, vý-
jezd lanovkami na vrchol Sennigrat (2300 m),  
pěkný okruh po horských pěšinách kolem cha-
ty Wormser Hütte k jezerům Herzsee, 
Kälbersee a Schwarzersee, krásné vý-
hledy na vrchol Zimba (2643 m), projdeme 
nejdelším lyžařským tunelem na světě, vyhlídka 
Surblies (1980 m), výhledy na vrcholy v poho-
řích Verwall a Silvretta (cca 2 hod. chůze). Trasu 
si lze prodloužit o výstup na vrchol Kreuz- 
joch (2395 m). 
4. den Různé varianty, jak strávit volný den 
v údolí Montafon s využitím karty a místních au-
tobusů. 1. varianta: Výjezd po silnici Silvretta 
Hochalpenstrasse, procházka kolem pře-
hrady Silvrettasee. Pro zdatné celodenní okruž-
ní túra od přehrady údolím Bieletal, přes sedlo 
Radsattel (2652 m) k chatě Wiesbadener Hütte  
(2443 m) a zpět údolím Ochsental po zpevněné 
cestě, nádherné výhledy na ledovce a na vrchol 
Piz Buin (3312 m), (cca 4,5–5 hod. chůze). 2. 
varianta: Z vesnice Gaschurn výjezd lanov-
kou Verstettlabahn (2100 m), středně 
náročná túra údolím Novatal k další lanovce 
Garfreschbahn (1507 m), kterou se dá sjet dolů  
(cca 1,5 hod. chůze). 3. varianta: Z vesnice Par-
tenen výjezd lanovkou Vermuntbahn 
(1740 m), historickou skalní štolou až k přehradě 
Vermuntsee (1–1,5 hod. chůze). 
5. den Údolí Brandnertal, výjezd lanov-
kou k jezeru Lünersee, klenot pohoří Rätiko-
nu, nenáročný okruh okolo jezera (cca 2 hod. 
chůze). Odpoledne zastávka v prodejně sýrů.
6. den Odjezd do GARGELLEN (1423 m), 

RAKOUSKO

Montafon, „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v době květu alpské flóry, horské vrcholy Rätiko-
nu, Silvretty a Verwallu, klenoty pohoří Rätikon, jezero Lünnersee a masiv „Drei Türme“, Mota-
fonská karta v ceně.

MONTAFON
rozkvetlá alpská zahrada

Kouzelný svět alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s nádhernými výhle-
dy na okolí „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lechtalská karta v ceně zájezdu. 

LECHTALSKÉ ALPY
ráj alpské turistiky

nejvýše položená vesnice oblasti. Výjezd lanov-
kou na vrchol Schafberg (2130 m), nená-
ročná okružní „stezka pašeráků“, jezírka 
Schafbergsee a Gandasee (cca 1 hod. 
chůze). Před polednem odjezd do ČR. Návrat ve 
večerních až nočních hodinách. 

krajinou k jezeru Körbersee, azalková pole, svišti, 
krásná příroda. V době uzávěrky katalogu není 
informace, zda bude lanovka v provozu, pokud 
ne, bude tato varianta řešena naším busem, 
dojedeme do průsmyku Hochtannber-
gpass (1676 m), odkud po pohodlné pěšině až 
k jezeru Körbersee, nebo procházky Lechtalským 
údolím, malebné vesnice podél řeky Lech. Přímo 
ve STEEGU lze navštívit aquacentrum (sleva 
25 % na vstupné v rámci karty). 
6. den Odjezd do údolí Namlos, ná-
vštěva osady se salašemi a horskými chatami 
FALLERSCHEIN (vycházka cca 45 minut), 
kolem poledne odjezd do ČR, návrat ve večerních 
až nočních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 A938-15-1 12.07.–17.07. 10 990,- G, N

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v pen-
zionu *** v Gortipohlu – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 5x polopenzi (snídaně bufetem, večeře 
menu o 3 chodech s možností výběru ze 2 hlav-
ních jídel,  salátový bufet), využívání sauny v pen-
zionu, průvodce, Montafonskou kartu (využívání 
lanovek, místních autobusů, koupališť, mýtné po 
vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse), 
pobytovou taxu

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1000 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
180 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 A939-15-1 04.07.–09.07. 10 590,- G, N

dopravu lux. klim. busem, 5x ubyt. v hotelu *** 
ve Steegu, 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, 
večeře menu s výběrem ze 3 hl. jídel, salátový 
bufet) vč. 1 nápoje u večeře (malé pivo, 1/8 vína, 
0,25 l nealko), využívání sauny, páry v hotelu, 
průvodce, Lechtalskou kartu (lanovky, místní au-
tobusy – zastávka přímo u našeho hotelu, koupali-
ště...), mýtné po silnici Silvretta Hochalpenstrasse, 
pobytovou taxu

vstupné, lanovky mimo kartu, fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1000 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

LECHTALSKÉ ALPY
pro seniory

Cena pro dítě 6–13,9 let na 3. nebo 4. lůžku 6 590,-

Program zájezdu a bližší informace na
www.redok.cz

 Kód Termín Cena Trasa

 A964-15-1 18.06.–21.06. 6 990,- G, N

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu 
*** ve Steegu s bohatou polopenzí, využívání 
sauny a páry v hotelu, průvodce, vstupy a mýtné 
po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, 
pobytovou taxu

Cena zahrnuje: 

Montafon
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PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR do Rakouska. 
2. den Ráno příjezd do OBERGURGLU 
(2000 m), dopolední snídaně, ubytování dle mož-
ností hotelu, výjezd lanovkou jen pár metrů od ho-
telu na HOHE MUT (2653 m), základní varianta 
5 hod. (náročnost 2 z 5): údolím ROTMOOS-
TAL (2641 m) k chatě SCHÖNWEISHÜTTE 
(2226 m), dále výstup k další chatě LANGTA-
LARECKHÜTTE (2450 m) a zpět kolem vodo-
pádů ROTMOOSWASSERFÄLLE (2150  m) 
až do hotelu. Lehčí varianta 5 hod. (náročnost 1,5 
z 5): od chaty Schönwieshütte přímo k vodopá-
dům a do hotelu, večeře. 
3. den Odjezd busem do SÖLDENU (1377 m),  
výjezd lanovkou a sedačkou na ROTKOGL 
(2329 m), základní varianta 6 hod. (náročnost 
2 z 5): přes LANGEGG (2450 m) až k chatě 
ROTKOGLJOCHHÜTTE (2662 m), dále přes 
chatu RETTENBACHALM (2145 m) ke střední 
stanici lanovky Gaislachkoglbahn, kterou vyjedeme 
až do výšky 3058 m na GAISLACHKOGL, od-
kud jsou fantastické výhledy po ledovcích. Sjezd 
lanovkou do SÖLDENU, odjezd busem na ho-
tel. Večeře. 
4. den Odjezd busem do nejvýše položené 
vesnice v Tyrolsku, do VENTU (1895 m) Základ-
ní varianta 7 hod. (náročnost 2 z 5):  lanovkou 
na STAHLEIN (2356 m), poté pod druhou 
nejvyšší horou Rakouska WILDSPITZE 
(3772 m) na BRESLAUER HÜTTE (2844 m) 
pod ledovcovými jazyky po cestě č. 919 k chatě 
WERNAGHÜTTE (2755 m) a zpět do Ventu 
údolím Rofental. Jedná se o překrásnou středně 
těžkou túru s fantastickými výhledy na okolní 
ledovce. Těžší varianta 8 hod. (náročnost 3 z 5):  
výstup na „třítisícovku“ WILDES MANNIE 
(3023 m). Lehčí varianta 5 hod. (náročnost 1,5 
z 5): údolím Rofental až k salaši Hochjoch Hospitz 
(2412 m), všichni zpět busem, večeře. 
5. den Lehce odpočinkový den. Dopoledne 
busem do UMHAUSENU (1050 m), základní 
varianta 3 hod. (náročnost 2 z 5): pěšky k ÖTZI- 
DORFU, prohlídka historického obydlí Ötziho, 
kolem vodopádů STUIBENFALL (1400 m) do 

Poznáme krásné 60 km dlouhého údolí Ötztal. Celý horský masiv má kolem 250 třítisícovek, 
60 z nich je vyšších než 3400 metrů. Poznáme kouzlo horské přírody, ve vesnici Ötzi-Dorf vy-
stoupáme kolem nejvyššího vodopádu Tyrolska, vyjedeme lanovkou do výšky 3058 m n. m., kde 
se otevírá 360˚ panorama,  projdeme se pod ledovci, vykoupeme se v moderních termálech a 
výhodou nám bude karta Ötztal Premium Card, která zaručuje bezplatné využívání lanovek, 
údolního busu, koupališť, omezeného vstupu do termálů.

ÖTZTALSKÉ ÚDOLÍ S KARTOU 
a termály

» hotel**** s polopenzí
» Ötztalské Alpy – exclusiv

 Kód Termín Cena Trasa

 A941-15-1 22.08.–28.08. 13 490,- F, N + Brno

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu**** 
–2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x ve-
čeři z toho 1x selský bufet, kartu Ötztal Premium 
Card, vstup do  relaxační zóny, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1600 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Niederthai (1480 m). Odpoledne návštěva jedineč-
ného wellness centra AQUA DOME v Läengen-
faldu – horké prameny s výhledy na vrcholky Alp 
– nádherné zpestření zájezdu, večeře selský bufet. 
6. den Odjezd busem do HOCHGURGLU 
(2150 m), výjezd lanovkou až do výšky 3005 m 
na TOP MOUNTAIN STAR – jedinečné 360° 
výhledy na okolní „třítisícovky“, základní varianta  
6 hod. (náročnost 2,5 z 5): přes sedlo KÖNIGS- 
JOCH (2825 m), cestou SCHAEFEREGG 
až k italské chatě OBERE GLANEGGALM  
(2062 m). Zpět do Hochgurglu místním busem. 
Lehčí varianta 5 hod. (náročnost 1,5 z 5): sjezd 
lanovkou zpět do Hochgurglu a panoramatickou 
cestou až do hotelu, večeře. 
7. den Po snídani odjezd do ČR,  příjezd v pozd-
ních večerních hodinách.

Asi nejlépe poznáme část Rakouska zvanou Korutany právě s ubytováním v horském městečku Bad 
Kleinkirchheim, odkud můžeme podnikat nespočet výletů do tohoto báječného kraje. Při použití 
karty máme navíc vše již v ceně, takže se nemusíme omezovat při výběru zajímavostí, ať to jsou 
lanovky, lodě, vstupy do muzeí, soutěsky. 

KORUTANSKÉ PERLY
s kartou

» hotel**** s polopenzí
» Korutany exclusiv

 Kód Termín Cena Trasa

 A942-15-1 04.07.–10.07. 12 990,- F, N + Brno

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu**** - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x večeři 
z toho 1x galavečeři, kartu Kaertner Card, průvodce

vstupné a lanovky mimo kartu, fakult. výlety a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1500 Kč (zde povinné při nedoobsaze-
ní), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč str. 
2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

RAKOUSKO, ITÁLIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR do Rakouska.
2. den Ráno příjezd do BAD KLEINKIR-
CHHEIMU (1080 m), dopolední snídaně, 
ubytování dle možností hotelu, základní varianta 
4 hod. (náročnost 2 z 5): od hotelu pěšky na ka-
binkovou lanovku, výjezd na KAISERBURG 
(2039 m), krátký výstup na WOELLANER 
NOCK (2145 m), odkud je krásný panorama-
tický výhled do okolí, zpět k chatě ROSSAL-
MHÜTTE (1915 m), vozovou cestou buď 
k horní stanici lanovky (nebo pěšky až do střední 
části lanovky), sjezd do údolí lanovkou a pěšky 
do hotelu. Odpoledne můžete využít hotelového 
bazénu či sauny k relaxaci. Večeře.
3. den Odjezd busem do KOLBNITZ, výjezd 
zubačkou na REISSECK (2200 m), která místy 
překonává i stoupání 82 %. Už samotný výjezd 
zubačkou včetně 2 km dlouhého tunelu je jedi-
nečným zážitkem. Zákl. varianta 4 hod. (náročnost 
2 z 5): od horní stanice k jezeru MÜHLDOR-
FER STAUSEE (2319 m) a okruhem zpět. 
Jedná se o celkem jednoduchou túru s možností 
náročnějšího výstupu k hornímu jezeru. Všichni 
společně sjezd do údolí, přejezd do SPITTAL 
(560 m), výjezd lanovkou na GOLDECK  
(2142 m), krátký panoramatický okruh a sjezd la-
novkou k busu, odjezd do hotelu, večeře. 
4. den Odjezd busem jen pár minut do ST. 
OSWALDU (1300 m), výjezd lanovkou na 
BRUNNACH (1902 m), zákl. varianta 6 hod. 
(náročnost 2 z 5): po vrcholu nádhernou cestou 
s mnohými výhledy přes MALLNOCK (2226 m)  
dále k STEINOCK (2197 m) až ke kouzelnému 
jezeru FALKERTSEE (1872 m), odkud dojede-
me až na hotel busem. Galavečeře.
5. den Odjezd do FLATTACHU, výjezd zu- 
bačkou na ledovec WEISSEE. Krátká procházka 

Ubytování:
Komfortní hotel až na samém konci údolí v měs-
tečku Obergurgl, 1930 m n. m. Pokoje jsou vyba-
veny sat. TV, telefonem a fénem. Snídaně formou 
bohatého švédského stolu, večeře menu ze 4 cho-
dů vč. salátového bufetu. Součástí hotelu je i relax. 
zóna se saunami, tureckou lázní a ledovou jeskyní. 

po ledovém království a sjezd zpět do údolí. Odjezd 
na prohlídku soutěsky RAGGASCHLUCHT 
(cca 2 hodiny). Odjezd do hotelu, večeře.
6. den Po snídani busem do OSSIACHU, jíz-
da lodí do ANNANHEIMU (9:00 – 9:50 hod.), 
výjezd lanovkou na GERLITZEN (1909 m)  zá-
kladní varianta 4 hod. (náročnost 2 z 5): okolo 
chaty STIFTERBODENHÜTTE (1675 m) až 
na lesní mítinku u STEINWENDERHÜTTE 
(1473 m) a téměř po vrstevnici ke střední části 
lanovky na ALPENROSE (1504 m) a sjezd 
lanovkou k busu. Lehčí varianta 3 hod. (nároč-
nost 1,5 z 5): jen okružní procházka po vrcholku 
a s krátkým sestupem na vyhlídku SONNEN- 
WAND (cca 1700 m) a zpět k horní stanici la-
novky, sjezd k busu. Všichni společně busem do 
hotelu na večeři.
7. den Po snídani odjezd do ČR, příjezd v pozd-
ních večerních hodinách.

Ubytování:
Ubytováni jsme v jednom z nejlepších hotelů 
na okraji známého lyžařského a lázeňského cen-
tra Bad Kleinkirchheim, pokoje se vším komfor-
tem, snídaně formou velmi bohatého švédského 
stolu a večeře menu – 5 chodů. Součástí hotelu 
je relaxační zóna s bazénem, saunou.
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Bohinjské jezero

Bled Kranjska Gora

Nenáročná turistika v  Triglavském národním parku uprostřed majestátních hor, strmé srázy, 
překrásné  vodopády, horská jezera a alpská květena Prohlídka unikátních jeskyní Slovinského 
krasu, ale také relaxace v aquaparku nebo u horských jezer. Týden pohody uprostřed přírody. 

SLOVINSKO – JULSKÉ ALPY 
relaxace a turistika

LJUBLJANA – TRIGLAVSKÝ NP – PLANICA  – KRANJSKA GORA – ŠKOCJANSKÉ JESKYNĚ – 
POSTOJENSKÉ JESKYNĚ – VOGEL – BOHINJSKÉ JEZERO – BLED

SLOVINSKO

SLOVINSKO  
hory a moře 

» mořské lázně Laguna v ceně zájezdu
» zájezd s lehkou turistikou a koupáním

 Kód Termín Cena Trasa

 SLO696-15-1 26.07.–02.08. 11 490,- A

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi, 
průvodce 

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

1lůžk. pokoj 2300 Kč, výlet 5. den 400 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 2 
katalogu

nástup Olomouc není možný

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PLANICA –  NP KRANJSKA GORA – BLED – NP TRIGLAV – STARA FUŽINA – ŠKOFJA LOKA – 
POSTOJENSKÉ JESKYNĚ –  ŠKOCJANSKE JAMY –  PIRAN – LJUBLJANA 

Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, jezer, horských cest posetých alpin-
kami a krasových jeskyní v kom binaci s koupáním v Jadranu nebo alespoň v mořských lázních 
Laguna. To vše nás čeká ve Slovinsku a navíc mořské lázně v ceně.  

» jezerní a horský ráj v srdci  
Julských Alp

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x u jeze-
ra,1x u moře s mořskými lázněmi), 3x polopenzi, 
koupel v Mořském parku Laguna, průvodce

vstupné, fakult. služby, lanovky, sauny a wellness 
v parku Laguna a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1400 Kč, komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 180 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Julské Alpy

Ljubljana

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách, 
transfer přes Rakousko.
2. den LJUBLJANA, prohlídka hlavního 
města Slovinska, odkaz architekta J. Plečnika, 
turistika v soutěsce Vintgar, nejvyšší vo-
dopád ve Slovinsku na bájné řece Savici (72 m). 
Ubytování u jezera a večerní procházka.
3. den Triglavský NP, toulky údolím Ta-
mar, skokanské můstky v PLANICI, pramen 
řeky Nadiža, Kranjska Gora, prohlídka srdce 
Triglavského NP, turistika k prameni řeky Sávy 
a ráj orchidejí, večer odpočinek nebo procházka 
podél jezera a koupání.  
4. den Celodenní turistika do srdce NP k Tri-
glavským jezerům do Doliny Sedmera jezera 
přes Černé jezero (převýšení cca 1000 m, mož-
nost méně náročné túry k Černému jezeru). Va-
riantně: pro horaly možnost ubytování v horské 
chatě u jezera s večeří (rezervace 30 € nutná 
předem) a 5. den celodenní individuální turistika, 
návrat kouzelnou krajinou či ještě výstup na Tri-
glav, večer návrat do hotelu.
5. den Fakultativní výlet do Slovinského 
krasu – ŠKOCJANSKÉ JESKYNĚ, největší 
podzemní kaňon na světě, soustava propojených 
podzemních jeskyní , nebo POSTOJENSKÁ 
JESKYNĚ, největší krápníková jeskyně v Evropě, 
turistika, vyhlídky, propasti nebo celodenní relax 
u Bohinjského  jezera, možnost zapůjčení loďky.
6. den Lanovkou na planinu pod horou Vogel 
(1922 m), hřebenová túra s výhledem na Bohinj-
ské jezero (různé varianty náročnosti) odpolední 
relaxace a procházky okolo jezera, variantně sa-
mostatné putování vesničkami v blízkosti Ribčev 
Laz nebo turistika – romantická soutěska Mostni-
ca či celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení 
loďky, ochutnávky sýra.
7. den Romantický výlet lodí po Bohinj-
ském jezeře, variantně turistika, malebná sou-
těska Pokljuka, lázeňské letovisko BLED s maje-
státním hradem nad jezerem, plavba po jezeře či 
cesta kolem jezera. Fakultativně možnost večeře, 
večer odjezd do ČR.
8. den Návrat v dopoledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách, 
transfer přes Rakousko.
2. den Perly Julských Alp – kouzelná krajina 
slovinsko-italských jezer Laghi di Fusine, 
toulky údolím Tamar k vodopádům, PLA-
NICA (skokanské můstky), pramen Nadiža 
nebo Crna voda, prameny Sávy Dolinky,  NP 
KRANJSKA GORA a gastronomické spe-
ciality, turistika v soutěsce Vintgar (1400 m 
dlouhá), letovisko BLED s majestátním hra-
dem vysoko nad Bledským jezerem, procház-
ka podél jezera, Titova vila.
3. den Triglavský národní park 
a jezero Bohinj – turistika podél největ-
šího slovinského vodopádu Savica (72 m), 
fakult. lanovkou na Vogel, výhledy a kouzelná 
hřebenová turistika dle náročnosti,  variantně 
STARA FUŽINA, Ribčev Laz, místní kos-
telík a ochutnávka sýra, procházka korytem 
řeky Mostnice, variantně plavba lodí po jezeře 
Bohinj a procházka podél jezera. 

Poznámka:

LJUBLJANA

VOGEL

BLEDTRIGLAVSKÝ 
NP

KRANJSKA GORA

LJUBLJANA

POSTOJENSKÉ
JESKYNĚ

PLANICA

STARA FUŽINA

BLED

KRANJSKA GORA
LAGHI DI FUSINE

4. den ŠKOFJA LOKA, staré městeč-
ko, kulturní památka Slovinska a hrad Loški 
grad, kdysi správní sídlo biskupů z Freisingu, 
jeskyně slovinského krasu Postojenské 
jeskyně , největší krápníkové jeskyně 
Evropy, jízda podzemním vláčkem, koncertní 
dvorana, 20 km podzemních chodeb, návště-
va hradu ve skalách Predjamski grad, 
cesta na pobřeží moře, ubytování s možností 
koupání v mořském parku Laguna, 
individuálně večerní procházka do Portorože. 
5. den Dopolední koupání ve slaných 
hotelových bazénech Laguna nebo prohlídka 
starobylého přístavu PIRAN, náměstí v be-
nátském stylu, unikátní krasový systém Škoc-
janské jamy , 11 propojených podzem ních 
jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty, pro-
cházka s výhledy přes propast. LJUBLJANA 
– prohlídka hlavního města Slovinska, odkaz 
stavitele J. Plečnika, hrad a kouzlo uliček 
a možnost večeře, noční přejezd.
6. den Návrat v ranních hodinách. 

 Kód Termín Cena Trasa

 SLO697-15-1 09.06.–14.06. 7 990,- A

 SLO697-15-2 11.09.–16.09. 7 990,- A 

Predjamski grad
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BledPiran Zámek Miramare

SLOVINSKO

Pohodový zájezd plný odpočinku v nejznámějších slovinských termálních lázních. Relaxovat bu-
deme v termálních lázních – Čatež s největším přírodním termálním koupalištěm ve Slovinsku 
a Thermal Parkem Riviera. Vykoupeme se v lázních Moravské Toplice, jednoznačně nejlepší spa 
lázně ve Slovinsku a v lázních Topolšica, termální voda, alpské klima a slunečné dny. Ubytováni 
budeme přímo v lázeňském komplexu Terme Čatež, v hotelu*** s polopenzí, vstupy v termálních 
lázních Čatěž jsou již zahrnuté v ceně zájezdu.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ SLOVINSKA
Čatež – Moravské Toplice – Topolšica

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hote-
lu*** s mořskými lázněmi Laguna – 2lůžk. po-
koje, 3x polo penzi formou bufetu, 4denní vstup 
do zážitkových lázní Laguna (bez vstupu do saun 
do 19.00 hod.), pobytovou taxu, průvodce

vstupné v průběhu zájezdu, vstupy do areálu 
saun a wellness (cca 15 €), fakult. služby, ochut-
návky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

1lůž.pokoj 1600 Kč, fakult. výlet 3. den 400 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč  str. 
2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 SLO698-15-1 15.09.–19.09. 6 890,- A, B, G, L

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování ve well-
ness hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
3x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu, 
pobyt. taxu, animační programy, hotelové bazény, 
2 vstupy denně (3. a 4. den) do Summer Thermal 
Riviery (v případě špatného počasí 1 vstup denně 
do Winter Thermal Riviery), průvodce  

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

1lůžk. pokoj 3100 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč 
str. 2 katalogu, fakult. výlet do Ljubljany 350 Kč 
(min. 20 účastníků)

dítě od 6 do 11,99 let na přistýlce se 2 dospělými 
na pokoji 1600 Kč, dospělý na přistýlce 400 Kč 

Moravské Toplice cca 9 € Topolšica cca 11 €.  

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

» pobyt v mořských lázních Laguna

Poznávací zájezd s koupáním a wellness, hluboké jeskyně, kulturní historická města, středo-
věké kostelíky, bílí Lipicáni, víno kraje Vipava a relaxace v Mořském parku Laguna. Zájezd nás 
zavede na kouzelné pobřeží Slovinska a sousední Itálie a to v době, kdy každý z nás zatouží po 
teplé mořské vodě. 

SLOVINSKO A ITÁLIE  
– TAJEMNÉ JESKYNĚ  
a pobyt v mořském parku Laguna

Sleva:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodi-
nách, cesta přes Rakousko.
2. den Cesta za půvaby italského pobřeží 
Jadranu, krása Julských Alp, návštěva obrov-
ské jeskyně Grotta Gigante, úchvatné 
krápníky a varhany. Zámek MIRAMARE 
s překrásným parkem, PORTOROŽ, uby-
tování v St. Bernardinu v hotelu s mořskými 
lázněmi, využití teplých koupelí v zastře-
šeném areálu Mořský park Laguna 
s výhledem na moře (plavecký bazén, 5 whi-
rlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna).
3. den Pobyt v mořských lázních, 
fakultativně celodenní výlet za krásami Slo-
vinsko-italského krasu plného vinic, jeskyní 
a hlubokých kaňonů – unikátní krasový 
systém Škocjanské jamy , jedenáct 
propojených podzemních jeskyní, propadlá 
údolí a přírodní mosty , turistika po okolí, 
ráj pro fotografy. Cesta za vínem do údolí 
Vipavy – vyhlášená vína, středověká ves-
nice VIPAVA. V podvečer návrat do láz-
ní, individuálně procházka podél pobřeží 
do Portorože.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den Ráno návštěva term. lázní MORAV-
SKÉ TOPLICE u břehů řeky Mury, jedinečné 
termální prameny, jejichž teplota dosahuje až 
72 ˚C, nejlepší spa lázně ve Slovinsku, lázeňský 
komplex „Terme 3000“, tedy lázně pro 3. tisíciletí, 
zahrnuje 22 vnitřních i venkovních bazénů s celk. 
vodní plochou 5 000 m2, léčivá síla minerální 
vody, horké termální prameny, místní rarita 
– černá termální voda, odpoledne odjezd na uby-
tování do Therme Čatež, hotelové wellness. 
3. den Termální lázně THERME ČATEŽ – 
moderní Thermal Park Riviera, největší 
a nejnavštěvovanější park ve Slovinsku s 10000 m2  
vodní plochy venkovních bazénů s termální 
vodou o teplotě 26 až 36 °C a dalšími 2200 m2  
vnitřních bazénů, relaxace a koupání 
v lázních, bohaté možnosti trávení volného času. 
4. den Relaxace a koupání v Ther-
mal Park Riviera, pro zájemce je připraven 
půldenní fakultativní výlet do hlavního města 
Slovinska LJUBLJANA, prohlídka skutečně 
stojí za návštěvu, Staré město nacházející 
se pod hradem, připomíná v mnohém Prahu. 
5. den Cesta na severovýchod Slovinska 
do kraje Šalešké doliny. Návštěva (cca 3 hod.) 
vynikajících termálních lázní TOPOLŠICA, 
žádané spa a wellness lázně v širokém okolí. 
Za základní léčivé faktory lze, kromě termální 
vody, považovat i alpské klima, čistý vzduch 
a slunečné dny, které tu převládají, relaxace 
a koupání. Variantně lze návštěvu Topolšice 
využít i ke krásným procházkám po úbočí Lom 
nebo výstupem na Lom. V odpoledních hodi-
nách odjezd do ČR.

» hotel*** s polopenzí
» termální lázně Čatež – vstupy v ceně
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3%

Ubytování:
Hotel*** přímo v lázeňském komplexu Terme 
Čatež – Thermal Park Riviera, příjemné ubytování 
ve 2lůžk. pokojích s klimatizací. Polopenze – sní-
daně i večeře formou bufetu. Součástí hotelu je 
i wellness centrum se 3 bazény, z toho jsou 2 kryté. 

MIRAMARE – PORTOROŽ – PARK LAGUNA – ŠKOCJANSKÉ JAMY – ŠTANJEL – HRASTOVLJE – LIPICA 
–  PIRAN – SEČOVLJE –  LJUBLJANA

4. den Dopoledne koupání. HRASTO-
VLJE, románský kostel sv. Trojice, význam-
né fresky (Tanec smrti) s hlaholským pís-
mem, světoznámá chovná stanice LIPICA, 
bílí koně, španělská jezdecká škola, návrat 
na odpolední koupele, variantně celodenní 
pobyt v  mořských lázních, pro zájemce ještě 
ráno exkurze na solná pole do SEČOVLJE, 
večerní procházka do starobylého přístavu 
PIRAN (2 km) – „benátská architektura“, 
posezení u vínka.
5. den Dopoledne koupání, LJUBLJA-
NA – prohlídka hlavního města Slovinska, 
odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a univerzita. 
Odjezd do ČR.
6. den Návrat do republiky v časných ran-
ních hodinách. 

 Kód Termín Cena Trasa

 SLO699-15-1 29.04.–04.05. 6 890,- A

 SLO699-15-2 23.10.–28.10. 6 790,- A 

Vstupy do termálních lázní: 

S

Piran

Náš tip!
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Gdaňsk

Gdaňsk Krakov

V zemi našeho severního souseda navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná 
u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích, pokračujeme do oblasti pol-
ské Sahary. Stovky čtverečních kilometrů vodních ploch uvidíme u Mazurských jezer a v závěru 
navštívíme obnovenou Varšavu i unikátní klenot mezi polskými městy Krakov. 

VELKÝ OKRUH POLSKEM
MALBORK – GDAŇSK – SOPOTY – GDYNĚ – SLOWINSKY NP – LEBA – OLSZTYN – MAZURSKÁ 
JEZERA – VARŠAVA – WIELICZKA – KRAKOV

POLSKO

POLSKO BLÍZKÉ A NEZNÁMÉ 
po stopách polských králů a sv. Vojtěcha

 Kód Termín Cena Trasa

 PL700-15-1 18.07.–24.07. 7 990,- J

dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
str. 2 katalogu 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

JAWOR – ŚWIDNICE – VRATISLAV – LEŠNO – POZNAŇ – LEDNICKÉ JEZERO – HNĚZDNO – TORUŇ 
– CHEŁMNO – GRUDZIADZ – GNIEW – SLOWINSKÝ NP – HELSKÁ KOSA – GDAŇSK – MALBORK – 
ŚWIĘTA LIPKA – MAZURSKÁ JEZERA – VARŠAVA – ŽELAZOWA WOLA – ČENSTOCHOVA

Polsko, pokladnice umění a historie,  navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské 
státnosti Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, ne-
budou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava.

dopravu klim. busem, 8x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje, 8x snídani, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

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

1lůžk. pokoj 2500 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), 8x večeře 1990 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Varšava

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd do Polska. Prohlédneme 
si jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné 
kostely Míru v JAWORU a ŚWIDNICI  .  
Navštívíme metropoli Slezska VRATISLAV, 
Staré město, Pískový a Tumský ostrov s mnoha 
významnými gotickými památkami a slavná Halu 
století  .
2. den Barokní památky a náměstí v LEŠNU, 
město spjaté s Janem Ámosem Komenským 
a dalšími českými exulanty, novogotický zámek 
Kórnik, výzdoba ve španělském stylu, úžasné ar-
boretum a zbytek dne strávíme v metropoli Velko-
polska, POZNAŇ, Staré město, Tumský ostrov.
3. den Ostrov uprostřed Lednického jeze-
ra s muzeem prvních Piastovců v místech, kde stře-
dověké Polsko přijalo křesťanství. Bývalé hl. město 
HNĚZDNO, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, 
relikviář sv. Vojtěcha, areál Biskupin, zde se vrá-
tíme do doby lidu lužické kultury o 2500 let zpět.
4. den TORUŇ , rodiště a dům Miku-
láše Koperníka, slavná Šikmá věž. Odpoledne 
přes goticko-renesanční rytířské CHEŁMNO 
do malebných středověkých městeček GRUD-
ZIĄDZ a GNIEW. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den Oblast Baltského moře: MAL-
BORK  , sídlo Teutonských rytířů, nej-
významnější hrad v Polsku. GDAŇSK, nej-
krásnější město na Baltu, přístav, Královská 
cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, 
Zlatá brána aj. SOPOTY, významné leto-
visko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 
1823 Napoleonův lékař Jean Haffner. 
3. den Významné přístavní město GDY-
NĚ, s Oceánografickým a Námořním muze-
em, polská Sahara  – SLOWINSKÝ NÁ-
RODNÍ PARK, pohyblivé, až 40 metrů 
vysoké písečné duny. LEBA, původně malý 
rybářský přístav, dnes významné přímořské 
letovisko na pobřeží Baltského moře.
4. den Prohlídka města OLSZTYN, mu-
zeum lidového umění, městská brána ze  
14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast MAZUR-
SKÝCH JEZER, jedna z nejoblíbenějších 
rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 
jezer ledovcového původu je ideálním pro-
středím pro kanoisty a jachtaře. Dojezd na 
nocleh.
5. den Hlavní město Polska VARŠAVA ,  

VARŠAVA

KRAKOW

GDAŇSK
GDYNĚ

WIELICZKA

OLSZTYN
MALBORK

LEBA

nové „staré“ město, královský zámek – sym-
bol polské nezávislosti, národní muzeum. 
Dojezd na nocleh.
6. den Unikátní solný důl WIELICZKA  ,  
slaná jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní 
zařízení, katedrála ze soli. Zbytek dne strávíme 
v KRAKOVĚ , královský hrad Wawel, ka-
tedrála, Collegium Maius, renesanční budova 
Sukiennice – uprostřed Hlavního náměstí, 
Muzeum Czartoryskych (Dáma s hranosta-
jem). Noční přejezd.
7. den Příjezd do republiky v ranních hodi-
nách. 

5. den Výlet do oblasti Švýcarského Kašubska, 
skanzen kašubské vesnice Wdzydze Kis-
zewskie, pobřeží Baltu a Słowińský ná-
rodní park, pohyblivé písečné duny, Hel-
ská kosa s výjimečnými přírodními krásami 
a nádhernými písčinami.
6. den Břehy Baltského moře, GDAŇSK, jed-
no z nejkrásnějších polských měst, symbol staleté-
ho bohatství hanzovních měst. MALBORK  ,  
prohlídka hradu řádu německých rytířů, opev-
něné sídlo varmiňské kapituly FROMBORK, 
gotická katedrála, mohutné opevnění s věžemi. 
7. den Klášter Święta Lipka, nádherné 
baroko, jedno z nejvýznamnějších center ma-
riánského kultu v Polsku, zbytky Hitlerova 
Vlčího doupěte a zbytek dne strávíme 
na Mazurských jezerech, plavba výletní 
lodí, možnost koupání.
8. den VARŠAVA, prohlídka, Staré a Nové 
město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, 
Královská cesta, Národní muzeum, Palác vědy 
a kultury, Łazienkovský palác a palác Wilanów.
9. den Šlechtická usedlost ve vsi ŻELAZO-
WA WOLA, zde se narodil a žil skladatel Fré-
deric Chopin, největší muzeum věnované tomuto 
velikánovi, ČENSTOCHOVA, duchovní cent-
rum země, klášter Jasná hora, ikona Černé 
Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 PL701-15-1 01.06.–09.06. 10 490,- N + Brno

NP Leba
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POLSKO

Jihovýchodní Polsko nás nadchne, navštívíme čtyři vojvodství, čekají nás úchvatné zážitky 
v  prostředí skal a rozvalin hradů na trase Orlích hnízd, rozjímání ve Satokřížských horách, 
chvíle úzkosti v křídových dolech, půvaby polonin v Bieszczadech, okamžiky údivu v Solných 
dolech a na závěr plavba po Dunajci. 

JIHOVÝCHODNÍ POLSKO
po stopách zbojníků, záhadných Bojků a Lemků

Krakov

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování u Krakova 
– hotel*** –  2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 
snídani formou bufetu, průvodce

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 350 Kč, 1x večeře 250 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč

nástup Praha +400 Kč, Poděbrady +400 Kč  

zájezd v termínu* 5. 12. je přizpůsoben slavnostní 
vánoční atmosféře města, vánoční trhy

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

WIELICZKA – OJCÓWSKÝ NP – KIELC – OPATOW – SANDOMĚŘ – LUBLIN – CHEŁM – ZAMOŚĆ – 
LEŻAJSK – JAROSŁAW – PRZEMYŚL – SANOK – KROSNO – BIECZ – KRYNICA – STARY SĄCZ – NP 
PIENINY –  ZAKOPANÉ – CHOCHOŁOW – KRAKOV

 Kód Termín Cena Trasa

 PL702-15-1 12.05.–20.05. 11 990,- D

dopravu lux. klim. busem, 8x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 8x snídani, prů-
vodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 
2 katalogu

vstupné, lanovky, fakult. výlety, plavbu lodí 
po Dunajci a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“.

1lůžk. pokoj 2700 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), 8x večeře 1990 Kč

nástupní místo Brno bez příplatku

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Vysoké Tatry z polské strany

» cesta tam i zpět bez nočních přejezdů
» město Krakov – Jagellovská perla

PROGRAM  ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd do Polska. Odpoledne 
prohlídka Solných dolů ve WIELICZKE . 
2. den Projížďka úchvatnými scenériemi kra-
sové krajiny OJCÓWSKÉHO NP a trasou 
ORLÍCH HNÍZD, skalní útvary, zříceniny hra-
dů, procházky v lokalitách: Herkulův kyj, Piesko-
wa Skała, Ogrodzieniec, Bobolice a Mirów.
3. den Barokní biskupský zámek ve městě 
KIELCE na úpatí Svatokřížských hor, klášter sv. 
Kříže na vrcholcích Łysogór, zastávka u ruin zám-
ku Kryżtopór, OPATOW, kostel sv. Mar-
tina, umělecký klenot Opatówské opla-
kávání. Starobylé městečko SANDOMĚŘ. 
4. den LUBLIN,  úžasná atmosféra Starého 
města, CHEŁM, podzemí místních křídových 
dolů. ZAMOŚĆ ), jedno z nejzachovalej-
ších renesančních měst Evropy.
5. den LEŻAJSK, Bernardinský klášter, nej-
větší a nejsložitější varhany v Evropě, rozsáhlý 
zámek Łańcut, renesanční JAROSŁAW 
a PRZEMYŚL, tradice polské, ukrajinské, ži-
dovské a rusínské kultury.
6. den Pohoří Bieszczady, zastávka u dře-
věných řeckokatolických kostelíků (Krościenko, 
Równia, Hoszowczyk, Hoszów), připomína-
jících dávné osídlení národy Lemků a Bojků, 
vesnička WOŁOSATE a mohutná Tarnica 
(1346 m), SANOK, skanzen, muzeum bieszc-
zadské vesnice, ubytování v historickém městě 
KROSNO.
7. den Královské městečko BIECZ, lázeňské 
středisko KRYNICA, promenáda, secesní 
i tradiční dřevěné vily, vila Romanówka 
s muzeem naivního malíře Nikofora. Haličské 
městečko STARY SĄCZ, malebné náměstí, 
gotický klášter, NP PIENINY, plavba po řece 
Dunajec s výhledy na Červený Kláštor, masiv 
Trzy Korony.
8. den Cesta do Tater, kostel sv. Arch-
anděla Michaela  ve vesničce Dębno 
Podhalańskie, ZAKOPANÉ, ozubenou drá-
hou na Gubałowku, případně lanovkou 

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z ČR v ranních hodinách. 
Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů 
na světě, Solného dolu WIELICZKA 

. Odjezd do KRAKOVA , první část 
prohlídky města tzv. „Jagellovské perly“. 
Procházka Starým městem – Královská 
cesta – Kanovnická ulice, nejkrásnější uli-
ce starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní 
náměstí s pouličními kavárnami a Marián-
ským kostelem, návštěva Sukiennice – 
na místě bývalé gotické tržnice se suknem, 
kostel Panny Marie s největším gotickým vy-
řezávaným oltářem na světě a radniční věží. 
2. den Dokončení prohlídky KRAKO-
VA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ ,  
synagoga Remuh, židovský hřbitov, domi-
nanta a turistický magnet – pahorek WA-
WEL (Wzgórze Wawelskie) s impozantním 
Královským zámkem z 10. stol., go-
tickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, 
místo korunovace polských králů, dnes se 
tu v kryptě nachází ostatky polských králů, 
vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. 
V pozdních odpoledních hodinách odjezd 
do ČR.     

Krakov, jedno z  nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město le-
gend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z  Itálie a Nizozemí, histo-
rické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné 
kavárny a návštěva slavného Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu 
preclíky (obwarzanky). 

KRAKOV – MĚSTO KRÁLŮ 
a solný důl Wieliczka 

na Kasprowy Wierch (1987 m), procházka 
v Zakopaném, pěší zóna Krupówka, CHO-
CHOŁÓW, typická vesnice regionu Podhale. 
9. den KRAKOV , staré město s Rynkem, 
Sukiennice, Mariánským kostelem, zámek Wa-
wel. Večer návrat do ČR.

Poznámka:

 Kód Termín Cena Trasa

 PL703-15-1 16.05.–17.05. 1 990,-  D, G, L 

 PL703-15-2 26.09.–27.09. 1 990,- D, G, L 

 PL802-15-1* 05.12.–06.12. 1 990,- D, G, L 

Povinný příplatek:

Poznámka:

KrakovKrakovNP Pieniny

Krakov

Náš tip!
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Karlovy Vary

Bramberg Karlovy Vary

Zájezd nás zavede na část nejznámější turistické trasy Německa – Romantickou cestu, po-
známe kouzelný Rothenburg a  Bamberg, ale i světoznámé Františkovy Lázně, starobylý Cheb  
a opomíjený kout naší republiky Ašský výběžek, plný překvapení. 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, CHEB 
a pohádkové Bavorsko

NORIMBERK – WÜRZBURG – ROTHENBURG – BAMBERG – GÖSSWEINSTEIN  – BAYREUTH – 
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS – PODHRADÍ – HRAD OSTROH – KOMORNÍ 
HŮRKA – CHEB – ZÁMEK ZBIROH

ČESKO

S

POBYT V LÁZNÍCH  
KARLOVY VARY 
relaxace a výlety

» ubytování v lázeňské části  
Karlových Varů

» možnost koupelí a procedur
» výlety za poznáním okolí

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ705-15-1 04.07.–09.07. 6 990,-  A, B, G

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Norimberku, 
3x ve Fr. Lázních) , 5x snídani, 3x večeři, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč,  komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 135 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PLZEŇ – KARLOVY VARY – BEČOV NAD TEPLOU – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – SVATOŠOVSKÉ SKÁLY – 
HRAD LOKET – VALEČ

Synonymem západních Čech jsou bezesporu Karlovy Vary,  lázně s  bohatou tradicí. Vydejte 
se s námi do míst, kde čerpali sílu tak slavné osobnosti jako J. W. Goethe, L. van Beethoven či 
K. H. Borovský. Ubytováni budeme v lázeňském hotelu Mánes a Eden. Oba hotely se nachází  
v lázeňském území u lesa, nedaleko od centra města a lázeňské kolonády. V průběhu zájezdu se 
seznámíme i s okolím města a relaxaci si můžeme dopřát při lázeňských procedurách. Pojeďte 
s námi do Karlových Varů a objevte léčivou sílu termálních pramenů.

PROGRAM ZÁJEZDU  
1. den Odjezd z ČR v časných ranních hodi-
nách. Odpoledne příjezd do bavorského města 
NORIMBERK – prohlídka středověkého staré-
ho města s císařským hradem Kaiserburg, 
Hlavní náměstí, gotický kostel Frauenkirche – dílo 
pražského mistra Petra Parléře, „Krásná kašna“ 
(Schöner Brunnen), Albrecht-Dürer-Haus, kde žil 
a pracoval nejslavnější malíř Německa. 
2. den Turistická atraktivita Evropy – RO-
MANTICKÁ CESTA, přírodní zajímavosti 
a jedinečný sled historických měst. Projedeme 
její severní část od Würzburgu do Rothenburgu.  
WÜRZBURG, město nad řekou Mohan, staro-
bylé univerzitní město se zajímavým kamenným 
mostem. Prohlídka historického centra a návště-
va velkolepého a rozsáhlého arcibiskupského 
paláce Residenz  s krásnými stropními 
freskami – Hofkirche a Hofgarden, ve sklepení pa-
láce i výrobna vína Staatlicher Hofkeller. Kouzelný 
ROTHENBURG nad řekou Tauber se svou 
sítí uliček, rozházených domků, hradeb s věžemi 
s tradičními kovanými vývěsnými štíty. Prohlídka 
historického centra a pamětihodností vč. radnice 
s majestátní věží, kostela sv. Jakuba, hradní brány 
Burgtor aj. Návrat na nocleh.
3. den Architektonický skvost město BAM- 
BERG „Francký Řím“, jež je rozloženo na sedmi 
kopcích, oddělených řekami a kanály. Prohlíd-
ka historického jádra  – překrásné náměstí 
s majestátním palácem, radnice na ostrůvku 
řeky Regnitz, katedrálová čtvrť s Dómem, Klein 
Venedig (Malé Benátky). Prohlídka městečka 
GÖSSWEINSTEIN – s medově zbarvenou 
bazilikou a nevynecháme BAYREUTH, kde žil 
a tvořil R. Wagner. Po prohlídce odjezd do repub-
liky na ubytování. 
4. den V nedalekém PODHRADÍ si prohléd-
neme zbytky hradu a kostel Dobrého Pastýře 
– zdejší symboly. Zastavíme nad městem AŠ 
a vyjdeme na HÁJ, nejvyšší horu Smrčin s půso-
bivou kamennou rozhlednou. Následuje přírodní 
památka KOMORNÍ HŮRKA – nejmladší 
česká sopka s nejlépe zachovanou ukázkou po-
vrchové sopečné činnosti v ČR. Zbytek dne stráví-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjedeme směr západní Čechy.  
Kolem poledne příjezd do PLZNĚ a prohlíd-
ka pivovaru Pilsner Urquell – seznámení 
s autentickými místy, moderní stáčírna, histo-
rické pivovarské sklepy, ochutnávka piva. Ná-
sleduje odjezd do Karlových Varů, kde budeme 
po 6 nocí ubytováni v lázeňské části.
2. den Procházka a seznámení s lázeňským 
městem KARLOVY VARY, které bylo za-
loženo ve 14. století Karlem IV. Dle pověsti je 
nechal císař vystavět záhy po náhodném obje-
vení termálních pramenů jeho loveckou druži-
nou. Prohlídka městské památkové rezervace 
(historické stavby, lázeňské domy, kolonády...). 
Odpoledne individuální volno, možnost 
lázeňských procedur v našem hotelu. 
3. den Procházka a dále lanovkou na roz-
hlednu Diana nad Grandhotelem Pupp. Ex-
kurze do skláren MOSER (muzeum, huť). 
Individuální volno,  lázeňské procedury, 
další možnosti vycházkových cest na nádherné 
vyhlídky – Jelení skok, Goethova vyhlídka, vy-
hlídka Karla IV.
4. den Celodenní výlet do okolí. BEČOV 
NAD TEPLOU – hrad a barokní zámek 
s unikátním románským relikviářem sv. 
Maura. Druhá nejcennější památka po koru-
novačních klenotech. MARIÁNSKÉ LÁZ-
NĚ – skvost položený do pohádkového údolí, 
plného léčivých pramenů, prohlídka význam-
ných památek města a lázní – Park Bo-
heminium (dokonalé makety významných 
českých památek),  historické lázeňské domy, 
novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, 
Zpívající fontána. 
5. den Karlovarské Vřídlo a Vřídelní pod-
zemí – pochozí lávka v řečišti Teplé, proces 
pokameňování suvenýrů vřídelní vodou (Kar-

» Cheb a světoznámý Špalíček
» Františkovy Lázně a přírodní  

rezervace Soos
» Romantická cesta Německa
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3%

me ve FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH – pro-
hlídka, individuální volno a návrat na ubytování.
5. den Unikátní a atraktivní lokalita přírodní 
rezervace SOOS, pozdní vulkanická činnost, 
minerální prameny, mofety. Původní románský 
hrad OSTROH (Seeberg) a prohlídka města 
CHEB – jedno z nejstarších měst u nás, památ-
ková rezervace. Zachovalé historické jádro, gotic-
ké a renesanční domy se světoznámým Špalíč-
kem – symbol města, Pachelbelův dům, kde byl 
zavražděn Albert z Valdštejna, Chebský hrad 
– nejvýznamnější památka města a Černá věž, 
Františkánský klášter s kostelem a klášterní zahra-
dou.
6. den Ráno odjedeme do oblasti nádherných 
křivoklátských lesů v bezprostřední blízkosti Brd 
a navštívíme zámek ZBIROH (zpřístupně-
ný v r. 2005). Zbiroh má ve svém výčtu několik 
„nej“ a ne nadarmo se o něm dnes hovoří jako 
o „zámku tří císařů“. Vždyť jeho majiteli se na čas 
stali Karel IV., Zikmund Lucemburský a Rudolf II. 
Po prohlídce odjezd domů.

lovarská růže), divoké vývěry termominerální 
vody, sbírky sintrů a vřídlovců. Individu-
ální volno, lázeňské procedury, možnost 
koupání v bazénu hotelu Thermal.
6. den Výlet do oblasti SVATOŠSKÝCH 
SKAL – impozantní skalní město na le-
vém břehu Ohře a prohlídka hradu LOKET 
na skalnatém ostrohu nad mohutným mean-
drem řeky. Návrat do Karlových Varů, indivi-
duální volno. 
7. den Po snídani se s lázeňským městem 
rozloučíme a cestou domů navštívíme dobře 
ukrytou barokní „perlu“ na úpatí Doupovských 
hor – VALEČ – exteriér zámku, skvostný barok-
ní park s historickým skleníkem, hrázděné domy.

 Kód Termín Cena Trasa
  Eden I. Mánes II.

 CZ704-15-1 23.08.–29.08. 5 890,- 7 990,- A, B, F, G

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu Má-
nes II. Standard nebo jednoduchém hotelu Eden I. 
(dle vašeho výběru) – u obou hotelů 2lůžk. poko-
je s příslušenstvím, lázeňskou taxu, 6x polopenzi 
(snídaně formou bufetu, večeře menu), průvodce

vstupné, fakult. služby, lázeňské procedury dle 
zájmu a výběru po příjezdu a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 800 Kč (hotel Mánes), pojištění stor-
na zájezdu 105 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Mariánské Lazně

Náš tip!
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ČESKO

Připravili jsme pro vás pokračování úspěšného zájezdu po jižních Čechách. Zájezd nás tento-
krát zavede k architektonickým památkám na Vltavě, ve Slavonicích, v Bechyni ale i Nových 
Hradech. Navštívíme příhraniční oblast České Kanady a takové perly Rakouska jako je Salzburg 
nebo Linc. Projdeme se v krásném Terčině údolí, výletní lodí poplujeme od Zvíkova na Orlík  
a na závěr si prohlédneme historický Tábor.

JIŽNÍ ČECHY A SALCBURK
pobyt v Českém Krumlově s výlety

Český Krumlov

ROMANTIKA JIŽNÍCH ČECH, 
Passau a NP Berchtesgaden – Orlí hnízdo

Zdejší krajina svou krásou překvapí snad každého návštěvníka. Kdo přijede, pochopí, jak osvícené 
a bohaté musely být šlechtické rody a jak vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde 
budoucím generacím nespočet kulturně historických památek – starobylá města, majestátní 
gotické kostely, renesanční zámky, kláštery, památky lidového stavitelství a zajímavé technické 
stavby včetně rybničních systémů. 

» plavba lodí po Vltavě
» perla Rakouska – Salcburk

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ706-15-1 26.07.–01.08. 7 990,- A, B, G, L

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** 
v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historic-
kého centra – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x 
polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu), 
pojištění léčebných výloh při výletech do Němec-
ka, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1500 Kč, pojištění storna zájezdu 
105 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjedeme směr jižní Čechy. Před 
příjezdem na ubytování navštívíme město BE-
CHYNĚ, slavné svými lázněmi, keramikou i po-
lohou nad soutokem Lužnice a Smutné. Prohlídka 
renesančního zámku Bechyně, kde nahléd-
neme do života Petra Voka – gotický Stromový 
sál, Svatební síň Petra Voka, Jelenice aj. Odjezd do 
ČESKÉHO KRUMLOVA, kde budeme po 6 
nocí ubytováni.
2. den Celodenní výlet do rakouského města 
SALCBURK . Prohlídka historického jádra 
– náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, 
náměstí Residenzplatz se známou zvonko-
hrou, Getreidegasse – jedna z nejdelších 
a nejmalebnějších ulic v historickém centru, mo-
numentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní 
kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HO-
HENSALZBURG, překrásné zahrady zámku 
Mirabell aj. Večer návrat do hotelu. 
3. den JINDŘICHŮV HRADEC s nejroz-
sáhlejším zámeckým komplexem v republice 
– vznosné arkády, zahrada, Rondel, jedna z nej-
půvabnějších renesančních staveb u nás. Skvěle 
dochovaná černá kuchyně, kde dle pověsti vaří-
vala Bílá paní kaši pro místní chudinu. Ke koloritu 
oblasti patří i SLAVONICE, prohlídka města 
s překrásnými renesančními měšťanskými domy 
s bohatě zdobenými štíty. 
4. den Navštívíme město v nejjižnějším cípu 
Čech NOVÉ HRADY, vstupní brána do No-
vohradských hor. Dominantou je mohutný 
opevněný hrad, nenecháme si ujít ani obnovenou 
historickou kovárnu a projdeme se v romantickém 
TERČINĚ ÚDOLÍ – anglický park s řadou drob-
ných staveb, Modrý dům, umělý vodopád. Návrat 
na hotel, individuální volno nebo prohlídka ČES-
KÉHO KRUMLOVA s průvodcem.
5. den Rakouské město LINC – město linec-
kých koláčků a především město kultury. Prohléd-
neme si Staré město, barokní náměstí, fakult. vyje-
deme adhézní dráhou, mimochodem s největším 
sklonem na světě, na horu PÖSTLINGBERG 
– nádherné výhledy na Dunaj. Ve WILHERIN-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjedeme k prohlídce neogo-
tického klenotu – zámku HLUBOKÁ NAD 
VLTAVOU, jeden z nejhezčích zámků u nás. 
Odjezd na ubytování do ČESKÉHO KRUM-
LOVA, kde budeme po 6 nocí ubytováni, indi-
viduální volno, večerní město.
2. den Po snídani se vypravíme ke krátké 
prohlídce města PRACHATICE – „brána Šu-
mavy“ – historické renesanční jádro, zachované 
městské hradby,  městská památková rezervace 
a pokračujeme do starobylého města PA-
SSAU – města na soutoku tří řek – Dunaj, Inn 
a Ilz. Staré město, bývalé sídlo říšských knížat 
– Pasovský hrad, náměstí Rathausplatz a Dom-
platz s dómem sv. Štěpána, kostel sv. Michaela, 
visutý most Luitpoldbrücke aj. Návrat na hotel.
3. den CHKO Třeboňsko. Rybník Rožm-
berk, největší rybník u nás, vybudovaný Ja-
kubem Krčínem z Jelčan. Městská památková 
rezervace TŘEBOŇ (renesanční a barokní 
domky), dochované městské opevnění. Do-
poručujeme oběd v tradičních restauracích 
Šupina nebo Šupinka – výborné rybí speciality 
z třeboňského regionu. Odpoledne navštívíme 
další ze symbolů jižních Čech – historické město 
JINDŘICHŮV HRADEC vč. návštěvy třetího 
největšího hradu v Čechách.  
4. den Brzy ráno odjedeme na celodenní výlet 
do NP Berchtesgaden, oblast patří k nej-
krásnějším regionům v celé Evropě. Vyhlídkovou 
jízdou, následně pak výtahem dojedeme na vr-
chol KEHLSTEINU, kde se tyčí proslulé „Orlí 
hnízdo“ – Hitlerova rezidence. Z této odvážné 
stavby se nám naskytne překrásný výhled na 
celý NP Berchtesgadensko. Návštěva solných 
dolů, exkurze do likérky Enzian s možnos-
tí ochutnávky. Ve večerních hodinách návrat na 
ubytování a večeři. 
5. den Návštěva typické jihočeské vesnice 
HOLAŠOVICE , která se stala fenoménem 
tzv. selského baroka a zbytek dne věnujeme 
městu ČESKÉ BUDĚJOVICE, prohlídka 
historické části města založeného králem Pře-

BECHYNĚ – ČESKÝ KRUMLOV – SALCBURK – JINDŘICHŮV HRADEC – SLAVONICE – NOVÉ HRADY 
– TERČINO ÚDOLÍ – LINC – HORA PÖSTLINGBERG – WILLHERING – ZVÍKOV – ORLÍK – TÁBOR

GU si prohlédneme 850 let starý cisterciánský 
klášter s velkolepým rokokovým kostelem, 
bez nadsázky lze říct – nejkrásnější v Rakousku. 
Návrat na hotel, individuální volno.
6. den Vydáme se na celodenní výlet k Orlic-
ké přehradě. Největší českou přehradu nejlé-
pe poznáme z lodní paluby. Navštívíme královský 
hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, 
fakult. pokračujeme romantickou plavbou vý-
letní lodí,  jedním z nejhezčích úseků přehrady. 
Proplujeme pod Žďákovským mostem až 
k zámku ORLÍK – prohlídka novogotického 
sídla Schwarzenbergů na skalním výběžku u řeky 
Vltavy – překrásné interiéry, sbírky skla, obrazů.
7. den Po snídani opustíme hotel a odjedeme 
do starobylého města TÁBOR, odkud vyráželi 
husité na své vítězné výpravy. Se slavnou minu-
lostí města se setkáme v historickém centru – 
zdobené štíty měšťanských domů, pomník Jana 
Žižky z Trocnova, gotická radnice aj. Odpoledne 
odjezd domů.

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ707-15-1 12.07.–18.07. 7 990,- A, B, G

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** 
v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historic-
kého centra – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře 
menu), pojištění léčebných výloh při výletech 
do Rakouska, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1500 Kč, pojištění storna zájezdu 
105 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Holašovice Písek

» celodenní výlet do NP Berchtesgaden
» turistické skvosty jižních Čech
» město tří řek Passau
» ubytování v hotelu v Českém Krumlově

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – ČESKÝ KRUMLOV – TŘEBOŇ – JINDŘICHŮV HRADEC – NP BERCHTESGADEN – 
HOLAŠOVICE  –  PRACHATICE – PASSAU –  ROŽMBERK NAD VLTAVOU – ČESKÉ BUDĚJOVICE – PÍSEK

myslem Otakarem II. Navštívíme místní radnici  
z 11. stol., Černou věž a Pianistický klášter, Mas-
né krámy – legendární restaurace, prvotřídní 
pivo, možnost exkurze věhlasného pivovaru 
Budvar. Individuální volno. 
6. den ROŽMBERK NAD VLTAVOU, 
prohlídka města a známého hradu pocháze-
jícího z poloviny 13. století, který patří mezi 
nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců jednoho 
z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů 
– Rožmberků. Návrat do ČESKÉHO KRUM-
LOVA –„klenot mezi městy“, prohlídka histo-
rického centra vč. zámeckého komplexu, věže 
a dalších stavebních skvostů.  
7. den Město PÍSEK, založené na ochranu 
rozsáhlých rýžovišť zlata na řece Otavě. Prohlíd-
ka historického centra vč. nejstaršího kamenné-
ho mostu v Čechách (barokní plastiky). Příjezd 
v podvečerních hodinách.

Zámek Hluboká
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Zámek Moritzburg

Pravčická brána

Prachovské skály

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-Saského Švýcarska. Čekají nás nád-
herné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické 
bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva 
národních parků, ale i Drážďan a romantického zámku Moritzburg. 

ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO 
a Drážďany

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ – HŘENSKO – PRAVČICKÁ BRÁNA –  DIVOKÁ A TICHÁ SOUTĚSKA 
– DRÁŽĎANY – ZÁMEK MORITZBURG – BAD SCHANDAU – JETŘICHOVICKÉ STĚNY – DĚČÍN – 
PEVNOST KÖNIGSTEIN – DORF WEHLEN – BASTEI – NOVÝ BOR – PANSKÁ SKÁLA

ČESKO

S

ČESKÝ RÁJ 
skalní vyhlídky, hrady a zámky

» hotel*** v srdci Českého ráje  
s venkovním bazénem

» večeře ve Středověké krčmě v Dětenicích
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3 %
» zájezd provází M. Bencová

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ708-15-1 19.07.–25.07. 6 390,-  A, B, G, L

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi 
(snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu), 
pojištění léčebných výloh při výletech do Němec-
ka, průvodce

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

1lůžk. pokoj 1000 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

SYCHROV – HRAD TROSKY – SOBOTKA – PRACHOVSKÉ SKÁLY – MNICHOVO HRADIŠTĚ – 
PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY – TURNOV – JIČÍN – DĚTENICE – BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ – 
ŽELEZNÝ BROD –  DLASKŮV STATEK – HRUBÝ ROHOZEC –  KOZÁKOV –    ROVENSKO POD TROSKAMI 
– HRUBÁ SKÁLA – HRAD VALDŠTEJN – HRAD KOST 

Český ráj nese své označení právem, málokde v  Čechách najdeme tak krásný kout země. 
Doslova na každém kroku nás překvapí mohutná stavba hradu či zámku a skalní vyhlídky 
nám nabídnou daleké výhledy do kraje.

» výletní lodí do Bad Schandau
» pohádkový Moritzburg a Drážďany
» divoké soutěsky Kamenice  

a Pravčická brána 

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi – 
z toho jednou večeře ve Středověké krčmě v Dě-
tenicích (snídaně formou bufetu, večeře 2 chody 
– jednotné menu), volný vstup do venkovního 
bazénu, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1800 Kč, pojištění storna zájezdu 
105 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjedeme směr České Švýcarsko, 
do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na 
ubytování do příjemného hotelu u Zámeckého 
rybníka v Děčíně navštívíme významný komplex 
dvou oddělených zámeckých celků v BENE-
ŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ – fenomén „saské 
renesance“. 
2. den Atraktivní okruh nejznámějšími par-
tiemi Českého Švýcarska.  HŘENSKO – Tři 
prameny – PRAVČICKÁ BRÁNA – nej-
krásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, 
zámeček Sokolí hnízdo –  skalní útvary nad 
Gabrielinou stezkou –  Mezní louka – DIVOKÁ 
SOUTĚSKA – TICHÁ SOUTĚSKA (Ed-
mundova), romantická plavba lodičkou po říčce 
Kamenici. 
3. den Po snídani odjedeme na celodenní 
výlet do Drážďan. Před návštěvou samotného 
města si prohlédneme nedaleký zámek MO-
RITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři 
oříšky pro Popelku, který nechal vystavět August 
Silný, král polský a kurfiřt saský.  DRÁŽĎANY  
„Labská Florencie“ – prohlídka nejvýznamnějších 
památek města - Brühlská terasa na nábřeží Labe 
s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zá-
mek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger... 
Ve večerních hodinách návrat na hotel. 
4. den Relaxace na výletní lodi po trase 
Děčín – Hřensko – Bad Schandau. 
Cestou se nám budou nabízet krásy NP České 
Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe a bu-
deme se kochat okolními pískovcovými skalami. 
Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a dal-
ší. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského 
městečka BAD SCHANDAU, v samém centru 
Saského Švýcarska. Procházka po Labské prome-
nádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova 
kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, vý-
jezd elektrickým výtahem nad město – krásné 
vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v míst-
ních lázních Toskana Terme nebo variantně 
pro ty kdo nechtějí do lázní, návštěva Botanické 
zahrady. V podvečerních hodinách návrat našim 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Před příjezdem na ubytování navštíví-
me novogotický zámek SYCHROV – venkov-
ské sídlo bohaté šlechtické rodiny s rozsáhlým 
parkem.  Odjezd na ubytování do Turnova – srd-
ce Českého ráje.
2. den Působivá zřícenina hradu TROSKY 
– symbol Českého ráje, odkud lze za příznivého 
počasí spatřit např. i Prahu, Mladou Boleslav 
a velkou část Českého ráje s mnoha krásnými 
místy v okolí. „Šrámkova“ SOBOTKA – rá-
zovitá dřevěná stavení, lidová architektura 
a návštěva funkčního válcového mlýna 
v Železnici. Odpoledne pěší okruh PRA-
CHOVSKÝMI SKALAMI (4  km) Turistická 
chata – Zelená rokle – Pechova vyhlídka – Fort-
na – Nová rokle – Šikmá věž – Babinec – vyhlíd-
ka Českého ráje, Míru a Hlaholská – Bratrská 
modlitebna – Hakenova, Všetečkova a Šlikova  
vyhlídka.
3. den Za Valdštejnem i Casanovou na zámek 
MNICHOVO HRADIŠTĚ – barokní skvost 
s bohatými interiéry, zámecké divadlo, vzácná 
knihovna, hrobka Albrechta z Valdštejna. Na-
vštívíme skalní město PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY 
v okolí Mužského, turistická vycházka v oblasti. 
Na závěr dne TURNOV – historie a tajemná 
zákoutí města, muzeum Českého ráje.
4. den Dopoledne individuální volno 
v Turnově. Odpoledne město JIČÍN – malebné,  
staleté město nás ohromí pohádkovým vzhle-
dem náměstí, ale i památkami, které tu nechal 
postavit Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna – 
Valdštejnský palác, původně renesanční 
stavba Smiřických, nedaleký kostel sv. Ja-
kuba Většího, městské hrady a Valdická 
brána – dominanta města s nádherným vý-
hledem. Na závěr dne zámecký areál DĚTENI-
CE – barokní zámek a Středověká krčma 
– zde se přesuneme do středověku, středověký 
program, večeře, hudba, kejklíři.
5. den Navštívíme BOZKOVSKÉ DO-
LOMITOVÉ JESKYNĚ – nejdelší jeskynní 
systém v ČR, největší české podzemní jezero. 

busem na hotel.
5. den Krásy NP České Svýcarsko – JETŘI-
CHOVICKÉ STĚNY – lehká turistika a pro-
cházky v jednom z nejkrásnějších území střední 
Evropy – labyrint pískovcových skalních měst, 
hluboká kaňonovitá údolí, Mariina skála, 
Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. 
Návrat na ubytování a prohlídka historické části 
města DĚČÍN.
6. den Po snídani nás čekají krásy Saského 
Švýcarska. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, 
z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské 
pískovce. Malé Saské Švýcarsko v DORF WEH-
LEN – jízda turistickým vláčkem mezi skalními 
kaňony, vyhlídkami a pevnostmi a symbol této 
oblasti BASTEI – skalní most z pískovce, dlouhý 
76 m, jenž spojuje Bastei a sklaní hrad Neurathen.
7. den  Po snídani se vydáme přes NOVÝ 
BOR domů – prohlídka  sklářské hutě, ruční vý-
roba skla. Cestou zastávka u PANSKÉ SKÁLY 
– čedičové varhany – známé z pohádky o Pyšné 
princezně.

Hrad Trosky

ŽELEZNÝ BROD – město skla, sklářská ex-
pozice, DLASKŮV STATEK – lidová architek-
tura, patrová roubená stavba a den zakončíme  
prohlídkou zámku HRUBÝ ROHOZEC z po-
čátku 16. stol., obklopený anglickým parkem.
6. den Vyhlídka Českého ráje – KOZÁKOV  
tzv. „Strážná hora Českého ráje“– naleziště 
drahých kamenů. ROVENSKO POD TROS-
KAMI – unikátní zvonice z 17. stol. HRUBO-
SKALSKO – prohlídka nádvoří a výstup na věž 
zámku HRUBÁ SKÁLA. Odtud se vydáme 
„Zlatou stezkou Českého ráje“ s pře-
krásnými vyhlídkami (Mariánská, Na Kapelu, 
U lvíčka) k hradu VALDŠTEJN s mimořádně 
cenným mostem a kaplí sv. J. Nepomuckého.
7. den Prohlídka hradu KOST – jeden 
z nejzachovalejších gotických hradů u nás. Od-
jezd domů.

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ709-15-1 09.08.–15.08. 6 890,- A, B

Náš tip!
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ČESKO

Nabízíme pokračování úspěšného zájezdu do Prahy, tentokrát za poznáním krásných zahrad. 
Navštívíme takové skvosty, jako je Vrtbovská zahrada nebo Valdštejnský palác, ale i  Vyšehrad 
či Trójský zámek s barokní zahradou pod vinicí sv. Kláry.

PRAHA 
a nejkrásnější zahrady

Praha – Karlův most

PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY 
a okolí 

Poznejte s  námi hlavní město České republiky, po tisíc let sídlo českých knížat, králů, císařů  
a prezidentů. Město s nepřeberným množstvím kulturních a historických památek a mnoha su-
perlativů – zlatá, stověžatá, perla na Vltavě...

» ubytování v hotelu*** v Praze
» zájezd provází M. Bencová
» barokní skvosty Vrtbovská  

a Valdštejnská zahrada

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ710-15-1 03.06.–07.06. 4 990,- A, B, L

dopravu klim. busem, 4x ubytování v hotelu*** 
v Praze – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x sní-
dani formou bufetu, 1x plavbu lodí po Vltavě vč. 
večeře, průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč, pojištění storna zájezdu 
75 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v ranních hodinách do PRA-
HY. Prohlídku hlavního města začneme ná-
vštěvou Vyšehradu – sídlo českých panov-
níků, sídelní místo kapituly, dochovaná barokní 
pevnost s dlouhými a temnými kasematy, mís-
to posledního odpočinku českých velikánů. Pů-
vabná lokalita s osobitým geniem loci. Odjezd 
na ubytování do hotelu v Praze.
2. den Odjedeme k areálu Pražského 
hradu, kde navštívíme okolní zahrady – 
Královskou s letohrádkem královny Anny. 
Na starých vinicích ji založil císař Ferdinand I. 
Habsburský. Zahradu Na Baště, Svatováclav-
skou vinici a Palácové zahrady na svahu 
pod Pražským hradem. Odpoledne navštívíme 
barokní skvost Vrtbovskou zahradu od 
vyhlášeného architekta českého baroka Fr. 
Maxmiliána Kaňky. Budeme se kochat krásou 
terasovitých zahrad, květinovými ornamenty, 
pohledem na barokní Prahu a chrám sv. Miku-
láše mít na dosah. Závěr dne bude patřit par-
ku Kampa s pohledy na Karlův most. 
3. den Dopoledne strávíme v Trojské čtvrti.  
Navštívíme monumentální Trojský zámek 
s barokní zahradou pod vinicí sv. Kláry. Vari-
antně navštívíme Pražskou botanickou 
zahradu se skleníkem Fata Morgana – expo-
zice cizokrajných rostlin různých vegetačních 
uskupení, obdoba palmových skleníků, jako 
je v Lednici nebo londýnské Kew nebo Zoo-
logickou zahradu. Odpoledne vyjedeme 
lanovkou na Petřín. Volno k návštěvě Růžové 
zahrady, Planetária, Bludiště a Petřínské roz-
hledny. Individuální volno, večerní město.
4. den Po snídani odjedeme na vyhlídku 
k Metronomu na Letnou a zájezd zakon-
číme jedním z největších klenotů Malé Stra-
ny, návštěvou Valdštejnské zahrady 
a Valdštejnského paláce. Palác je plný 
mnoha krásných architektonických prvků, a to 
jak v interiéru, tak i ve venkovní části. Jedná se 
o jednu z nejvýraznějších staveb českého rané-
ho baroka. Nahlédneme do celého komplexu, 
který kromě paláce tvoří dále také zahrada 
s mnoha jezírky, sochami a přírodními zajíma-
vostmi. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v ranních hodinách – cestou 
do Prahy navštívíme KUTNOU HORU ,  
shlédneme konkurenci pražské Svatovítské 
katedrály – Chrám sv. Barbory, historie 
ražby mincí ve Vlašském sále, možnost pro-
hlídky stříbrného dolu. Příjezd na ubytování 
do Prahy. 
2. den Navštívíme Koněpruské jesky-
ně – nejdelší jeskyní systém u nás s proslu-
lými koněpruskými růžicemi. Potom se pře-
suneme do skláren s 300letou tradicí rodiny 
Rückl v Nižboru. Uvidíme ruční výrobu 
českého křišťálu včetně foukání a broušení. 
Další zastávkou bude český královský hrad 
KŘIVOKLÁT, který oslavil již neuvěřitelných 
900 let od svého založení. Na závěr dne navští-
víme prezidentské městečko LÁNY se svým 
zámkem, rozsáhlým zámeckým parkem a Mu-

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ711-15-1 21.05.–24.05. 3 590,- A, B, L 

dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** 
v Praze – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x sní-
dani formou bufetu, průvodce

vstupné, fakult. služby, místní dopravu a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena za-
hrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč, pojištění storna zájezdu 
60 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Vrtbovská zahrada

» ubytování v hotelu*** v Praze
» plavba lodí po Vltavě s večeří
» zájezd provází M. Bencová

KUTNÁ HORA – PRAHA – KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ – NIŽBOR – KŘIVOKLÁT – LÁNY – NELAHOZEVES 
–  KONOPIŠTĚ – KARLŠTEJN

zeum T. G. Masaryka. 
3. den Návštěva NELAHOZEVSI, rodiš-
tě hudebního skladatele Antonína Dvořáka, 
Lobkovický zámek – monumentální 
renesanční stavba s překrásnou sgrafitovou 
výzdobou. PRAHA  – Staré město s Or-
lojem, Židovské město, Nové Město s Vác-
lavským náměstím. Volno k návštěvě muzeí 
či nákupům. Večer fakultativně představení 
na Křižíkově fontáně – hudební, vodní 
a světelná show.  
4. den KONOPIŠTĚ – lovecký zámeček 
Františka Ferdinanda d´Este. Odpoledne se 
budeme věnovat prohlídce hlavního města 
PRAHY  – Pražský Hrad, Malá Strana, Kar-
lův most. Plavba lodí po Vltavě a závě-
rečná společná večeře na palubě lodi.
5. den Nejkrásnější a nejznámější český 
hrad, který vyhlíží, jako by právě vypadl z po-
hádkové knížky – KARLŠTEJN, hrad založil 
po roce 1348 Karel IV. jako bezpečnou schrán-
ku k uložení říšských korunovačních klenotů 
a ostatků svatých, ale i jako místo vhodné k od-
počinku a rozjímání. Odjezd domů. 

Karlštejn

Kutná Hora – Chrám  
sv. Barbory

Náš tip!
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Jihlava

Telč

Malebná krása Šumavy s táhlými svahy a hlubokými lesy přitahuje milovníky neporušené pří-
rody a je lákavým cílem pro ty, kteří hledají fyzické i psychické zotavení. Vydejte se s  námi 
procházet mělkými údolími, slatěmi a horskými úbočími tiché a poklidné Šumavy, stejně tak 
Bavorského lesa s okouzlující panenskou přírodou. Prožijte dovolenou v romantickém prostředí 
NP Šumava a Bavorského lesa.

KRÁSY ŠUMAVY 
a Bavorského lesa

VELHARTICE – SLUNEČNÁ – PRÁŠILSKÉ JEZERO – POLEDNÍK – PANCÍŘ – ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO 
– KVILDA – MODRAVA – ANTÝGL – SRNÍ – VELKÉ A MALÉ JEZERO – VELKÝ JAVOR – BODENMAIS – 
KAŠPERSKÉ HORY – KRÁLOVSKÝ KÁMEN – JAVORNÍK – SUŠICE – RÁBÍ 

ČESKO

S

KOUZLO VYSOČINY 
kulturní bohatství, památky UNESCO

» jedinečné památky Unesco
» idylická krajina Vysočiny
» atraktivní program 
» stylové ubytování – hotel***  

s polopenzí

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ713-15-1 24.08.–29.08. 6 690,-  A, B, G

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** 
Gustav Mahler – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře), 
průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1800 Kč, pojištění storna zájezdu 
90 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v dopoledních hodinách 
a před příjezdem na ubytování navštívíme 
hrad VELHARTICE s impozantními inte-
riéry bývalého Rajského paláce a světově uni-
kátním gotickým kamenným mostem. Odjezd 
na ubytování do Železné Rudy.
2. den Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údo-
lím Jezerního potoka k tajemnému PRÁŠIL-
SKÉMU JEZERU, rozlévajícího se na svazích 
Poledníku – rozhledna POLEDNÍK – nejhezčí 
kruhový rozhled na Šumavu ukončí dnešní den.
3. den Ze Špičáku vyjedeme lanovkou na 
PANCÍŘ, rozhledna na vrcholu Pancíře nad 
Železnou Rudou nám nabídne krásné výhledy 
na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký 
Javor (1456 m) na německé straně. Za jasného 
počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dach-
steinu. Poté sestoupíme do Špičáckého sedla 
a pokračujeme k ČERNÉMU a ČERTOVU 
JEZERU – šumavská jezera jsou jediná jezera 
ledovcového původu na  našem území – Ná-
rodní přírodní rezervace od roku 1933.
4. den NP ŠUMAVA – největší český NP 
s 680 km2. KVILDA – jedna z nejvýše polo-
žených a také nejchladnějších obcí v ČR leží 
na úpatí Antýglu (1 253 m), stylová šumavská 
stavení, roztroušená po obou stranách Hamer-
ského potoka. V bývalém Polaufově hostinci 
(dnes penzion Hones) začíná Klostermannův 
román V ráji Šumavském – prohlídka slatě, poté 
sjedeme do horské MODRAVY a pokračuje-
me do ANTÝGLU – bývalý Královácký dvorec 
na řece Vydře, Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ – 
horská obec založena dřevaři r. 1720, její název 
vznikl podle hojného výskytu vysoké zvěře. 
5. den NP BAVORSKÝ LES na německé 
straně – 920 km2. VELKÉ a MALÉ JEZERO, 
nad nimiž vévodí nejvyšší hora celé Šumavy 
Velký Javor. Turistické procházky v této oblasti. 
Fakult. výjezd lanovkou na vrchol VELKÉHO 
JAVORU. Při zpáteční cestě zastávka a pro-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V dopoledních hodinách odjedeme 
do JIHLAVY, města založeného doslova 
na stříbrných základech a ve středověku jedno-
ho z nejbohatších měst u nás. Prohlídka roz-
lehlého Jihlavského podzemí vč. svítící 
chodby, historické centrum – hradby s baštami, 
historické domy, brána Matky boží, kostel sv. Ja-
kuba. Ubytování v centru města – hotel Gustav 
Mahler – stylové a krásné prostory v budově 
bývalého dominikánského kláštera.
2. den Výlet do historického města TELČ  

 – krásné náměstí Zachariáše z Hradce, 
renesanční domy, areál gotického hradu a re-
nesančního zámku, pohádková atmosféra. 
Krátká procházka přírodní rezervací k zřícenině 
hradu ŠTAMBERK, spojeného pověstmi 
o templářích a návštěva pohádkového hra-
du ROŠTEJN, známého i z pohádky Z pekla 
štěstí. Na závěr dne TŘEŠŤ – historické jádro 
a především vzácná židovská synagoga, expo-
zice Franz Kafka.
3. den Výlet na pomezí Vysočiny a Jižních 
Čech. Navštívíme DAČICE – historické jád-
ro i zdejší zajímavost – žulový pomník kostky 
cukru, neboť ve zdejší rafinerii v roce 1843 vy-
robil J. K. Radem první kostkový cukr na světě. 
SLAVONICE – městská památková rezerva-
ce, renesanční domy, figurální sgrafita, sklíp-
kové klenby, městské brány. Románský hrad 
LANDŠTEJN, jenž založil zřejmě český král 
Přemysl Otakar II., vyhlídka s pohledy na Čes-
kou Kanadu.
4. den Symbol legendárního světce a dílo 
geniálního stavitele – poutní kostel sv. 
Jana Nepomuckého na ZELENÉ 
HOŘE  u Žďáru nad Sázavou, dílo J. B. 
Santiniho, barokní gotika, klášter Sázava 
s kostelem P. Marie a Studniční kaplí. LIPNI-
CE NAD SÁZAVOU, zde dnešní výlet za-
končíme – podíváme se na jeden z nejmohut-
nějších českých šlechtických hradů, obestřený 
záhadami a tajnostmi.

» ubytování na jednom  
místě – hotel*** v Železné Rudě

» majestátnost Šumavy

hlídka BODENMAIS.
6. den Městečko KAŠPERSKÉ HORY 
– s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnic-
tví. Pokračujeme strašidelným lesem na hrad 
KAŠPERK – založený císařem Karlem IV. 
k ochraně šumavského pohraničí, zřícenina 
Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, 
KRÁLOVSKÝ KÁMEN – překrásné a záro-
veň i tajemné místo Šumavy vystupující do výš-
ky 1058 m n. m. Toto místo je opředeno řadou 
pověstí a podle jedné z nich zde v nitru hory spí 
královské vojsko. JAVORNÍK – Klostermann-
ova rozhledna a park. 
7. den Po snídani navštívíme „bránu Šuma-
vy“ SUŠICE – prohlídka města a betléma, za-
stávka na hradě RÁBÍ, největší zřícenina hradu 
v Čechách. 

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ712-15-1 02.08.–08.08. 7 490,-  A, B, G, L

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (sní-
daně i večeře formou bufetu), průvodce, pojištění 
léčebných výloh do Německa

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

1lůžk. pokoj 1200 Kč, pojištění storna zájezdu 
105 Kč

u turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí 
a těžší variantou

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka:

JIHLAVA – TELČ – HRAD ŠTAMBERK – HRAD ROŠTEJN – TŘEŠŤ – DAČICE – SLAVONICE – HRAD 
LANDŠTEJN – ZELENÁ HORA – LIPNICE NAD SÁZAVOU – TŘEBÍČ – JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – 
DALEŠICKÝ PIVOVAR – PELHŘIMOV

Zájezd nás zavede do idylické krajiny Vysočiny: oblé kopce, hluboké lesy, rybníky. Najdeme tu a 
poznáme celou řadu historických měst, kostelů, muzeí, technických památek a pozoruhodných 
míst, z nichž tři jsou zapsána na seznamu UNESCO. Ubytováni budeme v samém centru Jihlavy, 
v stylovém hotelu, kde se minulost setkává se současností.

5. den Židovské město a baziliku 
sv. Prokopa  budeme obdivovat ve městě 
TŘEBÍČ. Zdejší židovská čtvrť je jedinou ži-
dovskou památkou mimo území Izraele, zapsa-
nou na seznam  – rázovité domy, areál zám-
ku a baziliky, Karlovo náměstí – 3. největší v ČR. 
Pokračujeme k prohlídce majestátního zámku 
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU s mo-
numentálním Sálem předků – krásné interiéry, 
francouzská zahrada. Pivovar filmových Postřižin 
najdeme v nedalekém městečku DALEŠICE – 
turistická atrakce, kvalitní Dalešické pivo, které se 
vaří podle starého pivovarského zákona – pro-
hlídka.
6. den Návštěva města PELHŘIMOV – 
historické jádro obklopené hradbami a věže-
mi, Muzeum rekordů a kuriozit, Zámek pánů 
z Říčan s Muzeem Vysočiny. Odpoledne odjezd 
domů.

Náš tip!
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ČESKO

Morava, území oplývající vínem, meruňkami a okurkami. Kraj vstřícných obyvatel, starobylých 
hradů a zámků spadajících až do dob Velkomoravské říše. Navštívíme i romantický kraj Dolního 
Rakouska se slavnými kláštery a hrady. Užijte si dovolenou na jižní Moravě. 

JIŽNÍ MORAVA, DOLNÍ RAKOUSKO
a NP Podyjí

Zámek Lednice

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ 
s ubytováním ve wellness hotelu

Navštívíme pohádkovou krásu Moravského krasu, jenž patří k nejvýznamnějším oblastem 
svého druhu ve střední Evropě. Prohlédneme si nejen známé jeskyně a propasti, ale budeme 
obdivovat i řadu historických a kulturních památek oblasti.

» trvale oblíbený zájezd
» zámek Riegersburg a zámecký areál 

Uherčice

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ714-15-1 30.08.–05.09. 7 390,- A, B, G

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, venkovní bazén, 6x 
polopenzi formou bufetu, průvodce

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

1lůžk. pokoj 1800 Kč, pojištění storna zájezdu 
105 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjedeme směr Morava. Návště-
va parku a Nového zámku v JEVIŠOVI-
CÍCH. Prohlídka Starého zámku a procház-
ka k přehradě – jedné z nejstarších kamenných 
přehrad ve střední Evropě, technická památka. 
Odjezd na ubytování a večeři.
2. den Romantika rakouského Po-
dyjí – na soutoku německé a moravské Dyje 
městečko RAABS, pokračujeme prohlídkou ba-
rokního zámku RIEGERSBURG, který stojí 
na místě původního vodního zámku a v 18. stol. 
byl přestavěn v barokním stylu, návštěva středo-
věkého hradu HARDEGG na rakousko-mo-
ravské hranici – gotické pozůstatky a renesanční 
náhrobky hrabat Prueschenků a Hardeggů a na 
závěr dne – prohlídka malebného RETZU.
3. den Romantická cesta do Vranovského 
zámku, vedoucí po kamenném 57 m dlouhém 
mostě, prohlídka zámku VRANOV NAD 
DYJÍ s unikátní sbírkou vranovské keramiky. 
Vranovská přehrada, individuální volno a pro-
hlídka nedalekého novogotického hradu BÍ-
TOV na skalnatém ostrohu nad zákrutem řeky 
Želetavky v blízkosti jejího ústí do Dyje. Během 
prohlídky se seznámíme s bítovskými strašidly 
a s neobvyklou ZOO vycpaných zvířat.
4. den Navštívíme rozlehlý zámecký areál 
UHERČICE – díky různým stavebním a umělec-
kým epochám, které jsou do historie Uherčic ve-
psány, je zámek někdy označován jako „učebnice 
slohů“. I dnešní den budeme věnovat romantice 
Dolního Rakouska – prohlídka kláštera GE-
RAS, nejseverněji položený rakouský klášter 
s bylinnou zahradou, který představuje umělecký 
a kulturní zážitek na půdě staré klášterní tradice. 
Odpoledne odjedeme do termálních lázní LAA 
AN DER THAYA, nacházejících se přímo za 
hranicemi (3hod. vstupné cca 15 €). Návštěva 
lázní nebo individuální volno ve městečku.  
5. den ZNOJMO, nejstarší a možná i nejkrás-
nější město na Moravě. Prohlídka znojemského 
zámeckého barokního areálu, kde 
shlédneme expozici věnovanou historii města. Vy-
stoupíme na 80 m vysokou radniční věž a projde-
me unikátním labyrintem chodeb, nacházejících 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjedeme směr Moravský kras.  
Před příjezdem na ubytování navštívíme nejna-
vštěvovanější moravský hrad PERNŠTEJN, 
tyčící se nad městem Nedvědice bezmála 800 let 
a který nebyl za celou svou historii nikdy dobyt. 
Po prohlídce odjezd k Blansku do Wellness hotelu 
Panorama, kde budeme po 6 nocí ubytováni.
2. den Celodenní výlet v MORAVSKÉM 
KRASU – na celém území je známo více, jak 
1100 jeskyní, z nichž je 5 přístupných veřejnosti.  
Dnes navštívíme ty nejvyhledávanější: PUN-
KEVNÍ JESKYNĚ, nádherné jeskynní Dómy, 
stalagmitové chodby, dostaneme se až na dno 
propasti Macocha a podnikneme romantickou 
plavbu na lodičkách po podzemní říčce Punkvě. 
Na začátku Suchého žlebu navštívíme známé 
KATEŘINSKÉ JESKYNĚ – Hlavní dóm, nej-
větší prostory Moravského krasu, Nová jeskyně 
aj. Nevynecháme ani propast MACOCHA, 
největší v Česku i ve střední Evropě – vyhlídkové 
můstky. Návrat na ubytování, relaxace. 
3. den Výlet do města KROMĚŘÍŽ, které 
je nazýváno Hanáckými Athénami. Památky  
– Arcibiskupský zámek, Květná zahrada – 
vrchol. dílo evropského zahrad. umění 17. stol., 
Podzámecká zahrada, kostely sv. Mořice a sv. Jana 
Křtitele, Mlýnská brána...
4. den Po snídani odjedeme k prohlídce 
SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍ  
a jeskyně BALCARKA, její části zvané Galerie 
a Přírodní chodba patří k nejkrásnějším prosto-
rám Moravského krasu. Odpoledne nás čeká 

JEVIŠOVICE – RAABS – RIEGERSBURG – HARDEGG – RETZ – VRANOV N. DYJÍ – BÍTOV – UHERČICE – 
GERAS – LAA AN DER THAYA – ZNOJMO – LOUCKÝ KLÁŠTER –  LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL – SLUP – ŠATOV 

se pod celým středověkým městem s délkou až 
30 km. Den zakončíme návštěvou premonstrát-
ského Louckého kláštera, kde si prohléd-
neme interiéry, získáme informace o místním vi-
nařském provozu a ochutnáme několik vzorků vín. 
6. den Odjezd do LEDNICKO-VALTICKÉ-
HO AREÁLU . Prohlídka zámeckého kom-
plexu LEDNICE s rozsáhlým anglickým parkem. 
V odpoledních hodinách navštívíme městečko 
VALTICE, jehož ozdobou je zámek a v objek-
tu sídlí Národní vinařské centrum – 
možnost degustace vína ze Zámeckých sklepů. 
7. den Prohlídka vodního mlýna ve SLU-
PI, renesanční, nově zrekonstruovaná budova 
náleží mezi nejvýznamnější a architektonicky nej-
pozoruhodnější objekty svého druhu na našem 
území. Památka získala první místo v národní 
soutěži Gloria Musealis. Muzeum zeměděl-
ství v Oleksovičkách, které je věnováno 
památce JUDr. Vladislava Cilínka. Prohlédneme si 
i jedinečný Malovaný sklep v ŠATOVĚ, vyzdobe-
ný barevnými plastickými obrazy. Odjezd domů.

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ715-15-1 05.07.–11.07. 6 490,- A, G, L

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snída-
ně – bufet, večeře – menu), průvodce, pojištění léč. 
výloh do Rakouska 

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

1lůžk. pokoj 600 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

3. osoba na přistýlce 600 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

» hotel Panorama – polopenze bufetem
» sleva Senior  +60 – ze základní ceny 3 %

HRAD PERNŠTEJN – PUNKEVNÍ JESKYNĚ – KATEŘINSKÉ JESKYNĚ –  KROMĚŘÍŽ –  
SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ – JESKYNĚ BALCARKA – ZÁMEK RÁJEC NAD SVITAVOU – 
BOSKOVICE – KŘTINY – SLAVKOV – MOHYLA MÍRU – ČERNÁ HORA

zámecký komplex RÁJEC NAD SVITAVOU, 
vybudovaný ve stylu Ludvíka XVI., luxusně zaříze-
né interiéry, sbírky porcelánu, obrazárna.
5. den Snídaně a návštěva nedalekého unikát-
ního westernového městečka Western park 
v BOSKOVICÍCH s nefalšovanou atmosférou 
Divokého západu. Odpoledne Městská pa-
mátková zóna Boskovice – náměstí, zámek, 
rezidence, bývalý klášter, torzo židovského ghetta 
se synagogou. Návrat do hotelu.  
6. den Výlet do Křtinského údolí, po je-
hož stranách je řada krasových útvarů a jeskyní. 
Navštívíme KŘTINY – Mariánský chrám, dle 
staré pověsti ve zdejším údolí křtili Cyril a Meto-
děj i jejich žáci. Současný chrám, ke kterému kaž-
dý rok míří tisíce poutníků, pochází z 18. stol. Tato 
rozlehlá stavba byla vybudována dle projektu G. 
Santiniho. Odpoledne zámek Slavkov – pa-
tří k nejmohutnějším barokním objektům na Mo-
ravě, bývalá  rezidence pánů z Kounic a návštěva 
Mohyly Míru, kde se v roce 1805 odehrála 
bitva tří císařů (bitva u Slavkova).
7. den Dopoledne pivovar Černá Hora 
– podíváme se, jak se v Černé Hoře vaří pivo – 
exkurze, fakult. oběd a odjezd domů.

Lednicko-valtický areál

S

Sleva:

Hotel Panorama

Hrad Pernštejn

Punkevní  
jeskyně

Náš tip!
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Jeseníky Jeseníky

Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáme se zde 
s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými památkami včetně 
lidové architektury.

JESENÍKY  
pobyt s výlety

VELKÉ LOSINY – PRADĚD – KARLOVA STUDÁNKA – RAMZOVÁ – ŠERÁK – ČERVENOHORSKÉ SEDLO 
– DLOUHÉ STRÁNĚ – ZLATÉ HORY – REJVÍZ – JESKYNĚ NA POMEZÍ – JESENÍK 

ČESKO

BESKYDY  
pohodový týden na Valašsku 

» wellness hotel*** s bazénem v Horní 
Bečvě

» snídaně i večeře formou bufetu
» relaxace a turistika
» BONUS – fakult. výlet 6. den zdarma 

– při uzavřené Cestovní smlouvě  
do 1. 3. 2015

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ717-15-1 09.08.–15.08.  6 990,- D, G, L  

dopravu klim. busem, 6x ubytování ve well-
ness hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
Wi-Fi, 6x polopenzi formou bufetu, volný vstup 
do hotelového bazénu, průvodce

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

1lůžk. pokoj 1200 Kč, fakult. výlet 6. den progra-
mu 200 Kč (min. 20 účastníků), pojištění storna 
zájezdu 105 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

» hotelové wellness, bazén
» trvale oblíbený zájezd
» lehká pěší turistika

 Kód Termín Cena Trasa

 CZ716-15-1 19.07.–24.07. 6 290,- D, L

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi (sní-
daně formou bufetu,  večeře výběrem ze 3 jídel 
den předem, první večeře společná), průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1200 Kč, pojištění storna zájezdu 
90 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

SVATÝ KOPEČEK – PUSTEVNY – RADHOŠŤ – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – SOLÁŇ – ČARTÁK – 
KAROLINKA – VELKÉ KARLOVICE – BÍLÁ – NÁDRŽ ŠANCE – OSTRAVICE – LYSÁ HORA – KOPŘIVNICE 
– ŠTRAMBERK

Zájezd nás zavede na území Valašska, do jedné z nejrázovitějších a na přírodní krásy nejbohatších 
oblastí našeho státu. Hornatá a zalesněná krajina s dochovaným folklórem a lidovou architek-
turou, Rožnov pod Radhoštěm a blízké Beskydy s rozsáhlými možnostmi aktivního odpočinku.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjedeme směr Beskydy. Před 
příjezdem na ubytování zastavíme na SVA-
TÉM KOPEČKU u Olomouce, poutní  místo 
a chrám Navštívení Panny Marie, mu-
zeum bývalého Fojtství. Ubytování ve well-
ness hotelu v Horní Bečvě.
2. den Jedna z nejkrásnějších celodenních 
turistických tras v Beskydech. Z Horní Bečvy se 
vydáme na MARTIŃÁK, dále přes ČERTŮV 
MLÝN, TANEČNICI na PUSTEVNY a od-
tud k soše Radegasta a na RADHOŠŤ – 
posvátná, 1129 m vysoká hora, sídlo pohanského 
boha Radegasta, pak už sejdeme do Rožnova p. 
Radhoštěm.  Pro méně aktivní turisty je zvolena 
trasa lehčí – autobusem  vyjedeme na Pustevny 
a pěšky k soše Radegasta a na Radhošť. Návrat 
na hotel, individuální volno. 
3. den ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – 
návštěva a prohlídka výrobny ozdobných svíček 
a rožnovského skanzenu – „Valašské muze-
um v přírodě“ – Dřevěné městečko, Valašská 
dědina a Mlýnská dolina – množství dochované 
lidové architektury, tradiční valašská kuchyně. In-
dividuální volno, prohlídka města, koupání nebo 
lehká turistika v okolí. 
4. den Turistický výlet ze Soláně na ČAR-
TÁK, Tanečnici a do Nového Hrozenkova (cca 
2–3 hod.). Krátce se zastavíme v KAROLÍN-
CE – nejmladším městě na Valašsku (1998), 
neporušený  unikátní shluk valašských dřevěnic 
rodu Orságů.  VELKÉ KARLOVICE, muze-
um v chráněném objektu bývalého kupeckého 
domu s roubeným kostelem Panny Marie Sněžné 
z roku 1754 nám podá ucelený obraz života lidí 
v tomto rázovitém koutu Valašska.  
5. den Přes Bečvy a horskou obec BÍLÁ, kde 
je dřevěný kostel sv. Bedřicha a zámeček připo-
mínající skandinávské stavby, dojedeme k vodní 
nádrži ŠANCE a do OSTRAVICE, kde navštíví-
me v části Hamrovice  Bezručův srub – dnes 
muzeum Petra Bezruče. Po prohlídce se vydáme 
za zbojníkem Ondrášem  na nejvyšší  vrchol  Bes-
kyd  (2–3 hod) LYSOU HORU 1323 m. Při dob-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Cestou do Jeseníků navštívíme „Mu-
zeum papíru a ruční papírnu“ ve VELKÝCH 
LOSINÁCH, kde se ruční papír vyrábí už 
přes 400 let, vzpomeneme i na nešťastné oběti 
čarodějnických procesů, kde se psaly nejtem-
nější kapitoly historie. K večeru příjezd na uby-
tování do hotelu Dlouhé Stráně v Jeseníkách.
2. den Navštívíme nejvyšší bod Hrubého Je-
seníku a Moravy PRADĚD. Pěší trasa povede 
z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě 
Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) 
do KARLOVY STUDÁNKY – prohlídka 
půvabného lázeňského města. Pokud nechce-
te turistický výlet absolvovat, je možné strávit 
volný čas v Karlově Studánce.
3. den Návštěva horského střediska RAM-
ZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČER-
VENOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzo-
vá – sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod 
na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné 
(2,5 km) – sestup do Červenohorského sedla 
(5,5 km) – prohlídka lyžařského střediska. 
Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je 
možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit 
volný čas v Červenohorském sedle.
4. den Prohlídka unikátního vodního díla 
přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁ-
NĚ. Návštěva městečka ZLATÉ HORY 
– první zmínka o této obci pochází z r. 1263 
(původně Cukmantl), okolí Zlatých Hor ukrývá 
kouzlo panenské přírody a tajemství středo-
věkých štol. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU 
– horská obec s přírodní rezervací, důležitá 
pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná 
stezka k Mechovému jezírku, pěší túra 
z Rejvízu do Jeseníku.
5. den Prohlídka krasové jeskyně NA 
POMEZÍ. Návštěva lázeňského města JE-
SENÍK, v jehož historii cinká zlato a stříbro. 
Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, 
památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova 
naučná stezka. Individuální volno ve městě.    
6. den Po snídani odjíždíme přes VELKÉ 
LOSINY, kde si prohlédneme nádherný re-

Rožnov pod Radhoštěm Velké Losiny

nesanční zámek s arkádovým nádvořím a věží. 
Odjezd domů. rém počasí spatříme Malou Fatru i Roháče. Z Lysé 

hory sejdeme do Malenovic k hotelu Petr Bezruč. 
6. den Pro zájemce je připraven fakult. výlet 
na Slovensko do SUĹOVSKÝCH SKAL. Pro-
jedeme Manínskou a Kostoleckou ties-
ňavou a vyjdeme na zříceninu Suĺovského 
hradu. Na závěr navštívíme Pohankový 
mlýn s možností ochutnávky výrobků zhotove-
ných z pohanky. Ostatní volný den, koupání – ho-
telový bazén nebo přehrada Horní Bečva 
(cca 300 m od hotelu), procházky.
7. den Ráno odjedeme k návštěvě jedinečného 
Technického muzea TATRA v KOPŘIV-
NICI. Nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické 
vozovce, později proslavené jako fenomenální au-
tomobilka TATRA. Krátce zastavíme ve ŠTRAM-
BERKU – „Valašský Betlém“, gotická 40 m  vy-
soká  věž – Trúba. Po prohlídce odjezd domů.

B

Kunčice pod Ondřejníkem

VELKÉ LOSINY

KARLOVA 
STUDÁNKA

RAMZOVÁ ČERVENOHORSKÉ 
SEDLO

ZLATÉ HORY
JESENÍK



PO
ZN

Á
V

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

123

Štrbské pleso

Roháče

Lomnický štít

SLOVENSKO

Vysoké Tatry jsou nevyčerpatelným zdrojem jedinečných přírodních krás a hlubokou stud-
nicí poznání. Zájezd je určený pro milovníky Tater a nabízí variantně řešené trasy i pro méně 
zdatné turisty. 

VYSOKÉ A BELIANSKÉ TATRY 

 Kód Termín Cena Trasa

 SK718-15-1 03.08.–09.08. 6 890,- D, L    

dopravu klim. busem, 6x ubytování v penzionu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi – 
z toho 1x večeři na kolibě, turistickou mapu, při-
pojištění horské služby na turistické výlety

vstupné, fakult. služby, lanovky, plavbu na pltích 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

komplex pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč str. 
2 katalogu

u turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí 
a těžší variantou.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

ŽDIAR – POPRADSKÉ PLESO – ŠTRBSKÉ PLESO – SOLISKO – MORSKÉ OKO – SWISTOWA CZUBA 
– NP PIENINY –  DOLINA KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY  – TATRANSKÁ JAVORINA –  TATRANSKÁ 
LOMNICA – SKALNATÉ PLESO – LOMNICKÝ ŠTÍT – HREBIENOK – STARÝ SMOKOVEC

» oblíbený zájezd s lehkou turistikou
» polopenze v ceně

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd přes Olomouc do 
ŽDIARU v oblasti Belianských Tater – 
MONKOVA DOLINA, ubytování a večeře. 
Ždiar je typickou goralskou obcí s dřevěnými 
átriovými domy, památková rezervace lidové 
architektury.
2. den Ze zastávky Popradské pleso přejde-
me k Symbolického cintorínu a dále k PO-
PRADSKÉMU PLESU (1499 m), odtud po-
kračujeme na ŠTRBSKÉ PLESO (1355 m),  
prohlídka areálu, možnost fakult. projížďky 
na lodičkách nebo výjezd lanovkou na SO-
LISKO.
3. den Z LYSÉ POLANY variantně koň-
ským povozem k MORSKÉMU OKU – nej-
větší pleso v Tatrách, dále vystoupáme přes 
vrch SWISTOWA CZUBA k nádherným 
plesům Przedni a Wielki Staw Polski a DO-
LINOU ROZTOKI kolem Mickiewiczových 
vodopádů zpět do Lysé Poĺany. Zdatní turisté 
mohou z této strany zdolat nejvyšší vrchol pol-
ských Tater – RYSY (2499 m n. m.).
4. den Krásy PIENINSKÉHO NP. Z Čer-
veného Kláštora přejdeme po lávce přes Du-
najec na druhý břeh do Polska a vystoupáme 
nejprve na dominantu Pienin TRZY KORO-
NY (982 m n. m.) s nádherným kruhovým 
výhledem. Odtud sejdeme do polské rekreační 
osady Stromovce Nižne a opět přes lávku zpět. 
SPLAV DUNAJCA – z Červeného Kláštora 
fakult. sjedeme na dřevěných pltích 
(cca 9 km) do LESNICE, kde shlédneme 
místní folklórní zvyk „pasování Gurala“ a večer 
příjemně strávíme v místní kolibě, kde na večeři 
ochutnáme typické slovenské jídlo. 
5. den Ze zastávky Biela Voda projdeme 
dolinou KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY 
k chatě pri Zelenom plese, odtud k Velkému 
Bielemu plesu a dále přes Zadné Medodoly do 
TATRANSKÉ JAVORINY.
6. den Z Tatranské Lomnice (850 m), vyjede-
me nebo vyjdeme lanovkou přes Malou Svišťov-
ku na SKALNATÉ PLESO (1751 m) a zde 
dle možností můžeme vyjet na LOMNICKÉ 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v nočních hodinách z ČR na Slo-
vensko. 
2. den Příjezd na ubytování, dopolední snídaně, 
ubytování dle možností hotelu. První turistický vý-
šlap, základní varianta 5 hod. (náročnost 1,5 z 5): 
okružní trasa vápencovými soutěskami na pome-
zí Západních Karpat a Tater. V KAČIANSKÉ 
DOLINĚ budeme obdivovat staré vodní mlýny. 
Průchod kaňonem po již nepoužívané silnici nás 
dovede na úpatí CHOČSKÝCH VRCHŮ s vý-
hledem na Lip. Maru. Proti proudu říčky Prosečian-
ka vstoupíme do jedné z nejhezčích krasových sou-
těsek na Slovensku – PROSIECKÉ DOLINY. 
Lehčí varianta 4 hod. (náročnost 1 z 5):  procházka 
k vodním mlýnům a do Prosiecké doliny. 
3. den Busem odjedeme do Polska – oblast 
ZAKOPANE. Těžší varianta 8 hod. (náročnost 3 
z 5): pro turistické nadšence výšlap na „národní 
horu Polska“ – GIEWONT (1905 m) s impo-
zantním rozhledem od Podhalí přes Gorce, Oravu, 
Babí horu po Západní Tatry, Nízké Tatry a některé 
vrcholy Vysokých Tater. Zpět stejnou cestou, alt. 
okružní trasou přes KONDRATOWU DO-
LINU k autobusu. Lehčí varianta 5 hod. (nároč-
nost 1,5 z 5):  pro méně zdatné možnost výstupu 
na protější hřeben v oblasti GUBALOWKA 
(1120 m) s nádhernými výhledy na Tatry, po hře-
beni sestup zpět do města. Možnost zkrácení trasy 
lanovkou. Odjezd na ubytování.
4. den Odjezd busem do ROHÁČSKÉ DO-
LINY, zákl. varianta 7 hod. (náročnost 2 z 5):  od-
tud po cestě k ROHÁČSKÝM PLESŮM pod 
vrcholy PLAČLIVÉ (2125 m) a OSTRÝ RO-
HÁČ (2087 m). Okružní trasou okolo Tatliakovej 
chaty zpět k busu. Těžší varianta 8 hod. (náročnost 
3 z 5): pro zdatnější možnost výstupu od auto-
busu na hřeben Roháčů s vrcholy BRESTOVÁ  
(1902 m), SALATÍN (2047 m), SPÁLENÁ 
(2083 m) a PACHOTA (2166 m). Celodenní tu-
ristika s panoramatickými výhledy. Sestup do údolí 
k busu a společný odjezd na ubytování. 
5. den Odpočinkový den. Autobusem odjede-
me do ORAVICE – celodenní pobyt v Aqua-
parku. Těžší varianta 5 hod. (náročnost 2 z 5):  

SEDLO (2190 m) nebo na Lomnický štít  
(2634 m) – zpět se vydáme po magistrále 
k Zamkovského a Rainerově chatě, dále na 
HREBIENOK (1285 m) a do STARÉHO 
SMOKOVCE, prohlídka této tatranské osady 
známé především díky Smokovské minerálce.
7. den Před odjezdem do ČR navštívíme 
zrekonstruovaný BUDATÍNSKÝ ZÁMEK 
v Žilině, obklopený zámeckým parkem s množ-
stvím cenných dřevin.

Poznámka:

Zájezd nás zavede na Slovensko, poznáme výjimečný kraj na hranicích Oravy, Chočských Vrchů 
a Západních Tater – Roháče. Čeká nás turistika v krajině ledovcových jezer a nedotčené přírody 
na slovensko-polském pomezí. Na své si přijdou nejenom nadšení turisté vyznávající alpský 
charakter hor, ale i méně zdatní, kteří rozhodně nebudou ochuzeni o nádherné horské scenérie 
s výhledy do širého okolí.

ZÁPADNÍ TATRY A ROHÁČE 
KAČIANSKÁ A PROSIECKÁ DOLINA – OBLAST ZAKOPANE – ROHÁČSKÁ DOLINA – ORAVICE – SUCHÁ 
DOLINA – ORAVSKÝ HRAD

Roháče

» pohodový týden – ubytování na úpatí 
Roháčů

 Kód Termín Cena Trasa

 SK719-15-1 08.08.–14.08. 8 470,- D

možnost výstupu na hraniční vrchol MAGURA 
WITOWSKA (1232 m), lehčí varianta 4 hod. 
(náročnost 1,5 z 5): okružní trasy soutěskou JU-
RÁŇOVY DOLINY do doliny BOBROVEC-
KÉ k autobusu. Odpolední odjezd do hotelu.
6. den Odjezd do Polska. Zákl. varianta 7 hod. 
(náročnost 2,5 z 5):  lanovkou na hraniční vrchol 
KASPROW (1987 m), sestup DOLINOU SU-
CHOU okolo chaty MUROWANIEC (1550 m) 
a dále přes sedlo MEZI KOPAMI zpět do Zako-
paneho k autobusu. Těžší varianta 4 hod. (nároč-
nost 3 z 5):  pro zdatnější možnost hřebenové túry 
na vrchol SVINICA (2301 m), na který vystoupila 
i Marie-Curie Sklodowská, zpět okolo ZIELONY-
HO STAWU k chatě Murowaniec a dále jako 
předchozí varianta. Společný odjezd na ubytování. 
7. den Dopoledne odjezd k ORAVSKÉMU 
HRADU, možnost návštěvy hradu. Příjezd do ČR 
ve večerních hodinách. 

Ubytování:
Hotel na úpatí Roháčů na říčce Oravica neda-
leko Oravské přehrady, ve městečku Vitanová. 
Ubytování je zajištěno v moderně zařízených po-
kojích se soc. zařízením, balkonem, TV, telefonem 
a s přístupem na internet. Snídaně formou švéd-
ských stolů a večeře menu o 3 chodech.

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu, 6x 
snídani, 5x večeři z toho 1x typická místní večeře, 
průvodce 

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

1lůžk. pokoj 1000 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. poj. vč. storna záj. 210 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Náš tip!
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Budapešť – Bazilika sv. Štěpána

Vídeň – HofburgBratislava – Bratislavský hrad

Zájezd nás zavede do termálních koupališť jižního Slovenska. Na rakouské straně navštívíme 
i jedinečnou oblast Neziderského jezera. Čekají nás prohlídky historických měst – Budapešť, 
Györ a především termální koupaliště s léčivou vodou – vstupné je již v ceně zájezdu.

TERMÁLY JIŽNÍHO SLOVENSKA  
Neziderské jezero a Budapešť

BRATISLAVA – DUNAJSKÁ STREDA – NEZIDERSKÉ JEZERO – GYÖR – BUDAPEŠŤ – ČERVENÝ KAMEŇ

SLOVENSKO, RAKOUSKO, MAĎARSKO

BRATISLAVA – VÍDEŇ – BUDAPEŠŤ
plavba lodí po Dunaji do Vídně

» relaxace v termálních lázních
» evropské metropole
» plavba lodí po Dunaji do Vídně

 Kód Termín Cena Trasa

 SK721-15-1 20.08.–23.08. 5 590,- A, G, L

dopravu lux. klim. busem, lodní lístek Bratislava 
– Vídeň, 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1300 Kč, 3x večeře 750 Kč,  komplex 
pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

» hotel přímo v areálu termálního 
koupaliště

» vstupné v Thermalparku v ceně zájezdu
» klenot Burgenlandu – Neziderské 

jezero

 Kód Termín Cena Trasa
 hotel pension  

 SK720-15-1 22.06.–28.06. 8 290,- 7 990,- A, G, L

dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu 
nebo penzionu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím 
(dle vašeho výběru), pobytovou taxu, vstupné 
do termálních koupališť Thermalpark, 6x snídani, 
průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1500 Kč,  fakult. výlet 5. den zájezdu 
400 Kč (min. 20 účastníků) komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 210 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

BRATISLAVA – BUDAPEŠŤ – VELKÝ MEDER – VÍDEŇ 

Tr vale oblí bený z ájezd, k ter ý nás z ve k návratu do dob, kdy tato měs ta ležela v jedné 
zemi. Není bez z aj ímavos t i  shlédnout dnešní ž ivot metropolí,  tak úzce spjat ých s naší 
his tor i í .

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v časných ranních hodinách 
z republiky na Slovensko, do bývalého Pre-
špurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka 
nejvýznamnějších památek města, které se 
většinou nachází v historickém jádru Sta-
rého města – Michalská brána – jediná 
z původních středověkých opevnění, sym-
bol města Bratislavský hrad, tyčící se 
na plošině 85 m nad Dunajem, Grassalko-
vichov palác – sídlo slovenského prezidenta, 
katedrála sv. Martina – korunovační kostel 
uherských králů, Františkánský kostel ze 13. 
stol. – nejstarší ve městě a místo rytířských 
ceremonií, kouzelné uličky Starého města 
a ubytování. 
2. den Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, 
jež byla stavěna jako hlavní město Uherska, 
zahájíme okružní jízdou městem. Prohlídka 
významných památek: BUDA, hradní čtvrť 
(Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je 
uložena původní uherská koruna, Královský 
habsburský palác). PEŠŤ, impozantní bu-
dova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, 
variantně návštěva termálních lázní. Večer 
návrat na ubytování. 
3. den Odpočinkový a relaxační den  
v termálním koupališti VELKÝ MEDER. 
Moderní areál se řadí po celkové rekonstrukci 
k jednomu z  nejhezčích na Slovensku, na-
chází se v  prostředí lesoparku a zdejší vody 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd na Slovensko. Před 
příjezdem na ubytování BRATISLAVA, pro-
hlídka nejvýznamnějších památek historické-
ho jádra Starého města. Odjezd na ubytování 
do Dunajské Stredy – hotel přímo v areálu 
termál. koupaliště, dle časových možností již 
podvečerní koupání – vstup v ceně.
2. den Individuální volno, wellness 
služby hotelu, jedinečné účinky termální-
ho koupaliště DUNAJSKÁ STREDA 
– THERMALPARK, které patří k nejoblí-
benějším v rámci Žitného Ostrova (areál cca 
20 ha – park, jezírko, bazény, bohaté mož-
nosti občerstvení). V sezóně je k dispozici 7 
bazénů s vodou 25–36 °C – vč. relaxačního, 
polokrytého a krytého, který je nejteplejší a je 
v provozu celoročně. Zdejší prameny mají bla-
hodárné účinky při léčbě pohybového ústrojí 
a k celkové regeneraci organismu.  
3. den Výlet do oblasti NEZIDERSKÉHO 
JEZERA – největší stepní jezero ve Střední 
Evropě  – klenot Burgenlandu. Navštívíme 
hlavní město Burgenlandska EISENSTADT 
– procházka centrem rodného města sklada-
tele Josepha Haydna – rodný dům,  zámek Es-
terházyů. Na západním břehu jezera prohlídka 
půvabného a starobylého městečka RUST 
– možnost plavby po jezeře s mnoha druhy 
ptactva (biosférická rezervace). Krátké zasta-
vení ve vesničce MÖRBISCH AM SEE – 
bíle omítnuté domky oplývající květinami, ne-
opakovatelná atmosféra. Na východním břehu 
jezera a dle časových možností prohlídka 
vyhledávaného letoviska PODERSDORF. 
Návrat na ubytování.
4. den Návštěva maďarského historického 
biskupského města GYÖR, procházka, volno 
na nákupy. Návrat na odpolední koupání do 
Thermalparku.
5. den Celodenní fakult. výlet do hl. města 
Maďarska BUDAPEŠŤ – okružní jízda měs-
tem, prohlídka významných památek: BUDA 
– hradní čtvrť – Rybářská bašta, Matyášův 
chrám, PEŠŤ – budova Parlamentu, tržnice 

na Váci útca, nákupy. Večer návrat na hotel. 
6. den Individuální volno, termální 
koupaliště.
7. den Snídaně, poslední koupání a odjezd 
do ČR. Cestou navštívíme „velký“ hrad v Ma-
lých Karpatech – ČERVENÝ KAMEŇ. 

Budapešť

přispívají k celkové regeneraci organismu 
(celodenní vstupné do termálů je cca 9 €, 
nabízí seniorské a dětské slevy). Návrat na 
ubytování. 
4. den Do hlavního města mocnářství VÍD- 
NĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, 
to je především baroko a klasicismus, ale 
i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, 
společenský život. Málokde na světě jsou pa-
mátky soustředěny na tak malé ploše kolem 
centra jako právě ve Vídni. Prohlídka histo-
rického centra – monumentální Dóm sv. 
Štěpána, Figarohaus – zde bydlel a složil 
Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg 
– bývalá císařská rezidence, jedinečná palá-
cová stavba, jejíž vznik se datuje od 13. sto-
letí – „město ve městě“, najdeme zde stopy 
po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi 
a dalších panovnících spojených s naší histo-
rií, procházka po Augustinerstrasse se 
souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí 
radnice – Nová radnice, budova Parlamentu 
aj. Ve večerních hodinách odjezd do repub-
liky.

Náš tip!
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SLOVENSKO

Zájezd nás zavede na území našich východních sousedů, do oblastí přírodních krás a kulturních zajímavostí, na Slovensko. Navštívíme působivou 
oblast Oravy, Nízkých i Vysokých Tater, zavítáme do jeskyní i na středověké hrady. Shlédneme perly lidové architektury, památky UNESCO, vykou-
peme se v termálních lázních a nevynecháme ani hlavní město Bratislavu.  

OKRUH SLOVENSKEM
přírodní krásy a jedinečné památky

Štrbské pleso

 Kód Termín Cena Trasa

 SK722-15-1 25.07.–01.08. 8 690,- D, G, L

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 
průvodce

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

1lůžk. pokoj 2200 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

TERCHOVÁ – ORAVSKÝ HRAD – ZUBEREC – ORAVICE – DEMÄNOVSKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ – ŠTRBSKÉ PLESO –KEŽMAROK –  LEVOČA – SPIŠSKÝ HRAD – 
DRVENIK – ŽEHRA –  SPIŠSKÁ KAPITULA – KOŠICE – BETLIAR – NP SLOVENSKÝ KRAS – BÁNSKÁ BYSTRICA – BOJNICE – PIEŠŤANY – BRATISLAVA

Orava

» sleva Senior +60 – ze základní  
ceny -3 %

» zajímavý zájezd za poznáním  
Slovenska

» přírodní krásy, historie a umění

Bratislava

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjedeme směr Slovensko. 
Kolem poledne příjezd do oblasti  MALÉ 
FATRY. Jánošíkova TERCHOVÁ s lidovou 
architekturou dřevěnic na kopanicích, Jáno-
šíkovo muzeum, procházka v oblasti tiesňav 
a malých kaňonů – JANOŠÍKOVE DIERY. 
Ubytování. 
2. den Působivý region ORAVA, tradiční 
dřevěná zástavba, kraj mimořádné přírod-
ní krásy. Navštívíme ORAVSKÝ HRAD, 
dominantu regionu, vypínající se 112 m nad 
hladinou řeky Orava, jedinečný skanzen 
uprostřed horské scenérie Muzeum oravské 
dědiny na polaně Brestová v ZUBERCI, 
který dokumentuje vesnický život na Oravě, 
lidové stavby charakterizující jednotlivé čás-
ti regionu, řemeslnické objekty, kostelík sv. 
Alžběty. Odpoledne odpočinek v termálním 

koupališti ORAVICE v krásném prostředí 
Roháčů. Odjezd na ubytování.
3. den Dopoledne DEMÄNOVSKÉ LE-
DOVÉ JESKYNĚ v NP Nízké Tatry, jeskynní 
systém s 30 km prozkoumaných jeskynních 
chodeb. Možnost výjezdu lanovkou na Cho-
pok. Následuje prohlídka ŠTRBSKÉHO 
PLESA ve Vysokých Tatrách na břehu stej-
nojmenného horského jezera, prohlídka areá-
lu snů, lehká pěší turistika.  
4. den Po snídani odjedeme do oblasti 
SPIŠE. Navštívíme KEŽMAROK – měst-
ská památková rezervace – dřevěný artiku-
lární kostel, měšťanské domy, evang. lýceum 
a následuje starobylé město LEVOČA  
– kulturně historická pokladnice země, slavné 
dějiny města – historické centrum, kostel sv. 
Jakuba ze 14. století s mimořádně cenným 
interiérem, kostel patří mezi nejvýznamnější 

S

sakrální stavby na Slovensku. 
5. den Na strmém travertinovém bradle 
prohlídka rozložitého SPIŠSKÉHO HRA-
DU  , pokračujeme procházkou přes skalní 
město DRVENIK do ŽEHRY s krásným 
kostelem sv. Ducha a oblast Spiše zakončíme 
prohlídkou SPIŠSKÉ KAPITULY – kated-
rála sv. Martina. Odpoledne centrum celého 
Východního Slovenska KOŠICE, město získa-
lo v r. 2013 titul Evropské hlavní měs-
to kultury. Podvečerní prohlídka města 
s bohatou historií a početnými klenoty gotické, 
barokní, klasicistní architektury, které tvoří nej-
větší městskou památkovou rezervací na Slo-
vensku – téměř 500 památkově chráněných 
objektů. Její nejvýznamnější dominantou je 
největší gotická katedrála na Slovensku – kate-
drála sv. Alžběty – kde je pochován Fr. Rákóczi, 
vojevůdce uherské šlechty.

6. den V údolí řeky Slaná si prohlédneme 
pohádkový zámek BETLIAR, reprezen-
tační sídlo s krásnými interiéry uprostřed 
nádherného anglického parku, romantické 
stavby, umělá jeskyně, vodopády – ocenění 
Europa Nostra.  Krajina jeskyní a propastí NP 
SLOVENSKÝ KRAS – navštívíme nejzná-
mější a nejdelší jeskyni DOMICA ,  
typické štíty a kaskádovité jezírka, součástí 
prohlídky je i plavba na podzemní říčce Styx. 
Odjezd na ubytování do města BÁNSKÁ 
BYSTRICA – prohlídka památníku SNP 
a podvečerní centrum města.
7. den Ráno odjedeme k prohlídce po-
hádkového zámku BOJNICE, který patří 
k nejromantičtějším a nejnavštěvovanějším 
kulturním památkám Slovenska. Odpoledne 
strávíme v lázeňském městě PIEŠŤANY, 
krátká prohlídka a individuální volno, kou-
pání v termálních lázních, večerní 
lázeňské město. 
8. den Putování po Slovensku zakončíme 
v BRATISLAVĚ. Prohlídka nejvýznamněj-
ších památek města, které se většinou na-
chází v historickém jádru – Michalská brána 
– jediná z původních středověkých opevnění, 
kouzelné uličky Starého města, symbol města 
Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 
85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina – 
korunovační kostel uherských králů, Františ-
kánský kostel ze 13. stol. – nejstarší ve městě 
a místo rytířských ceremonií. V pozdních od-
poledních hodinách odjezd do ČR.

TERCHOVÁ
ORAVSKÝ

HRAD

DEMÄNOVSKÁ  
LEDOVÁ JESKYNĚ

ŠTRBSKÉ PLESO
KEŽMAROK

LEVOČA SPIŠSKÝ 
HRAD

KOŠICE

BANSKÁ 
BYSTRICA

BOJNICE

PIEŠŤANY

BRATISLAVA

Zámek Bojnice

Spišský hrad

Náš tip!
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Zámek FesteticsůHévíz

Čekají nás teplé termální vody lázní Bükfürdő a Sárvár, prvotřídní osvěžení a relaxace, městečko 
Köszeg, „národní klenotnice“ Maďarska, hrad Jurisicz, ale i dobré víno, maďarská kuchyně, to vše 
bez nočních přejezdů.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜK, SÁRVÁR   
a maďarská „klenotnice“ Köszeg

BÜKFÜRDÖ – KÖSZEG – SÁRVÁR – SÁRVÁRFÜRDÖ

MAĎARSKO

HÉVÍZ – TERMÁLNÍ LÁZNĚ
a největší termální jezero Evropy

» Hevíz – největší evropské termální 
jezero

» cesta tam i zpět bez nočních přejezdů
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

 Kód Termín Cena Trasa

 HU726-15-1 12.08.–16.08. 7 990,- A, G, L

dopravu lux. klim. busem, výlety, 4x ubytování 
v Hévízu – hotel*** – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím cca 10 min. chůze od termálního jezera, vol-
ný vstup do hotelových termálních lázní,  4x po-
lopenzi (snídaně bufet, večeře menu), průvodce  

vstupné vč. lázní (mimo hotelové lázně v Hévízu), 
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč str. 
2 katalogu

Vstupy do termálních lázní: Hévíz jezero celoden-
ní skupinové vstupné cca 3700 HUF, půldenní 
skupinové vstupné 2500 HUF,  Zalakaros celoden-
ní vstupné cca 2500 HUF (10 HUF = 1 Kč, částku 
v HUF vydělte 10 a dostanete cenu v Kč)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

» termální lázně Bük a Sárvár
» zájezd bez nočních přejezdů
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3%

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x polopenzi 
(snídaně bufet, večeře menu), průvodce  

vstupné vč. lázní, fakult. služby a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč str. 2 
katalogu

nástup Praha, Poděbrady +400 Kč

Vstupy do termálních lázní: Bükfürdö celodenní 
skupinové vstupné cca 2150 HUF, Sárvár cca 2700 
HUF (10 HUF = 1 Kč, částku v HUF vydělte 10 a do-
stanete cenu v Kč)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

HÉVÍZ – ZALAKAROS – POLOOSTROV TIHANY – BADACSONY – KESZTHELY 

Zájezd nás zavede do Hévízu a k severnímu pobřeží Balatonu, ubytováni po celou dobu 
pobytu budeme v hotelu v Hévízu, nedaleko jezera Gyógy-tó, unikátní termální jezero, 
největší v Evropě, přírodní zázrak. Budeme odpočívat a užívat si termálních vod v Hévízu  
a v termálních lázních Zalakaros. Navštívíme krásná města Keszthely, Badacsony a unikátní 
poloostrov Tihany. Užijme si pohodu, plavání v termálním jezeře, dvě maďarská nej – zámek 
Festetics a Opatský kostel, jezero Balaton, dobré víno a jídlo, a co ochutnat např. halászlé. 

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z ČR v ranních hodinách dle 
míst nástupů, cesta přes Slovensko do maďar-
ského městečka BÜK, příjezd v cca 11.00 hod. 
Čekají nás jedny z nejznámějších a nejoblíbe-
nějších evropských termálních lázní a druhé 
největší maďarské lázně BÜKFÜRDO s na-
bídkou perfektní relaxace a koupání pro 
všechny generace, 32 bazénů, otevřené i kryté 
termální bazény s léčivou vodou 32 až 38 ˚C, 
plavecké bazény s teplotou 26˚ až 28 ˚C, horké 
prameny mají vysoký obsah železa, hořčíku, 
vápníku a hydrogenuhličitanů, rozsáhlé od-
počinkové zóny s lehátky. Večeře a posezení 
u skleničky dobrého vína.
2. den Výlet do maďarské „klenotnice“ 
a do termálních lázní Sárvárfürdö. Návště-
va městečka KÖSZEG, maďarská národní 
klenotnice, jedno z nejkrásnějších náměstí 
v Maďarsku, barevné gotické, renesanční 
a barokní budovy – radnice, kostel sv. Jakuba, 
kostel sv. Jindřicha, procházka k Jurisicso-
vu hradu, který odolal tureckým útokům. 
Městečko SÁRVÁR, zámek hraběnky Alž-
běty Báthoryové (čachtická paní) a návštěva 
nejmodernějších termálních lázní Sárvár-
fürdö s prameny o teplotě až 44 ˚C, kou-
pání a relaxace v lázeňském centru, které 
je spojené přímo s arboretem bývalého sídla 
maďarského rodu Nádasdy. 
3. den Celodenní koupání a relaxace 
v termálních lázních Bükfürdö, bazény, 
odpočinek, zážitkové lázně, moderní svět 
saun – parní lázně, infračervené i finské sau-
ny, Jacuzzi, Kneipův bazén a mnoho dalšího. 
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den V časných ranních hodinách odjezd 
z republiky. Dopoledne příjezd do HÉVÍZU, 
ležícího u největšího termálního jezera 
Gyógy-tó. Historie místa sahá až do pravě-
ku a léčebné účinky zdejších lázní byly zřejmě 
známé již starým Římanům, což naznačují 
římské mince nalezené v jezeře. Lázeňské 
městečko, ubytování v hotelu*** 
v Hévízu, koupání v hotelových termálních 
lázních – kryté bazény, venkovní bazén nebo 
termální jezero, procházka, relaxace.  
2. den Volno a koupání, odpočinek 
v krásném prostředí lesoparku u termální-
ho jezera v HÉVÍZU, bílé a růžové lek-
níny, teplota vody se pohybuje okolo 33 ˚C, 
procházky po okolí.
3. den Pro zájemce je připraven výlet 
do nedalekých termálních lázní ZA-
LAKAROS, zdejší lázeňský park nabízí bo-
haté možnosti odpočinku, koupání a relaxace 
v lázních, zážitkové lázně, wellness centrum, 
individuálně celodenní pobyt a relaxace 
u termálního jezera v HÉVÍZU.
4. den Výlet po severním pobřeží Ba-
latonu, koupání v „maďarském moři“, uni-
kátní poloostrov TIHANY, dělící jezero 
téměř na dvě poloviny, opatský kostel, lidové 

 Kód Termín Cena Trasa

 HU725-15-1  01.05.–03.05. 3 890,- A

 HU725-15-2 26.09.–28.09.  3 890,-  A

Poznámka:

Termální komplex Bükfürdö se na- 
chází cca 2 km od  centra městečka Bük a  je nejdy-
namičtěji se rozvíjejícími lázněmi v  Maďarsku. 
Dnešní Bük má charakter velkého lázeňského parku 
o  rozloze cca 13 ha, ve  kterém najdeme celkem 32 
venkovních a krytých bazénů, množství sportovních 
příležitostí. Zdejší termální voda je vhodná pro léčení 
poruch pohybového ústrojí, pro poúrazovou terapii 
ale i pro léčení nemocí páteře. V případech překyse-
lení žaludku či zažívacích potížích je místní termální 
voda doporučována i jako pitná kůra. Areál lázní Bü-
kfürdö je doplněn řadou dalších terapií zaměřených 
na relaxaci či rehabilitaci.

muzeum v přírodě, přírodní rezervace, lehká 
turistika. Cestou zpět BADACSONY, ná-
vrat do Hévízu, individuální volno, termální 
lázně.
5. den Návštěva KESZTHELY, příjemné 
město plné kaváren, stromů, barvité náměs-
tí Fö tér, největší zajímavost krásný barokní 
zámek Festeticsů, renomovaná knihov-
na Helikon, čítající asi 90 000 svazků, muzea 
paláce, čas na oběd, skleničku dobrého vína 
a rozloučení s Maďarskem, odpoledne odjezd 
domů, návrat ve večerních hodinách.

Poznámka:

SS Náš tip!

Povinný příplatek:

Balaton 
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Budapešť BudapešťBudapešť – Lázně hotelu Gellért

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ráno z ČR, romantika hradu 
Děvín, BRATISLAVA, město na Dunaji, 
exteriéry vybraných paláců, příp. návštěva Bra-
tislavského hradu a paláců, ubytování na okraji 
Bratislavy. 
2. den Krásy Dunajského ohybu, 
královské sídlo Uher OSTŘIHOM, korunovační 
katedrála, sídlo uherských králů VISEGRÁD, 
citadela, SZENTENDRE, živoucí skanzen 
a památky jihoslovanské kultury, ráj suvenýrů, 
přejezd do Budapešti, ubytování.
3. den BUDAPEŠŤ, římské město Aquin-
cum, okružní jízda městem, BUDA, hradní 
čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), 
PEŠŤ a její centrum, slavná cukrárna, 1. metro 
na evrop ském kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, 
koupání v termálních lázních Széche-
nyi, variant. návštěva galerie, ZOO či Vidámpar-
ku, podvečerní projížďka, večeře s vínem.
4. den BUDAPEŠŤ, tržnice a Váci utca, ná-
kupy, koupel v lux. termálních lázních 
hotelu Gellért nebo dle výběru např. lázně 
Palatinum, fakult. pravá maďarská palačinka 

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z Prahy 3.4. ve 23.30 hod. 
a dále dle nástupních míst v nočních hod. 4.4., 
transfer přes Bratislavu do Maďarska. 
2. den BUDAPEŠŤ, Pešť a její centrum, 
tržnice – atmosféra velikonočních trhů na Váci 
útca, veselice, 1. metro na evropském kontinen-
tu, fakult. termální lázně Széchenyi, 
Városliget, variantně ZOO, Vidámpark, Galerie 
krásných umění, ubytování a večeře. 
3. den BUDAPEŠŤ, Buda, okružní jízda 
městem, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův 
chrám, palác), fakult. koupání v luxusních 
termálních lázních hotelu Gellért 
nebo galerie a muzea, jeskynní kostel, večeře 
v restauraci,vyhlídka z vrchu Gellért. 
4. den Slavnostní Velikonoce v SZEN- 

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z ČR v ranních hodinách až do-
poledních hodinách, Praha 7.00 hod. a dále dle 
míst nástupů, zastávka v GÖDÖLLÖ, královský 
zámek a zahrady, ubytování, koupání v ho-
telu v centru EGERU, večeře, procházka 
lázeňskou částí města. 
2. den EGER, město baroka a vína, celo-
denní pohoda v termálních lázních, 
masáže a turecké lázně a wellness za příplatek, 
večeře, fakult. ochutnávka vína a atmosféra 
„údolí krásných paní” s vinnými sklepy v Egeru.
3. den Termální lázně EGERSZALÓK,  
moderní areál původně přírodních lázní „ma-
ďarské Pamukkale“. 
4. den Velikonoce v HOLLÓKÖ , 
palócký festival, vesnice s tradiční architekturou, 
lidové kroje a velikonoční zvyklosti, tradiční trh, 
umělecká řemesla, cesta přes Budapešť, večer 
návrat do ČR, Praha do 24:00 hod.

Pojeďte do teplejšího kraje, teplé vody a ještě navíc na Velikonoce, do Egeru a vesničky UNESCO 
Hollókö na největší palócký festival. Jarní zájezd za termály, památkami i folklórem Maďarska. 

WELLNESS VELIKONOCE
a slavnost UNESCO

BÜKFÜRDÖ – KÖSZEG – SÁRVÁR – SÁRVÁRFÜRDÖ

 Kód Termín Cena Trasa

 HU727-15-1 03.04.–06.04. 6 990,- A

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu 
s vlastními lázněmi – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 3x polopenzi, vstup do městských lázní, 
průvodce

vstupné vč. dalších lázní (cca 18500 HUF), fakult. 
služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1300 Kč, ochutnávka vína v Egeru 
s pohoštěním 100 Kč, komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

nástup Olomouc není možný

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka:

Velikonoce v Budapešti, termální lázně Széchényi a lázně hotelu Géllért a oslava maďar-
ských tradic v Szentendre.

BUDAPEŠŤ A SZENTENDRE     
o Velikonocích

BÜKFÜRDÖ – KÖSZEG – SÁRVÁR – SÁRVÁRFÜRDÖ

TENDRE, skanzen lidové architektury, tradice 
a folklór, odpoledne zastávka v OSTŘIHO-
MI, návrat do půlnoci.

 Kód Termín Cena Trasa

 HU957-15-1 03.04.–06.04. 4 990,- P + Brno

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s přísluš., 2x polopenzi, průvodce,

vstupné vč. lázní, fakult. služby a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Budapešť s termálními lázněmi, muzei a galeriemi, Ostřihom a Visegrád připomínají slávu 
maďarských králů, Szentendre centrum lidové kultury Maďarska. 

BUDAPEŠŤ, PAMÁTKY
a termální lázně

 Kód Termín Cena Trasa

 HU728-15-1 07.05.–10.05. 5 390,- P + Brno
Budapešt, památky,termály 

 HU945-15-1* 03.07.–06.07. 5 390,- P + Brno 
Budapešť, památky, termály  a Györ

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x Slovensko, 2x 
Budapešt), 3x polopenzi, průvodce

vstupné do objektů a lázní (cca 65 €), a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

*Budapešť, památky, termály a Györ – 4. den 
místo Budapešti je zařazena prohlídka barokního 
Györu a návštěva termálních lázní. 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ráno, Brno cca 9.00 hod., ces-
ta do Maďarska, MOSONMAGYAROVÁR, 
historické centrum a pobyt v termál. lázních, 
Budapešť, projížďka městem, hotel a večeře.
2.–3. den BUDAPEŠŤ, památky Budy 
a Pešti (viz program výše), tržnice a termální 
lázně Széchenyi a Géllert, večeře ve stylové re-
stauraci, možnost návštěvy galerií, slavná cuk-
rárna a palačinkárna, v září návrat ve večer. hod.

BUDAPEŠT  
A MOSONMAGYAROVÁR 
víkend s termály

na rozloučenou, výhled na budovu Parlamentu, 
odjezd, návrat do ČR ve  večerních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 HU946-15-1 26.09.–28.09. 4 590,- P + Brno
Budapešt a Mosonmagyarovár 

 HU947-15-1* 14.11.–17.11. 5 390,- P + Brno 
Budapešt a Mosonmagyarovár 

*Budapešt a Mosonmagyarovár – je přidán jeden 
den zájezdu, 4. den odjezd ráno, barokní Györ pro-
hlídka a koupání v termálních lázních, příjezd ve ve-
černích hod. do ČR.

dopravu lux. klim. busem, 2x (3x)* ubytování v ho-
telu v Budapešti – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
2x (3x)*  polopenzi, průvodce 

vstupné do objektů a lázní (cca 40 €) a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj   800 Kč (1200 Kč)*, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 90 Kč (120 Kč)* str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

MAĎARSKO

Budapešť – termální lázně Széchenyi

Náš tip!
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BudapešťBudapešť – Rybářská bašta

Pobyt v  lázních Zalakaros s  výlety za  lázněmi, k  Balatonu, za  památkami a  vínem.  Chcete si 
o prázdninách odpočinout s rodinou, udělat něco pro své zdraví, dobře se najíst, vínka popít, užít 
si dětí, vnoučat a  láká vás „maďarské moře“? Pak je tento výlet určen právě pro vás! Termální 
lázně – Hévíz, Zalakaros, Bükfürdő.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ ZALAKAROS  
a prázdniny u Balatonu

ŠOPROŇ – BÜKFÜRDÖ – ZALAKAROS – SZIGLIGET – TIHANY – BADACSONY – SÜMEG – 
KESZTHELY – HÉVÍZ 

MAĎARSKO

EGER, TOKAJ
termály a víno    

» festival Tokajského vína v květnu
» podzimní slavnost zahájení vinobraní  

v říjnu

 Kód Termín Cena Trasa

 HU730-15-1 28.05.–31.05. 4 990,- A  

 HU730-15-2 01.10.–04.10. 4 990,- A

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v penzi-
onu – 2lůžk. pokoje, 2x polopenzi, ochutnávku 
tokajského vína, vstupné na festival, průvodce

vstupné vč. termálních lázní (cca 16 200 HUF), fa-
kult. služby, ochutnávky jídla a pití při slavnostech 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

1lůžk. pokoj 990 Kč, ochutnávka vína v Egeru  
100 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu  
120 Kč str. 2 katalogu

nástupní místo Olomouc není možné

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:
» Cesta tam bez nočního přejezdu

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v apartmá-
novém hotelu – 2–3lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
5x snídani, 1x večeři, průvodce 

vstupné do objektů a lázní (cca 95000 HUF), jízdu 
terénními vozy, fakult. služby, ochutnávky a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahr-
nuje“

1lůžk. pokoj 2000 Kč, večeře s vínem 6. den 350 Kč, 
3x večeře na hotelu 800 Kč, komplex. pojištění  vč. 
storna zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu

nástupní místo Olomouc není možné

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

EGER – BARLANGFÜRDÖ – TAPOLCA – TOKAJ – BUDAPEŠŤ

Pojďte s námi poznat v Maďarsku kraj vína, kraj termální vody a zažít atmosféru slavnosti 
nejznámějšího maďarského vína aszú „vína králů“ v oblasti Tokajských vrchů. Čekají nás  láz-
ně Eger a jeskynní lázně Tapolca.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ve večerních až nočních ho-
dinách z republiky, Praha cca 22.00 hod. a dále 
dle míst nástupů, přejezd přes Slovensko.
2. den EGER, „barokní perla Maďarska“, 
náměstí s chrámem, hrad, turecký minaret, 
odpočinek a relaxace v termálních lázních, 
návštěva oblasti vinných sklepů tzv. 
„údolí krásné paní“, posezení ve vinném skle-
pě s ochutnávkou egerského vína Bikavér, 
Leányka, malé občerstvení, ubytování u ter-
málních lázní v MISKOLCI-TAPOLCE.  
3. den BARLANGFÜRDÖ, koupání a re-
laxace v jeskynních termálních lázních TA-
POLCA, návštěva staroslavné vinařské oblasti 
TOKAJ , na jaře účast na „festivalu 
Tokajského vína“, na podzim zahájení 
vinobraní, průvod v krojích, přehlídka uce-
leného sortimentu vín spojená s ochutnávkou, 
možnost nákupu kvalitního tokajského vína, pře-
hlídka vinařů, folklórní program, pozdní návrat.
4. den BUDAPEŠŤ , okružní jízda měs-
tem, hradní čtvrť Buda, Rybářská bašta, 
Matyášův chrám,... výhledy na Pešť, secesní 
architektura, fakultativně oběd v „palačinkárně”, 
vyhlídka na rozloučenou z vrchu Gellért, příjezd 
do ČR v nočních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 HU729-15-1 20.07.–26.07. 7 990,- A 

Poznámka:

Poznámka:

Tokajské sklepy

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v ranních až dopo-
ledních hodinách, Praha cca 6.30 hod. a dále 
dle míst nástupů. Zastávka v krásném měs-
tě ŠOPROŇ, náměstí s městskou věží a koste-
lem, ochutnávka místních vín Kékfran-
kos a Ólaszrizling, koupání v termálních 
lázních BÜKFÜRDŐ, ubytování v apartmá-
novém hotelu v Zalakarosi, večeře.
2. den ZALAKAROS, celodenní odpočinek 
a koupání v termálních lázních a pohodička v lá-
zeňském parku, venkovní bazény, solná jeskyně, 
možnost masáží a dalších služeb, fakult. večeře 
v hotelu (za příplatek) nebo místní čarda.
3. den BALATON, největší sladkovodní 
jezero střední Evropy, SZIGLIGET, arbore-
tum u zámku Eszterházyů, středověký hrad 
a koupání v „maďarském moři“ Balatonu, TI-
HANY, skanzen lidové architektury, opatství, 
lehká turistika, BADACSONY, fakult.  terénními 
vozy do okolních vrchů a vinohradů, event. vy-
cházka na jeden z vrcholů k čedičové skále, večeře 
s výhledem na jezero a ochutnávka kvalitního vína.
4. den Výlet k jezeru Kis-Balaton, návštěva 
buvolí rezervace, polodenní koupání v ter-
málech ZALAKAROS (variantně celodenní 
pobyt v termálních lázních), fakultativně večeře.
5. den Největší hrad v Maďarsku SŰMEG  
a nejkrásnější zámek KESZTHELY, město a zá-
mek „maďarské Versailles“ s anglickým parkem, 
muzeum panenek v krojích, indiv. bauxitové 
jeskyně Tapolca, plavba na lodičkách nebo 

MAĎARSKO – NÁRODNÍ PARKY
termální kaleidoskop a víno    

EGER – HAJDÚSZOBOSZLÓ – NP HORTOBÁGY – NP BUKOVÉ HORY – MISKOLC – 
LILLAFÜRED – TAPOLCA –TOKAJ – BUDAPEST

Poznáme půvaby metropole na  Dunaji, hrady, vinné sklepy, památky UNESCO, největší step 
Evropy, projedeme se drožkou i úzkokolejným vláčkem a každý den termály.  Zájezd s využitím 
státního svátku – za 5 dní vyčerpáte jen dva dny dovolené a navštívíte až 5 termálních lázní. 

dopravu lux. klim. busem, 3x ubyt. v hotelu/pensio-
nu – 2lůžk. pokoje s přísluš. (1x hotel**** s vlastními 
lázněmi, 2x rodinný pension u lázní), 3x polopenzi, 1x 
hotelové lázně, ochutnávku tokajského vína, průvodce 

Cena zahrnuje: 

 Kód Termín Cena Trasa

 HU958-15-1 23.10.–28.10. 7 990,- A

Program zájezdu a bližší informace na  
www.redok.cz

Jezero Balaton

městečko s mlýnem, odpoledne HÉVÍZ, koupel 
v největším evropském kráterovém termálním je-
zeře Gyógy-tó, variantně celodenní pobyt v parku 
a lázních ZALAKAROS.
6. den Celodenní pobyt v termálních láz-
ních ZALAKAROS, fakult. večeře s vínem 
na rozloučenou v typické čárdě s vinohrady a snad 
přijde řada i na cimbál, odjezd do ČR pozdě večer.
7. den Návrat v ranních hodinách do ČR.

Zámek Keszthely

Náš tip!
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Opatství Pannonhalma VisegrádDebrecín

Szeged

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odjezd z ČR do Maďarska. Krátká 
zastávka u skvostu románské architektury v LÉ-
BÉNY, navštívíme jednu z nejvýznamnějších 
památek počátků uherského státu opatství 
Pannonhalma . Zbytek dne prohlídka ma-
lebného města GYÖR.
2. den VESZPRÉM, sídelní město uherských 
královen a prvního maďarského biskupství, břehy 
Balatonu a návštěva rybářské vesnice TIHANY 
s opatstvím a skanzenem, SZÉKESFEHÉR-
VÁR (Stolniční Bělehrad), korunovační středisko 
Uherského království se zachovaným městským 
jádrem.
3. den Monumentální bazilika v OSTŘIHO-
MI (Esztergom) s královským palácem, proje-
deme podél Dunaje k ruinám královské citadely 
ve VISEGRÁDU, ohromující výhled na ohbí 
Dunaje. Na dunajském ostrově navštívíme měs-
tečko SZENTENDRE s mnoha srbskými pra-
voslavnými památkami a největším a nejlepším 
skanzenem v Maďarsku.
4. den Celodenní návštěva BUDAPEŠTI . 
Čtvrť BUDA, prohlídka Gellértův vrch, čtvrť 
Tabán, Hradní vrch, Královský palác, Matyá-
šův chrám, Rybářská bašta. PEŠT,  Parlament, 
bazilika sv. Štěpána, Státní opera.
5. den Barokní perla Maďarska, královský palác 
v GÖDÖLŐ, významné stopy císařovny Sisi, po-
lócká vesnice HOLLÓKŐ  s unikátní lidovou 
architekturou, odtud se úbočím pohoří Mátra vy-
dáme na nejvyšší vrchol Maďarska Kékestető 
(1015 m) s televizní věží s vyhlídkovou plošinou. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR ve večerních hod., (Praha 
21.00 hod.) a dále dle míst nástupů, noční pře-
jezd do Maďarska.
2. den KECSKEMÉT, jedno z nejpůvabněj-
ších měst ve Velké nížině, nejhezčí radnice Ma-
ďarska, secesní domy, manufaktura slav-
né Zwack Kecskemeti pálinky s ochutnávkou, 
maďarská puszta Bugac, jezdecké 
umění a stáda divokých koní, fakultativní jízda 
drožkou, cesta do Orosházy, ubytování, večeře.
3. den Dopolední pobyt v lázních 
OROSZHÁZA (léčivé a zážitkové termální 
lázně v rozlehlém parku s jezerem, kouzlo 
babího léta, využití masáží v hotelu), odpole-
dne největší slavnosti klobás světa, 
BÉKÉSCSABA a oblast jižního Zátisí, klobá-
sová metropole Maďarska, muzea a termální 
lázně, slovenská kultura, slavnost zabijaček 
a klobás, soutěž řezníků z celého kraje, hospůd-
ky s cikánskou hudbou, tance v lidových krojích, 
pozdní návrat.
4. den Fakultativní výlet, Velká uher-
ská nížina, legenda o Atillovi „Bič 
Boží“, Ópusztaszer, národní historický 
park, moderní Muzeum přírody a skanzen 
s typickou lidovou architekturou, moderní Ar-
pádův památník příchodu Maďarů (nebo dopo-
lední pobyt v lázních Oroszháza) a univerzitní 
město na řece Tisze SZEGÉD, „brána Evro-
py“, město v zeleni s monumentální katedrálou 
a secesní synagogou v židovské čtvrti, s pravo-
slavným kostelem a secesními paláci, tržnicí 
a parky, termální a zážitkové lázně 

MAĎARSKO

JIŽNÍ MAĎARSKO
termály a chuť klobás   

KECSKEMÉT – OROSZHÁZA – SZEGÉD – BÉKES – GYULA 

Maďarsko, země která oplývá bohatstvím termálních pramenů, výbornou kuchyní a exoti-
kou Balkánu, podívejte se s námi na úplný jih k rumunským hranicím, do jižního Maďarska, 
do středověkého centra čarodějnic, a to v době největších slavností klobás. Termální a zážit-
kové lázně v Orosháze s jezerem v přírodě a v Gyule vás nadchnou. 

» zážitkové lázně Orosháza
» turecké lázně Szeged
» hradní lázně Gyula

v původní secesní budově v centru města, vari-
antně celodenní pobyt v lázních Oroszháza. 
5. den BÉKES, exkurze do palírny a výrob-
ny košíkářského zboží, GYULA, secesní měs-
to na rumunských hranicích, středověký hrad, 
stylové hospůdky, tradiční kuchyně a gyulajské 
klobásy, pověstná 200 let stará cukrárna ve sty-
lu biedermayer s proslulými pochoutkami, kou-
pel ve vyhlášených termálních lázních, 
možnost fakultativně večeře na rozloučenou, 
noční přejezd.
6. den Návrat v časných ranních hodinách.

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 1x večeři, 
průvodce

vstupné do objektů a lázní, fakult. výlety a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2200 Kč, fakult. výlet 4. den 250 Kč 
(min. 20 účastníků), 1x večeři na rozloučenou  
380 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
180 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 HU731-15-1 23.10.–28.10. 7 590,- A + Bratislava

MAĎARSKO
zemí koruny sv. Štěpána   

LÉBÉNY – GYÖR – VESZPRÉM – TIHANY – SZÉKESFEHÉRVÁR – OSTŘIHOM – VISEGRÁD – 
SZENTENDRE – BUDAPEŠŤ – GÖDÖLŐ – HOLLÓKŐ – EGER – MISKOLC – TOKAJ – DEBRECEN – 
KECSKEMÉT – ÓPUSZTASZER – SZEGED – MOHÁČ – PÉCS – FERTŐD – ŠOPROŇ

Maďarsko země termálů, papriky, přírodních zajímavostí a památek UNESCO, které v průbě-
hu zájezdu navštívíme a necháme se okouzlit krásou maďarských hor, uhrančivostí nekoneč-
né pusty, půvabností maďarských měst, lahodností maďarských pokrmů i maďarského vína. 

Odpoledne  barokní městečko EGER s hradem.
6. den Univerzitní město MISKOLC se stře-
dověkým hradem Diósgyőr a nedalekými lázně-
mi MISKOLC-TAPOLCA, půvabná kulisa 
pohoří Bükk. Renesanční hrad Sárospatak, 
kde jistý čas pobýval i J. Ámos Komenský. Večer 
prohlídka a ochutnávka vína v TOKAJI . 
7. den Město DEBRECEN, významné kalvín-
ské bašty na východě Maďarska. NP HORTO-
BÁGY  s rozsáhlou pustou, unikátním hřeb-
čínem a skvělou kuchyní. Odpoledne unikátní 
secesní město KECSKEMÉT s nezapomenu-
telnými památkami.
8. den Vrátíme se do období legendárního pří-
chodu Maďarů, což nám připomene Arpádův pa-
mátník v Národním historickém pamětním parku 
v ÓPUSZTASZERU. SZEGED, volnomyšlen-
kářské město s rozmanitou paletou architektonic-
kých slohů. Památník v MOHÁČI, kde se ode-
hrála roku 1526 bitva znamenající i naši národní 
tragedii. PÉCS, maďarské město s tureckou až 
orientální atmosférou, katedrála sv. Petra, mešita, 
synagoga i raně křesťanské mauzoleum .
9. den Návštěva velkolepého zámku Es-
terházyů v městečku FERTŐD . Pohranič-
ní ŠOPROŇ, historické jádro starobylého měs-
ta. Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních 
hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 HU732-15-1 22.05.–30.05 12 990,- A + Bratislava

dopravu lux.klim. busem, 8x ubytování v hotelu 
– 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 8x snídani, prů-
vodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 
katalogu

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

1lůžk. pokoj 2800 Kč (zde povinné při nedoobsaze-
ní), 8x večeře 2200 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Budapešť Kecskemét



PO
ZN

Á
V

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

130
BUKUREŠŤ

SIBIU

ARAD

PREDEAL
BRAŠOV

SINAIA
BUSTENI

BABELE

SIGHISOARA

Brašov

Hrad Bran

Vydejte se s námi do tajemné Transylvánie, za objevováním pokladů, tajemných hradů hraběte Drákuly, pohádkové horské krajiny pohoří 
Bucegi a „perly Sedmihradska“ městečka Sighisoara.

RUMUNSKO – ZA PERLAMI TRANSYLVÁNIE  
území knížete Drákuly a Bukurešť

ARAD – SIBIU – PREDEAL – ZÁMEK PELEŠ – HRAD BRAN – POIANA BRAŠOV – BRAŠOV –  SINAIA – BUSTENI – POHOŘÍ BUCEGI – BUKUREŠŤ – 
SKANZEN RUMUNSKÉ VESNICE – SIGHISOARA 

RUMUNSKO

» cesta tam bez nočního přejezdu
» ubytování – hotel*** v horském 

středisku Predal

 Kód Termín Cena Trasa

 RO733-15-1  30.06.–06.07. 8 490,- C, P, Bratislava

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, 
průvodce 

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

5x večeře 1780 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč str. 2 katalogu

1lůžk. pokoj 2690 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Transylvánie

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V časných ranních hod. odjezd z ČR, 
přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska. 
Ubytování ve městě ARAD z 11. století, býva-
lá transylvánská pevnost – ortodoxní katedrála 
Narození sv. Jana Křtitele, katolická katedrála 
sv. Antonína z Padovy. U jednoho z památníků 
se dozvíme o tom, kým bylo „třináct mučed-
níků Aradu“ a proč se městu říká „maďarská 
Golgota“. Nocleh.
2. den Objevování pokladů oblasti SED-
MIHRADSKA (Transylvánie), které je nejen 
územím podivných zámků knížete Drákuly, 
ale také územím, na kterém se nacházejí za-
jímavá saská města, selské pevnosti a typické 
rumunské a maďarské vesnice. Město SIBIU, 
nejdůležitější město Sedmihradska, v r. 2007 
bylo prohlášeno městem Evropské kultury. 
Procházka centrem – mohutné opevnění 
s věžemi, půvabná náměstí – Piata Mare, Piata 
Mica, Piata Huet, stará radnice, Brukenthalův 
barokní palác, evangelický farní kostel ze 16. 
století, v jehož kryptě je uloženo tělo Dráku-
lova syna – Mircey Zlého, ortodoxní katedrála 
– zmenšenina Agia Sofia v Istanbulu. Projde-
me se po prvním železném mostě Rumunska, 
dozvíme se, proč se mu říká Lhářův most. Po-
kračujeme do rumunských Karpat, horského 
letoviska PREDEAL, kde se ubytujeme pro 
celý náš zbývající pobyt. 
3. den Navštívíme jeden z 15 nejkrásnějších 
zámků na světě PELEŠ. Ve 160 pokojích a sá-
lech najdeme vzácný nábytek, obrazy a zbra-
ně, řezby ze dřeva a ze slonoviny. Zámek je 
jedním z nejlépe zachovaných v Evropě 
a zároveň jedním z nejvýznamnějších rumun-
ských muzeí s mimořádně cennými sbírkami. 
Nahlédneme k zámečku Pelišor – „Malý 
Peleš“, který se nachází jen pár kroků opo-
dál. Navštívíme jeden z Drákulových hradů 
– BRAN, kde prý nocoval sám kníže Vlad 
Tepes (Drákula). Přes horské lyžařské středis-
ko POIANA BRAŠOV přijedeme do nej-
většího města Sedmihradska – BRAŠOV, 
které je také nazýváno „rumunský Salzburg“ 

– historické jádro, budova Staré radnice a Čer-
ný kostel, brána Poarta Schei i nejužší ulička 
v Rumunsku Strada Sforii. 
4. den Luxusní horské město SINAIA 
„Perla Karpat“, bývalé lení sídlo rumunské 
královské rodiny. Město bylo pojmenováno 
podle Sinaiského kláštera, který bude 
naší první zastávkou. Po prohlídce kláštera se 
vydáme do města BUSTENI a pak fakult. 
lanovkou k výletu do pohoří Bucegi. 
Od horní stanice lanovky u chaty Cabana Ba-
bele (2200 m) to budeme mít jen kousek ke  
skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ 
SFINGA, od níž se nám naskytne nádherný 
výhled do okolí. Od Babelské sfingy budou 
moci turisté podniknout kratší túry nebo jen 
tak vnímat krásy kolem. Odpoledne sjedeme 

lanovkou a vrátíme se na ubytování.
5. den Celodenní výlet do rumunského hlav-
ního města BUKUREŠŤ. Okružní jízda 
městem – pojedeme bulvárem Kiseleva 
a třídou Calea Victoriei, uvidíme Vítězný ob-
louk, Královský palác, náměstí Revoluce, pře-
krásné Atheneum, sídlo Metropolity i druhou 
největší budovu na světě – palác Parla-
mentu vybudovaný za vlády Ceaušesca. 
Projdeme se zachovalými uličkami ve staré 
obchodní čtvrti, kde budeme mít čas vychut-
nat starobylou atmosféru velkoměsta. Cestou 
zpět na ubytování zastávka ve Skanzenu 
rumunské vesnice. 
6. den Návštěva „perly Sedmihradska“ –
město SIGHISOARA , jedno z největších 
a dodnes obydlených středověkých hradů, 

obranné věže, doména města věž s velkým or-
lojem, dům, kde se prý narodil kníže Vlad Tepes. 
Odpoledne odjedeme do ČR.
7. den Návrat do ČR v ranních hodinách.

Povinný příplatek:

BrašovBabele

Bukurešť
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Zámek Peleš Sigishoara

RUMUNSKO

Budeme se toulat nádhernou hornatou oblastí s romantickým názvem Maramureš, hory téměř 
nedotčené lidskou civilizací, hluboké lesy, zaříznutá údolí, louky se všudypřítomnými stády 
ovcí a polodivokých koní.  Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat – Rodnu 
tzv. Pěnišníkové hory a jejich nejvyšší vrchol se pokusíme zdolat.

MARAMUREŠ A RODNA
hory nedotčené lidskou civilizací

 Kód Termín Cena Trasa

 RO736-15-1 02.08.–09.08. 10 990,- A, C, Bratislava

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu – 2lůžk. 
pokoje s přísluš., 6x snídani, 5x večeři, průvodce

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

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 2 
katalogu 

1lůžk. pokoj 2900 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení)

nástupní místo Olomouc není možné

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ráno přes Slovensko a Maďar-
sko.
2. den Příjezd do horského městečka SINA-
IA, ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, 
ubytování v hotelu, dopolední snídaně. Pěší pro-
cházka k pohádkově krásným zámkům PELEŠ, 
které byly kdysi vládní odpočinkovou re  zidencí 
Nicolae Ceausesca. Večeře v hotelu.
3. den Výjezd lanovkou na BABELE do výš-
ky 2 200 m, možnost pěší túry do údolí IALO-
MITA s návštěvou dlouhé krápníkové jeskyně 
a kláštera nebo okruh k válečnému kříži (M. Ca-
raiman), k vysílači (M. Costila) v sedle s výhledem 
na nejvyšší vrchol Omul (2507 m). Pro zdatné vý-
stup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele a fakult. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Dopoledne odjezd z ČR, tranzit přes 
Slovensko a Maďarsko. 
2. den Ráno příjezd do Maramureše, zastávka 
u kostelíků v DESEŞTI a BIRSANĚ. Ubyto-
vání v horském středisku BORŞA na pomezí 
Maramurešských hor a pohoří Rodna, 
dopolední snídaně na hotelu, pěší procházka 
k 60 m vysokému Koňskému vodopádu 
(2 hod.). Návrat na večeři. 
3. den Lanovkou výjezd pod horu STIOL 
(1611 m) v pohoří Rodna, pohodový pěší výlet 
k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI 
a návrat k lanovce (3 hod.) nebo pokračování 
vpravo po hřebeni s výhledem na městečko 
Borşa a protilehlé svahy, kolem hory GALA-
TULUI (2048 m) do městečka, návrat lokálním 
transportem nebo pěšky (7 hod.).
4. den Městečko VISEU DE SUS. Výlet po-
slední funkční karpatskou úzkokolejkou údolím 
řeky Vaser do nitra hor, výstup k turistické stanici 
PALTINU, návrat pohodovou chůzí po rovině 
zpět na nádraží (4 hod.) nebo pokračování dál 
do stanice FAINA, odtud pěšky přes hlavní 
hřeben kolem hory TOROIAGA (1930 m), ná-
sledný sestup areálem měděných dolů , do indu-
striálního městečka BAIA BORSA (5–6 hod.), 
návrat busem do hotelu.
5. den Lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol 
v pohoří Rodna, zdoláme krátký úsek do sedla 
PRISLOP (1416 m), odtud výstup na hřeben 
a krásná hřebenovka přes horu CERCANEL 
(1847 m), následný strmý sestup do údolí poblíž 
hotelu (8 hod.), možnost lehčí varianty – sestup 
přes kolibu lesem do údolí a pěší návrat po silnici 
k hotelu (5–6 hod.), večeře. 
6. den Z městečka Borşa výstup na nejvyš-
ší vrchol Rodny – kamenitý PIETROSUL  
(2303 m) s výhledem do nitra liduprázdné Rod-
ny na panenskou přírodu charakteristickou ho-
lými hřebeny a alpinskými loukami, porosty ro-
dodendronů, stejnou cestou zpět do Borsy (7–8 
hod.) nebo klidným tempem stejnou cestou 
k jezeru Iezer (1895 m) pod hlavním vrcholem (5 
hod.), busem zpět do hotelu nebo nejsnazší vari-

Navštívíme Transylvánii – oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Seznámí-
me se s „perlou Karpat“ Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které jsou nejnavště-
vovanějším pohořím v Rumunsku. Pojeďte tedy s námi do kraje svérázného folklóru, pověstí, 
prastarých hradů a nádherných hor. 

DRÁKULOVA TRANSYLVÁNIE
zájezd s lehkou turistikou

SINAIA – PELEŠ – BABELE – PIATRA CRAIULUI – BRAN – BRAŠOV – VARFUL CU DOR – BABELSKÁ 
SFINGA – SIGHISOARA 

anta – procházka mezi dřevěnými kostelíky  ze 
17. a 18. stol. v městečku IEUD a POIENILE 
IZEI v údolí říčky Iza, zpět do hotelu, večeře.
7. den Odjezd do živoucího města SIGHE-
TU MARMATIEI (obávané totalitní vězení 
ministrů, nyní muzeum, stará vesnice – skan-
zen). Návštěva Veselého hřbitova v SAPINTĚ 
a odjezd domů.
8. den Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 RO735-15-1 26.07.–02.08. 10 990,-  A + Bratislava

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu – 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x 
večeři, průvodce

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

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 
2 katalogu 

1lůžk. pokoj 2700 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Ubytování:
Hotelové středisko*** za městečkem 
Borşa, v malém turistickém centru uprostřed hor. 
Kvalitní snídaně formou bufetu a večeře o třech 
chodech je podávána v hotelové restauraci. 

CRAPATURII

ZARNESTI 
BRAN, BRAŠOV

SIGHISOARA

SINAIA
PIATRA CRAIULUI 

BABELE 

OMUL 

Povinný příplatek:

Poznámka:

lanovkou do Busteni. Návrat na hotel, večeře.
4. den Celodenní výlet do bělostného vápen-
cového pohoří PIATRA CRAIULUI – „Za-
hrada Rumunska“, turistika z vesničky Zarnesti 
do sedla CRAPATURII (1640 m), přes CA-
BANA CURMATURA a soutěsku Prapastiile 
Zarnestilor zpět do Zarnesti, návrat na ubytování 
a večeři.
5. den Celodenní výlet, návštěva jednoho 
z pohádkových Drákulových hradů BRAN, kde 
údajně sídlil sám Dracula, pokračujeme do města 
BRAŠOV – prohlídka historického jádra s Čer-
ným kostelem. Večeře a ubytování.
6. den Turistika v „Perle Karpat“ – SINAIA, 
která leží v nádherné přírodní scenérii Buce-
gijských hor, na VARFUL CU DOR, pěší 
přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu 
útvaru známému jako BABELSKÁ SFINGA 
a lanovkou do Busteni. Večeře.
7. den Snídaně, odjezd do starobylého města 
SIGHISOARA – rodiště Vlada Tepeše Draculy, 
prohlídka starého města, noční přejezd přes Ma-
ďarsko a Slovensko do republiky.
8. den Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Pohoří Bucegi
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ButrintAlbánie

Navštivte s námi Makedonii a Albánii. Divoká a nespoutaná krása přírody, čistého moře a hor 
si podmaní každého milovníka dokonalé romantiky. 

ALBÁNIE, MAKEDONIE   
a Sarajevo

SARAJEVO – SKADAR – ROZAFAT – KRUJA – TIRANA – DRAČ – BERAT – GJIROKASTËR –  TEPELENË  
– APOLLÓNIA – LIN – OHRID – SKOPJE

ALBÁNIE, MAKEDONIE

» cesta tam bez nočního přejezdu

 Kód Termín Cena Trasa

 AL737-15-1 13.06.–21.06. 12 790,- C, M + Bratislava

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 6x večeři, 
průvodce

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 
2 katalogu

1lůžk. pokoj 2200 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Ohrid

Povinný příplatek:

Kaňon řeky Tara

Pohoří Prokletije

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–2. den Odjezd z ČR, tranzit přes Srbsko 
do Černé Hory, dopoledne turistika v  PROKLE-
TÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského 
jezera, nocleh v podhorském městečku na úpatí 
pohoří Visitoru.
3. den Oblast METOHIJE (západní Kosovo), 
PEĆ návštěva městečka, případně komplexu 
PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU. Podél úpatí 
Prokletých hor do DEČANSKÉHO MONAS-
TÝRU, rozsáhlý cyklus fresek, kosovské město 
PRIZREN, turecká čtvrť, přejezd na území Albá-
nie, nocleh v zapomenutém středisku BAJRAM 
CURRI, krásná poloha, kulisa horského velikánu 
Jezerca, jednoduché ubytování, ale skvělá strava. 
4. den Brzké vstávání (v 5.00), plavba po 
řece DRIN z Fierzë do KOMANU, zátoky, 
útesy, vodopády, odpoledne návštěva pozůstatků 
pevnosti ROZAFAT u SKADARU (Shkodra), 
překrásné výhledy do okolí, nocleh ve městě.
5. den Rovinatá střední Albánie, LEZHE, zde 
je pohřben albánský národní hrdina Skander-
beg, KRUJË, zde navštívíme jeho hradní baštu, 
DRAČ (Durres), městské hradby z dob byzant-
ské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l., 
BERAT, nejstarší a nejkrásnější albánské měs-
to, byzantsko-slovanská citadela,  mešity a kostely 
v dolním městě, ubytování.
6. den Cesta k moři, navštívíme APOLLONII, 
zbytky starověkého korintského města s chrámem 
boha Apollóna, moře, krátké koupání a ALBÁN-
SKÁ RIVIÉRA, vyjedeme do průsmyku LLO-
GARE (1058 m n. m.), pokračujeme do malebné 
vesničky DHËRMI a dále krajem zemních py-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v časných ranních hodinách. 
Ubytování v Sarajevě. 
2. den SARAJEVO – historické centrum, 
Národní divadlo, Latinský most, mešity Aliho 
a Gazi Husreva, tržiště Baščaršija, kryté tržiště 
Pezistan, Brusa, pravoslavný kostel Svati Ar-
hangel, římskokatolická katedrála, stará a nová 
synagoga. Při projížďce uvidíme také olympijský 
stadion, válečný hřbitov. Odpoledne pokraču-
jeme přes Černou Horu do albánského města 
SKADAR, ubytování. 
3. den Navštívíme pevnost ROZAFAT – 
mohutné hradby, vězení i hradní muzeum s re-
staurací, výhledy na město i na Skadarské jezero. 
KRUJA – návštěva hradu a odjezd do hl. města 
Albánie TIRANA – podvečerní procházka, se-
známíme se s dějinami a hlavními zajímavostmi 
města, ubytování.
4. den Město DRAČ – historické centrum, 
monumentální amfiteátr a archeologické mu-
zeum. Přejezd k prohlídce krásného města 
BERAT , v centrálně-jižní části Albánie. 
Město se dělí na horní (opevněné), s převážně 
křesťanským obyvatelstvem a rušné dolní, obý-
vané muslimy a další křesťanskou čtvrť na druhé 
straně řeky. V pozdních odpoledních hodinách 
zamíříme na ubytování poblíž města Vlora 
ve Valonském zálivu.
5. den Výlet do města GJIROKASTËR  
– hrad, etnografické muzeum, původně rodný 
dům diktátora Envera Hodži. Cestou zpět zasta-
víme ve městě TEPELENË – rodiště svébytné-
ho Ali paši tepelenského, známého i z románu 
hrabě Monte Christo. Návrat na ubytování. 
6. den Archeologické lokality v kraji Fier, po-
zůstatky starověkého města APOLLÓNIA z 6. 
století vč. pravoslavného kláštera ze 14. století. 
OHRIDSKÉ JEZERO, jedno z nejstarších 
na světě. V rybářské vesničce LIN, kde se také 
nachází vykopávky s antickými mozaikami, bu-
deme mít i možnost ochutnat věhlasné „korány“ 
(ohridské pstruhy), kteří žijí v jezerních vodách. 
Odjezd do makedonského Ohridu na ubytování. 
7. den OHRID – fakultativní plavba po 
OHRIDSKÉM JEZEŘE ke klášteru sv. Na-

oma. Odpoledne prohlídka města, katedrální 
chrám sv. Sofie, malý kostelík sv. Jana Kaneo po-
stavený na útesu nad jezerem, nově obnovený 
kostel sv. Klimenta a sv. Pantelejmona a kostela 
sv. Bohorodičky. Možnost koupání v jezeře a ve-
černí procházka po promenádě. Návrat na uby-
tování.
8. den Ráno se vydáme na cestu k domovu. 
Krátká zastávka v hlavním městě Makedonie 
SKOPJE, slavný kamenný most a náměstí 
Makedonia s památníkem Alexandra Velikého 
a cara Samuela, centrum Matky Terezy, kostely 
sv. Klimenta a sv. Spasitele, tržiště Bitbazar. Pře-
jezd Srbskem, Maďarskem a Slovenskem. 
9. den Návrat do ČR v ranních hodinách.

Albánie, směsice křesťanství a  islámu, neuvěřitelné kontrasty dob dávno i  nedávno minu-
lých, horská údolí a obyčejný život balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na 
svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou. 

ALBÁNIE – TAJUPLNÝM BALKÁNEM    
k ryzímu drahokamu východu

PROKLETÉ HORY – PRIZREN – KOMAN – ROZAFAT – SKADAR – LEZHE – KRUJË – DRAČ – BERAT – 
APOLLONIA – DHËRMI – HIMARË – GJIROKASTRA – BUTRINT –  PËRMET – KORÇA – VOSKOPOJA 
–  NP DRENOVË – LIN –  OHRID –  NP MAVROVO – TETOVO

ramid až k HIMARË, přímořské letovisko, zbytky 
pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLI-
VU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou 
základnu a pevnost Aliho Paši Tepelenského. 
7. den GJIROKASTRA, památková rezer-
vace, historické centrum, pevnost s muzeem 
vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, 
etnografické muzeum, kde se narodil E. Hoxha. 
BUTRINT, návštěva archeologického areálu, 
SARANDË, přímořské letovisko, promenáda, 
na závěr vyvěračka MODRÉ OKO, výjimečný 
podzemní pramen.
8. den Údolí řeky Vjosë, PËRMET, malebné 
městečko, turist. vycházka do vesnice KAMNIK 
poblíž prehistorické lokality.
9. den Město KORÇA, albánská „Paříž“, 
VOSKOPOJA, pravoslavný klášter a chrámy, 
odpoledne turistika ke skalním jezírkům v NP 
DRENOVË. Nocleh opět ve vesničce Mborja 
nedaleko Korče.
10. den Přejezd k OHRIDSKÉMU „MO- 
ŘI“, rybářská vesnice LIN, vykopávky s antickými 
mozaikami, relax a koupání v jezeře, přejezd do 
OHRIDU v Makedonii, prohlídka města, nocleh 
u jezera v NP MAVROVO.
11.–12. den TETOVO, stará turecká Pestrá 
mešita, turistika na Popově Šapce v ŠAR PLA-
NINĚ. Odpoledne odjezd do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 AL738-15-1 08.07.–19.07. 16 490,- A + Bratislava

dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x polopenzi, 
plavbu po řece Drin, pobytovou taxu, průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

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

1lůžk. pokoj 3100 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení)

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:
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Rilský klášter Klášter Šipka

BULHARSKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR, noční přejezd do Bulharska.
2. den Návštěva jeskyně Magura,  pravě-
ké malby, prostorné síně. BELOGRADČICKÉ 
SKÁLY, procházka, skalní pyramidy, přírodní 
pevnosti, ubytování ve Vracanském průsmyku.
3. den GLOŽENSKÝ KLÁŠTER s impo-
zantní polohou, průjezd pohořím Stara planina, 
TROJANSKÝ KLÁŠTER, nádherná architek-
tura a malířská výzdoba. KOPRIVŠTICE, obro-
zenecká architektura, ubytování v oblasti Údolí růží.   
4. den KAZANLĂK , Thrácká hrobka,  
průsmyk Šipka s památníkem osvobození 
na vrcholu hory, ruský pamětní kostel Narození 
Krista, Drjanovský klášter, zastávka, VE-
LIKÉ TĂRNOVO, jedno z nejhezčích měst 
v Bulharsku. 
5. den PRESLAV, vykopávky druhého hl. měs-
ta Bulharska, Tambul džamije, největší mešita 
v Bulharsku v Šumenu, PLISKA, vykopávky sídel-
ního místa první bulhar. říše, v podvečer pohledy 
na skalní reliéf Maďarského jezdce .
6. den Kamenný les, bizarní kamenné 
sloupy. VARNA, katedrála, druhá největší 
křesťanská stavba v Bulharsku, římské lázně, 
pravoslavné chrámy, dle výběru některá z muzeí 
nebo procházka po Mořské zahradě s Akváriem, 
odpoledne klášter Aladža, vybudovaný 
poustevníky ve vápencových útesech. BALČIK, 
palác rumunské královny Marie nebo místo Balči-
ku – pobyt u moře.
7. den Městečka NESEBR  a SOZOPOL 
s mnoha antickými, byzantskými i osmanskými 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Brna do Burgasu, transfer na 
ubytování na Slunečném pobřeží nebo 
ve Sv. Vlasu, hotely ***/**** do 200 metrů 
od pláže.
2. den NESEBR , historické centrum, 
procházka, úzké uličky, starobylé domy ze 
dřeva a kamene, kamenné chrámy, amfiteátr 
i další antické, byzantské i římské památky, 
kavárny s výhledy na moře, doporučujeme 
návštěvu historického muzea, večer 
odjezd do typické bulharské vesnice, bulhar-
ský folklór, bohatá bulharská večeře 
s nápoji, neomezená konzumace bulhar.  vína. 
Návrat do hotelu před půlnocí.
3. den Relaxace, plavba jachtou na 
moři k mysu Emine, koupání přímo z lodi, 
občerstvení a typický mořský oběd, pečená 
ryba. Odpoledne návrat na Slunečné pobřeží.
4. den Celodenní výlet s plavbou po řece 
Ropotamo, krása okolní přírody, SOZO-
POL, historické město, dřevěné a kamenné 
domy s typickými horními patry, oběd v ty-
pické bulharské restauraci. BURGAS, volno 
k procházce, nákupy nebo muzea. K večeru 
návrat do hotelu. 
5. den VARNA, za shlédnutí stojí i velký 
Primorskyj park přímo u moře, je zde 
ZOO, Delfinárium, námořní muzeum, Akvá-
rium, společná návštěva Delfinária s cca 
1h vystoupením delfínů, osobní volno v parku 
nebo k procházkám po Varně s krásnou kated-
rálou Nanebevzetí. K večeru návrat do hotelu.
6.–7. den Pobyt u moře, fakultativní 
možnosti výletů: 
Výlet do Istanbulu, odjezd busem 
kolem 21. h , noční přejezd do Istanbulu, 
půldenní prohlídka s průvodcem, asijská část 
města, Modrá mešita, Hipodrom, odpoledne 
volno, možnost vyjížďky lodí po úžině Bospor. 
K večeru odjezd zpět a k ránu návrat do ho-
telu. 
Výlet Jeep Safari do vnitrozemí, návště-
va kláštera sv. Konstatina a Heleny, pramen sv. 
Ducha, horské vesnice, řeky, vesnice Solnik, 
původní život vesničanů, domácí víno, závin, 
uvidíme pálení kořalky, typický oběd – šašlik 
na roštu. K večeru návrat do hotelu. 

Nesebr – pláž

Bulharsko a památky UNESCO, pro někoho cesta za vzpomínkami do země, kam jsme jezdívali 
do hor i za mořem, pro jiné setkání se zemí, kde byly točeny téměř všechny české pohádky s ori-
entální tématikou. Projedeme bulharská pohoří (Stará Planina, Rodopy, Pirin, Rila a Vitoša), 
navštívíme bulharské pobřeží a seznámíme se s  historií bulharského carství. 

BULHARSKO
za poklady bulharských carů  

GLOŽENSKÝ A TROJANSKÝ KLÁŠTER – KOPRIVŠTICE – KAZANLĂK – VELIKÝ TĂRNOV – PRESLAV – 
PLISKA –  VARNA – ALADŽA – BALČIK – NESEBR – SOZOPOL – BURGAS – PLOVDIV – BAČKOVSKÝ, 
ROŽENSKÝ A RILSKÝ  KLÁŠTER –  MELNIK – KJUSTENDIL – SOFIA

památkami, pozdě odpoledne BURGAS, krátká 
návštěva, největší přístav v zemi, alternativně mís-
to Burgasu – pobyt u moře.
8. den PLOVDIV, druhé největší město Bul-
harska, zachovalé staré centrem, mešity, kostely, 
římské rozvalinami, odpoledne prohlídka Ase-
nova hradu na skále u Asenovgradu a BAČ-
KOVSKÝ KLÁŠTER, založený gruzínskými 
mnichy. Ubytování v pohoří Rodopy.
9. den Přes průsmyky pohoří Rodopy a Pi-
rin. Vesnice RUPITE, rodiště i místo spočinutí 
věštkyně Baby Vangy, ROŽENSKÝ KLÁŠ-
TER, výhledy na strhující pískovcové útesy, vinař-
ské město MELNIK, panorama pískovcových 
pyramid, nádherná architektura.
10. den Pohoří Rila, největší a nejslavnější 
bulharská památka RILSKÝ KLÁŠTER  za-
stávka v KJUSTENDILU, staré centrum, mešity, 
katedrála, turecké lázně, v Zemenském klášteře si 
prohlédneme krásné středověké fresky, ubytování 
u Sofie.    
11. den Středověká památka Bulharska Bo-
janský kostel , SOFIE, procházka, kos-
tely a pamětní kostel Alexandra Něvského, chrám 
sv. Sofie, Národní divadlo, Archeologické muze-
um. Večer odjezd. 
12. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 BG739-15-1 04.09.–15.09. 13 490,-     A + Bratislava

dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, prů-
vodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 
katalogu

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

1lůžk. pokoj 2400 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení) 

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Nesebr

Nejzajímavější letoviska Bulharska, typická jídla a historické skvosty balkánské země.

BULHARSKO
krásy černomořského pobřeží  

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ – NESEBR – SOZOPOL – BURGAS – VARNA 

» cesta tam i zpět letecky z Brna

Výlet do Veliko Tarnovo, odjezd bu-
sem brzy ráno, historická vesnice Arbanasi, 
oběd, pevnost Carevec, centrem druhého 
bulharského carství, malebné město Veliko 
Tarnovo. Návrat do hotelu pozdě večer.
8. den Transfer na letiště a odlet do Brna.

 Kód Termín Cena Trasa

 BG740-15-1 14.06.–21.06. 17 490,- Brno

 BG740-15-2* 18.06.–28.06. 19 990,- Brno

 BG740-15-3* 20.08.–30.08. 22 490,- Brno

 BG740-15-4 23.08.–30.08. 19 990,- Brno

 BG740-15-5** 30.08.–10.09. 20 490,- Brno

 BG740-15-6 06.09.–13.09. 17 490,- Brno

leteckou přepravu Brno – Burgas – Brno, letištní 
taxy, výlety v Bulharsku dle programu, 7x (10x*, 
11x**) ubytování v hotelu 3–4* – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 7x (10x*, 11x**) snídani, služby 
českého průvodce v Bulharsku

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

výlet Jeep Safari 1200 Kč, výlet Istanbul 2100 Kč,  
výlet Veliko Tarnovo 1700 Kč, večeře v hotelu  
200 Kč/noc (děti do 12 let 100 Kč/noc), komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč (330 Kč*, 360 
Kč**) str. 2 katalogu

1lůžk. pokoj 660 Kč/noc 

dítě do 12 let na přistýlce pevná cena 12990 Kč, 
dospělý na přistýlce pevná cena – termín 14. 6.  
15990 Kč, 18. 6. 17990 Kč, 20. 8. 18990 Kč, 23. 8. 
16990 Kč, 30. 8. 18490 Kč, 6. 9. 15990 Kč  

* termín zájezdu je prodloužen o 9.–10. den poby-
tu u moře a 11. den se odlétá zpět do ČR.
** termín zájezdu je prodloužen o 9.–11. den poby-
tu u moře a 12. den se odlétá zpět do ČR.

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Fakultativní příplatek:

Sleva:

Poznámka:
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Kréta Kréta

Kréta – Knóssos

Vydejte se s námi na cestu po úžasném ostrově opředeném pověstmi a objevujte nespoutanou 
přírodu soutěsek západní Kréty. Vystoupíme na jeden z nejvyšších vrcholů, seznámíme se s mí-
nojskou civilizací i antickou a benátskou kulturou. Užijeme si i odpočinek na písečných plážích 
a koupání v nádherném moři. 

KRÉTA – MOŘE A SOUTĚSKY
CHANIA – SOUTĚSKA SAMARIE – SOUTĚSKA TSIKHLIANÁ –  GINGILOS – SOUTĚSKA ARADENA –  
LIVANIANA – ZAROS – SOUTĚSKA ROUWAS – KNÓSSOS

ŘECKO

» za poznáním Kréty s turistikou

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GR741-15-1 15.05.–22.05. 28 990,- L1

 GR741-15-2 11.09.–18.09. 28 990,-  L1

leteckou přepravu Praha – Kréta – Praha, letištní 
taxy a poplatky, transfery z/na letiště, místní trans-
fery dle programu, 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu, prů-
vodce

vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“        

1lůžk. pokoj 3700 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení)

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Navštívíme Athény, město s nejslavnější minulostí na světě a kolébku civilizace poloostrov Pelo-
ponés, oživíme řecké báje vyprávějící příběhy božstev na posvátném okrsku Akropolis, projdeme 
se romantickými uličkami čtvrtí Pláka a Monastiráki, malíři ikon, taverny. Navštívíme jedny z nej-
krásnějších pláží Sarónských ostrovů, starověké památky v Mykénách a posvátný okrsek Epidauros. 

ATHÉNY A ANTICKÉ ŘECKO 
památky a Egejské moře

ATHÉNY – STARÝ KORINT  – TOLO – SARÓNSKÉ OSTROVY – MYKÉNY – EPIDAUROS – NAFPLIO 

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GR742-15-1 12.09.–17.09. 18 490,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Athény – Praha, letištní 
taxy a poplatky, dopravu busem v Řecku, 5x ubyto-
vání v hotelu***– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
5x snídani, průvodce

vstupné, místní dopravu v Athénách, fakult. služby 
a výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2800 Kč, komplex. pojištění vč. vyšší-
ho storna zájezdu 180 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Fakultativní příplatek:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Athén dle letového řádu. 
Transfer do hotelu v Athénách, ubytování. 
2. den ATHÉNY, centrum antického města 
Akropolis , monumentální Propylaje, Parthe-
nón, nejznámější chrám zasvěcený bohyni Athéně, 
chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Erechtheion 
s karyatidami, Muzeum Akropole, výhledy na celé 
Athény. Odpoledne Athénská agora, ob-
chodní centrum antiky, věž Větrů a romantické 
uličky čtvrti Pláka, historické jádro Athén, by-
zantské kostely, Malá katedrála, malíři ikon, taverny, 
procházky klikatými uličkami, atmosféra večerního 
města, možnost večeře, řecké speciality.
3. den Krátká okružní jízda Athénami, 
prohlídka Národního archeologického 
muzea, nedostižné sbírky ilustrující slávu starého 
Řecka, Agamemnóva maska z Mykén (H. Schlie-
mann), památky mykénské, kykladské, římské aj. 
kultury variant. Muzeum kykladského umění. Odjezd 
na poloostrov Peloponés „kolébka civilizace“, cestou 
návštěva archeol. areálu starověkého STARÉHO 
KORINTU, největší římské sídliště Řecka, Apol-
lónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, 
Odeion. Ubytování v přímořském letovisku TOLO, 
večerní město, posezení v tavernách na břehu moře.
4. den Sarónský záliv, ostrovy HYDRA 
a SPÉTES, fakultat. lodní výlet na Sarónské ost-
rovy, svěží přírodoa, křišťálové moře, oslí a koňské 
povozy (motorová vozidla nejsou na ostrovech 
povolena), koupání na nádherných plá-
žích, kouzelné uličky a zákoutí, městečko YDRA 
a SPÉTES (cca 35 €), variant. pobyt u moře v ob-

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odlet z Prahy na ostrov KRÉTA, 
transfer na ubytování na pobřeží v blízkosti města 
CHANIA, seznámení s nejbližším okolím.
2. den Přejezd do XYLOSKALÓ, na náhor-
ní plošinu Omalos, odtud pěší túra NP, nejzná-
mější krétskou soutěskou SAMARIÍ (dálková 
trasa E4). Dobrá, zabezpečená cesta vede větši-
nou stínem s mnoha prameny s pitnou vodou 
do vesničky Agia Roumeli, pak lodí podél pobřeží 
do HÓRA SFAKION nebo SOUGIA (dle 
jízdního řádu), odtud zpět busem na ubytování.
3. den Odpočinkový den, dopoledne krátký 
trek impozantní soutěskou TSIKHLIANÁ, 
od městečka SIRIKÁRI k dórské pevnosti 
Polirinia s úžasnými panoramatickými výhledy 
na Bílé hory i na pobřeží. Odpoledne pobyt 
u moře.
4. den Přejezd na náhorní plošinu OMA-
LOS, odtud výstup na GINGILOS (2080 m),  
nazývaný Trůn boha Dia, variantně do sedla 
pod vrchol (1850 m). Cestou nádherné výhledy 
do krajiny, včetně pohledů do soutěsky Samaria, 
bizarní tvary pokroucených borovic, mohutné 
skály, projdeme i skalní bránou. Stejnou cestou 
se vracíme zpět. Nádherná alpská túra v přehled-
ném terénu BÍLÝCH HOR (Lefka Óri). V pod-
večer pobyt u moře.
5. den Celodenní výlet na jižní pobřeží. 
Z vesnice ANÓPOLIS sestup nad městečko 
LOUTRO na pobřeží, až ke kapli s restaurací 
a nádhernou pláží v blízkosti zátoky MÁRMA-
RA, obklopené bílými skalami. Pobřežní stezka 
je součástí dálkové trasy E4. Po odpočinku prů-
chod soutěskou ARADENA k mostu na konci 
soutěsky s třemi lehkými lezeckými partiemi. 
Možnost zkrácení výstupem do vesničky LIVA-
NIANA. Odjezd zpět na ubytování.
6. den Přejezd do jedné z nejhezčích vesniček 
na Krétě ZAROS, odtud stoupáme do divoké 
soutěsky ROUWAS až ke kraji náhorní plošiny 
MESSARA (dálková trasa E4). Překonáme za-
jištěné pasáže s žebříky a lávkami, koryto potoka 
s tůňkami a kaskádami při dostatku vody. Odpoči-
neme si pod nádhernými platany blízko poutního 

místa s kaplí Agios Ioannis a vrátíme se zpět ro-
zeklanými skalisky do vesničky Zaros. Odpoledne 
KNÓSSOS, nejvýznamnější archeologická lo-
kalita na Krétě, hlavní středisko mínojské kultury. 
Návrat na ubytování v pozdních hodinách.
7. den Pobyt u moře, individuální volno. 
V podvečer procházka starým městem a pří-
stavem v Chanii, středověká atmosféra úzkých 
uliček, benátská pevnost a spousta hospůdek 
lákajících k posezení.
8. den Odlet do ČR.

» památky antického Řecka
» Athény, Akropolis a světoznámá muzea
» Jónské moře a Sarónské ostrovy

líbeném letovisku Tolo, nádherné koupání, písečné 
pláže, romantické zátoky, místní obchůdky, restau-
race s rybími specialitami. V podvečer nedaleké 
NAFPLIO, krásné městečko s pevností Palamidy, 
západ slunce a světla pevnosti, úzké uličky, malé 
manufaktury, keramika, benátské stavby, originální 
bary, večerní atmosféra města a něco pro gurmány, 
víno Nemea – jedno z nejznámějších řeckých červe-
ných vín, rozhodně neváhejte ochutnat.
5. den Antické památky kraje Argolida. Centrum 
mykénské civilizace MYKÉNY , archeologická 
lokalita objevena H. Schliemannem, Lví brána, „Ky-
klopské“ kamenné kvádry, monumentální Atreova 
pokladnice, EPIDAUROS , rodiště léčitele 
Asklépia – syna boha Apollóna, posvátný okrsek 
a slavný amfiteátr s vynikající akustikou. Odpoledne 
odjezd do ATHÉN, dokončení prohlídky města, 
chrám Dia Olympského, největší chrám v Řecku, 
Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Indivi-
duální volno, večerní Athény. 
6. den ATHÉNY, ranní procházka ulicemi čtvrti 
Monastiráki, pouliční muzikanti, atmosféra an-
tických rozvalin a ulic plných trhů, transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

Akropolis – ParthenonKréta  – Samaria

Náš tip!
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Epidauros

ATHÉNY
KORINT

OLYMPIE
SPARTA

MYKÉNY

SOLUŇ

DELFY

THERMOPHYLY

METEORA

NAFPLIO

ŘECKO

Tradiční oblíbený zájezd, který nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v  zemi, 
která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné f ilozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. 
V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připome-
neme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na krásných plážích 
letoviska Tolo, ochutnáme vynikající místní speciality, které spolu s  pohostinností obyvatel 
učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek.

ŘECKO – STAROVĚKÉ PAMÁTKY 
velmi podrobný okruh

ŘECKO – STAROVĚKÉ PAMÁTKY 
velmi podrobný okruh

» trvale oblíbený zájezd
» hotely *** s polopenzí
» volný den u moře v letovisku Tolo
» TOP zájezd za historií a řeckými bájemi
» zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

leteckou přepravu Praha – Soluň, Athény – Praha, 
transfery z/na letiště, letištní taxy, dopravu lux. klim. 
busem po Řecku, 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, výlety dle 
programu, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 
2 katalogu, průvodce 

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

1lůžk. pokoj 3900 Kč,  možnost připojištění vyššího 
storna +250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z republiky v dopoledních ho-
dinách směr Maďarsko.   
2. den Příjezd do Makedonie, srdce starově-
ké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ , 
druhé největší město Řecka – pobřežní pro-
menáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské 
kostely – Agios Dimítrios – největší kostel 
v zemi, Agía Sofia – připomínající tu v Istanbu-
lu, Bílá věž – nejslavnější památka města. 
Ubytování v Soluni. 
3. den Pokračujeme kolem impozantních 
štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyš-
ší a nejmocnější řecký bůh Zeus – výjezd 
na vyhlídku, projedeme údolím Tem-
pé, kde se dle pověsti Apollón očistil po za-
bití netvora Pýthóna a navštívíme komplex 
jedinečných klášterů Meteora , tyčících 
se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při 
pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec 
před 600 lety byli lidé schopni něco tak monst-
rózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva 

SOLUŇ – OLYMP –  METEORA – DELFY – OSIOS LOUKAS – THERMOPHYLY – ATHÉNY –  KORINT – 
EPIDAUROS – MYKÉNY – TOLO –  NAFPLIO – SPARTA – MYSTRA – POHOŘÍ TAYGET – OLYMPIE

několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo 
Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.   
4. den Starověké DELFY , dle antické 
mythologie zde byl střed světa – posvátný 
Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův 
chrám, Tholos – Athénin chrám. Pokračujeme 
ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému 
poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architek-
tonické stránce nejvýznamnější středověká 
stavba Řecka. Závěr dne bude patřit památní- 
ku u THERMOPHYL (Thermopylský prů-
smyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky 
perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých 
městských států pod vedením Sparty. Ubyto-
vání u Athén.
5. den Prohlídka ATHÉN , vč. světozná-
mé Akropole s kolosálním Parthenónem či 
Erechtheionem a přilehlými archeologickými 
památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, 
chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propy-
laje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. 
Procházka uličkami čtvrti Pláka – historické já-

 Kód Termín Cena Trasa

 GR743-15-1 21.05.–31.05. 14 320,- A, B, G

 GR743-15-2 24.09.–04.10. 13 990,- A, B, G

dopravu lux. klim. busem, trajekt z Řecka Patras 
– Ancona (polohovací sedadla), 7x ubytování 
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x 
polopenzi, výlety dle programu, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu průvodce

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

4lůžk. kabina na trajektu 800 Kč/os., 1lůžk. pokoj 
3900 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Mykény – Lví brána

Athény

Zájezd s příletem do Soluně a odletem z Athén 
kopíruje program předchozího zájezdu autobu-
sem.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Soluně. Dle letového 
řádu připojení ke skupině, dle časových možností 
krátká prohlídka města SOLUŇ. Ubytování. 
2.–8. den Program se skupinou autobusové-
ho zájezdu 3.–9. den. V podvečer transfer z Pa-
trasu do Athén, odlet do Prahy.

 Kód Termín Cena Svoz let.

 GR744-15-1 22.05.–29.05. 25 230,- L2, L3

 GR744-15-2 25.09.–02.10. 24 990,- L2, L3

dro Athén, největší chrám v Řecku – chrám Dia 
Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympij-
ský stadion. Návrat na ubytování. 
6. den Odjezd na poloostrov PELO-
PONÉS „kolébka civilizace“. Jak jinak bychom 
mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak 
slavná místa počátků vyspělé společnosti jako 
Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navští-
víme archeologický areál starověkého KO-
RINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, 
Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). 
EPIDAUROS  – posvátný okrsek boha lé-
kařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. 
Starobylé MYKÉNY  – významné centrum 
ranné řecké kultury, opevněný palácový kom-
plex s proslulou Lví bránou, Královský palác, 
Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. 
př. n. l. – na archeologickém průzkumu se po-
dílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schlie-
mann. Ubytování v přímořském letovisku.
7. den Pobyt u moře, indiv. volno, leto-
visko Tolo. V podvečerních hodinách návštěva 
elegantního NAFPLIA – mramorem dláždě-
né chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad 
Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.
8. den Ráno odjedeme do významného an-
tického města – starověké SPARTY, která pa-
třila k nejmocnějším městským státům Řecka. 
Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme ar-
chitektonický skvost byzantského stylu – areál 
MYSTRA  – prohlídka opevnění s hradem, 
bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších 
budov, které náležely tehdejšímu osídlení. 
Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TA-
YGET na ubytování v  Olympii.
9. den Starověká OLYMPIE , posvátný 
okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen 

dějištěm slavných olympijských her se stadió-
nem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova 
chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – 
socha boha Dia, Archeologické muze-
um – jedno z nejbohatších a nejhezčích v ce-
lém Řecku. V pozdních odpoledních hodinách 
nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie. Plavba 
Středozemním mořem.
10. den Vylodění v Itálii, odjezd do ČR.
11. den Příjezd v ranních hodinách do ČR 
a dále dle míst nástupů.

Kláštery Meteora

Náš tip!

Starý Korint
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ISTANBUL

TRÓJA

DARDANELY

PERGAMON

EFES

KUSADAS

MILÉT

PAMUKKALE

BURSA
ANKARA

EDIRNE

TURECKO

Zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami – most mezi Evropou  
a Asií, kolébka lidské civilizace. Poznáme nejen historické památky křesťanské a osmanské 
architektury, nádhernou přírodu vnitrozemí, ale i přímořské oblasti jižního Turecka. Navíc mů-
žeme na mnoha místech vychutnat atmosféru tureckých bazarů, kaváren a turecké kuchyně. 

OKRUH TURECKEM 
za krásou Orientu 

EDIRNE – DARDANELY – TRÓJA – AY VALIK – PERGAMON – SELÇUK – EFES – DIDYMA – MILÉT 
– KUŞADASI – AFRODISIAS – PAMUKKALE – HIERAPOLIS – BURSA – ISTANBUL 

Istanbul

S

» ubytování v hotelu*** s polopenzí
» zájezd provází Mgr. Dana Kelblová
» sleva Senior +60 – ze základní  

ceny 3 %

 Kód Termín Cena Trasa

 TR745-15-1 08.10.–18.10. 14 490,-  A, B, G + Bratislava

dopravu lux. klim. busem, trajekt přes Dardanel-
skou úžinu, 8x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. po-
koje s přísluš., 7x polopenzi + 1x snídani, průvodce

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

1lůžk. pokoj 3490 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 330 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Efes

Istanbul

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd z ČR v dopoledních hodinách 
– směr Slovensko, Maďarsko, Srbsko.
2. den Dopoledne příjezd do Edirne. Uby-
tování v hotelu. EDIRNE – město nazývané 
„brána Orientu“, bývalé hlavní město 
osmanské říše a dokonalý začátek naší cesty 
po Turecku – překrásná Selimiye Camii – Seli-
mova mešita, Eski Cami – Stará mešita, 
Edirnské muzeum s úžasnou archeologickou 
sbírkou, Mešita se třemi galeriemi – Üçserefeli 
Cami. Návštěva bazarů, večerní město, nocleh.
3. den Odjezd k průlivu DARDANELY – 
přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie, 
cesta do starodávné TRÓJE k prohlídce jedné 
z nejslavnějších světových archeologických 
lokalit odkrytých H. Schliemannem. Trojské rui-
ny – Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám 
bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). 
Odjezd do AYVALIKU na ubytování. Pobřež-
ní rybářské městečko, centrum výroby olivo-
vého oleje, atmosféra zašlých časů, kamenné 

domy a městské mešity prozrazují řecký pra-
voslavný původ a končí zde svou plavbu i lodě 
z řeckého ostrova Lesbos.
4. den Návštěva velkolepé akropole PER-
GAMON shlížející z návrší na novodobou 
Bergamu se řadí k nejpůsobivějším památkám 
v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol.
př. n. l. Akropole – působivé a neobyčejné 
divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10 
000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám 
s mramorovými sloupy – jediná dochovaná 
stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, 
Asclepion – starodávné lékařské centrum – 
Asclepiův chrám. SELÇUK – mohutné rozva-
liny byzantské pevnosti a krásná stará bazilika 
sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola 
Jana, odjezd na ubytování.
5. den Nejzachovalejší antické město vý-
chodního Středomoří EFES, bývalé význam-
né obchodní středisko, zříceniny starověkého 
města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů 
světa – Artemidina chrámu, Mramorová 

cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, 
Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvel-
kolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, 
Slavičí vrch – místo posledního pobytu 
P. Marie v krásném prostředí národního parku. 
DIDYMA – slavná starověká věštírna se zbyt-
ky Apollónova chrámu, MILÉT – významné 
starověké město s Velkým divadlem, agorou 
a lázněmi císařovny Faustiny, které byly posta-
veny pro manželku císaře Marka Aurelia. Uby-
tování v oblasti KUŞADASI. 
6. den Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jed-
no z nejvýznamnějších archeologických nale-
zišť v Turecku – AFRODISIAS – areál s antic-
kými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon 
– monumentální brána, stadion. PAMUK-
KALE – prohlídka třpytivě bílých vápencových 
kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný 
zámek“ . HIERAPOLIS – bývalé vznešené 
antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou 
antickou nekropolí. Návrat na ubytování.
7. den Průjezd historickým městem BUR-
SOU kolem Marmarského moře do 
ISTANBULU, města protnutého Bosporskou 
úžinou a posetého kopulemi a minarety. Uby-
tování a první seznámení se Starým městem 
a uličkami Zlatého rohu.     
8. den ISTANBUL – celodenní prohlídka 
města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města 
začneme ve čtvrti Sultanahmet – na mís-
tě starého byzantského sídliště. Tady je „starý 
Istanbul“– památka . Aya Sofya – nejpů-
sobivější památka starého Istanbulu „chrám 
Boží moudrosti“, Modrá mešita, Hippo-
drom, Yerebatanská cisterna – část starodávné-

ho akvaduktu a vzrušující návštěva Velkého 
bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké 
centrum, kde je 4500 obchodů pohromadě 
s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. 
Návrat na ubytování v Istanbulu.
9. den Dopoledne nás čeká dokončení pro-
hlídky města vč. paláce Topkapi, plného 
uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných 
kachlů z Izniku. Odpoledne odjezd směr Bul-
harsko – ubytování v Sofii.
10.–11. den Po snídani krátká prohlídka 
SOFIE a odjezd do ČR. Předpokládaný příjezd 
v ranních hodinách. 

OKRUH TURECKEM 
za krásou Orientu  
cesta tam busem, zpět letecky

EDIRNE – DARDANELY – TRÓJA – AYVALIK – 
PERGAMON – SELÇUK – EFES – DIDYMA – MILÉT 
– KUŞADASI – AFRODISIAS – PAMUKKALE – 
HIERAPOLIS – BURSA – ISTANBUL 

S

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–8. den Program shodný se skupinou au-
tobusového zájezdu.
9. den Dopoledne dokončení prohlídky měs-
ta ISTANBUL vč. paláce Topkapi, plného 
uměleckých pokladů. Odpoledne, dle letového 
řádu, transfer na letiště a odlet do Prahy. 

 Kód Termín Cena Trasa
    tam zpět  

 TR746-15-1 08.10.–16.10.  22 590,- A, B, G + Bratislava L1

dopravu lux. klim. busem, let. přepravu zpět Istan-
bul – Praha, transfer na letiště, 7x ubyt. v hotelu***  
– 2lůžk. pokoje s přísluš., 7x polopenzi,  průvodce

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

1lůžk. pokoj 3000 Kč (zde povinný při nedoobsaze-
ní), komplex. poj. vč. storna zájezdu 270 Kč str. 2 ka-
talogu s možností připojištění vyššího storna +250 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Istanbul – Modrá mešita

Didyma

Náš tip!
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Istanbul – Modrá mešita

TURECKO

Eurovíkend v Istanbulu, v městě stojícím mezi dvěma kulturami, dvěma kontinenty, dvěma 
světy. Město, kde se střetává Evropa s Asií a na jeho vzhledu je to patrné. Město, odkud se řídily 
tři říše – římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy.

EUROVÍKEND V ISTANBULU TURECKO – KAPPADOKIE
krásy středního Turecka s pěší turistikou

» hotel*** v centrální části Istanbulu
» sleva Senior +60 – ze základní ceny 3 %

 Kód Termín Cena Svoz let.

 TR747-15-1 30.04.–03.05. 14 490,- L2, L3

 TR747-15-2 08.10.–11.10. 14 490,- L2, L3

 TR801-15-1  26.11.–29.11. 14 490,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Istanbul – Praha, letišt-
ní taxy, transfer z/na letiště v Istanbulu, 3x ubyto-
vání v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
3x snídani, průvodce

vstupné, fakultativní výlety, spropitné a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1890 Kč (zde povinný při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 
str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

KappadokieIstanbul – palác Topkapi

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy s českým průvodcem 
do Istanbulu, transfer na hotel. První seznámení 
s metropolí na Bosporu – městem ISTANBUL 

  – večerní město.
2. den Prohlídka památek historického centra 
Starého Istanbulu v okolí antického Hippodro-
mu – MODRÁ MEŠITA s hrobkou sultána 
Ahmeda I. – modré glazované dlaždice a štíh-
lé minarety,  byzantský kostel ze 6. stol. Malá 
Hagia Sofia a nejslavnější chrám Byzantské říše 
HAGIA SOFIA – „chrám Boží moudrosti“ – 
jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa 
a již více jak 1400 let nepřestává ohromovat 
svou krásou. Návštěva Archeologického muzea 
s významnou sbírkou antického umění a nej-
větší mešity v Istanbulu – SULEJMANO-
VY MEŠITY (Süleymaniye Camii) nad záto-
kou Zlatý roh. Podvečerní procházka po březích 
zátoky ZLATÝ ROH s rušným Galatským 
mostem s kavárnami a restauracemi.
3. den Rozsáhlý palác TOPKAPI v místě 
zvaném Serailový mys, kde se střetává Marmar-
ské moře, Bospor a Zlatý roh, po dlouhá staletí 
rezidence osmanských sultánů (řada nádvoří 
s výhledem na Marmarské moře, klenotnice 
sultánů, zbrojnice, obrazárna, sbírky porcelánu, 
možnost návštěvy harému). Odpoledne ná-
vštěva Yerebatanské cisterny (antická 
podzemní zásobárna vody), Egyptského bazaru 
s Novou mešitou a orientální atmosféra VEL-
KÉHO BAZARU – Kapali Çarşisi, nacházející-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Istanbulu, vnitro-
státní let Istanbul – Nevşehir, nocleh.
2. den KAPPADOKIE – jedinečná 
krajina ve středu Turecka, která vznikla so-
pečnou činností a pozdější erozivní činností 
vody a větru. Během našeho pobytu uvidíme 
neskutečnou krásu skalních útvarů, hluboká 
údolí, více než 3000 m vysoké vyhaslé sopky, 
kostely vytesané do tufových skal aj. Pořadí 
návštěvy jednotlivých míst může být aktuálně 
změněno. Procházka začátkem ROSE VA-
LLEY (cca 1 hod.) s pohádkovými komíny 
a vinicemi. GÖREME , jedna z největších 
přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl 
v sopečných tufech dešťovou vodou vymode-
lován barevný svět skalních věží, ve kterých 
lidé vyhloubili řady kostelů. Turistika v „PI-
GEON VALLEY“ – Údolí holubů. Průchod 
údolím IBRAHIMPAŞA a výstup na vy-
hlídkovou skálu ORTAHISAR. Návštěva 
dílny na ruční zpracování onyxu.
3. den Brzy ráno možnost letu balónem 
(cca 1 hod. letu – 130 €/os) nad nejkrás-
nějšími místy Kappadokie. Klášter ESKI 
GÜMÜŞLER, dobře dochované fresky, ku-
chyně, podzemní lázně. ÚDOLÍ SOGANLI 
s množstvím starých kostelů a klášterů s fres-
kovou výzdobou. Podzemní město KAY-
MAKLI, chodby a podzemní tunely. Vesnice 
ÇAVUŞIN, jedinečné skalní útvary ve tvaru 
hřibů.
4. den Turistika v KAŇONU IHLARA 
s několika zajímavými křesťanskými kostely 
vytesanými do skal. Trosky kláštera GÜ-
ZELYURT. Přírodně zajímavé jezero NAR 
GÖLÜ. Karavanseray (místo kde obchodova-
ly a nocovaly karavany) AGZIKARAHAN.
5. den Nejkrásnější údolí v Kappadokii. 
RED VALLEY s vedle ležící oblastí PA-
SABAG, skalní útvary a LOVE VALLEY, 
pěší turistika (cca 4 hod.). Turistika v jednom 
z nejkrásnějších údolí Kappadokie ÇAT VA-
LLEY.
6. den Výlet do pohoří Hodul, turistika 
z vesnice Yeşilöz u Ürgüpu do antického měs-

S

ho se ve staré části Istanbulu, v objektu tržnice 
pocházející z 15. století, rozlehlá soustava uliček 
a průchozích domů s více než 4500 obchůdky, 
restauracemi, kavárnami. Fakultativně podve-
černí plavba po Bosporu.
4. den Po snídani individuální volno v Istanbu-
lu, dle letového řádu transfer na letiště a odlet 
do ČR.

Připravili jsme pro vás nový program s  pěší turistikou, zaměřený na poznání nejkrásnějších 
přírodních míst středního Turecka do oblasti slavné Kappadokie a navštívíme i oblast neda-
lekého pohoří Ala Daglari s nejvyššími tureckými vodopády Kapuzbaşi. Pro omezení dlouhých 
přejezdů jsme do programu zařadili i dva vnitrostátní lety, které nám ušetří čas.

ta Sobesos, panoramatické výhledy na nejvyš-
ší vulkán Kappadokie Erciyes Dagi. ŞAHINE-
FENDI – SOBESOS, vykopávky římského 
města. Odpoledne přejezd do severní části 
Kappadokie, prohlídka významného HAÇI 
BEKTAŞ, centrum mystického řádu dervišů 
Bektaši, pěší turistika s nádhernými výhledy 
na Červenou řeku (starověký Halys, nyní  Ki-
zilirmak) z vesnice Hirkatepesidelik do Eski 
Yaylaciku. Městečko AVANOS ležící u nej-
delší řeky Turecka Kizilirmak, „Červené řeky“. 
Návštěva dílny na výrobu keramiky.
7. den Brzy ráno transfer do oblasti pohoří 
ALA DAGLARI, které je součástí Tauru, 
dosud neobjevený ráj, odlehlé rokle a jezera, 
od června do září jsou v horských údolích 
rozesety stany nomádských rodin. Přírodní 
krásy a relaxace u stupňovitých vodopádů 
KAPUZBAŞI (uvidíme vodopády Zebil, 
Yeşilköy, Kapuzbaşi a Kardelen).
8. den Přejezd na pobřeží Středozemního 
moře. IMBRIOGON s několika řecko-řím-
skými hrobkami. UZUNCABURÇ, ruiny 
řecké Olby a římské Diocaesaree.
9. den Odpočinek u Středozemního moře 
v oblasti ostrova KIZKALESI a středověké-
ho hradu KORYKOS.
10. den Odlet přes Istanbul zpět do ČR.

 Kód Termín Cena Svoz let.

 TR748-15-1 03.07.–12.07. 39 990,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Istanbul – Nevşehir 
a Adana – Istanbul – Praha, letištní taxy, dopra-
vu minibusem nebo autobusem, 9x ubytování 
v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x po-
lopenzi, českého a tureckého průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Istanbul – Modrá mešita

Náš tip!
Náš tip!
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Perge

ISTANBUL

PERGAMON

EFES

PAMUKKALE

ANKARA

GÖREME
KONYE

ASPENDOS
ANTALYA

UCHISAR 

ÇAVUSIN

TURECKO

Turecko – země na pomezí dvou světadílů – Asie a Evropy, poloha země se odráží na kultuře, 
náboženství i tradicích místních obyvatel. Turecko se pyšní bohatými a pestrými dějinami, kte-
ré se odráží na četných památkách po celém jeho území a mimo historických pamětihodností 
oplývá také přírodními krásami. Zde začíná pestrý svět Orientu. 

VELKÝ OKRUH TURECKEM 
ISTANBUL – ANKARA – GÖREME – ÇAVUSIN – UCHISAR – DERINKUYU – KONYE – 
KARAVANSERY SULTANHANI – PERGE – ASPENDOS – ANTALYA – PAMUKKALE – HIERAPOLIS 
– AFRODISIAS – EFES – DIDYMA – PRIÉNÉ – PERGAMON 

 Kód Termín Cena Trasa

 TR750-15-1 28.09.–10.10. 16 990,- A

dopravu lux. klim. busem, 10x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s přísluš., 10x snídani, průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

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

9x večeře 1350 Kč 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Istanbul - Topkapi – harém

VELKÝ OKRUH TURECKEM 
cesta tam busem, zpět letecky

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–11. den Program shodný se skupinou au-
tobusového zájezdu.
12. den Transfer na letiště v Istanbulu a odlet 
do Prahy. 

 Kód Termín Cena Trasa
 tam zpět

 TR751-15-1  28.09.–09.10. 21 990,- A L1

dopravu lux. klim. busem, let. přepravu zpět 
Istanbul – Praha vč. let. tax a poplatků, transfer 
na letiště, 10x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje 
s přísluš., 10x snídani, průvodce, komplex. pojiště-
ní vč. storna záj. str. 2 kat.

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

9x večeře 1350 Kč  

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odjezd z ČR v ranních hodinách, 
přejezd přes Madarsko, Srbsko, Bulharsko.
2. den Odpoledne příjezd do Istanbulu.
3. den ISTANBUL  – různorodé město 
na dvou kontinentech s množstvím jedineč-
ných byzantských a osmanských památek 
(chrám Hagia Sofia – nejslavnější chrám by-
zantské říše, Modrá mešita se svými štíhlými 
minarety, Sulejmanova mešita – největší 
v Istanbulu, palác Topkapi – oficiální rezi-
dence osmanských sultánů, Yerebatanská 
cisterna – antická podzemní zásobárna vody). 
Nocleh v Istanbulu. 
4. den Dokončení prohlídky ISTANBU-
LU. Odpoledne přejezd do Ankary. Nocleh. 
5. den ANKARA – hlavní město Turecka 
se známým archeologickým muzeem Anatol-
ských civilizací. Nocleh v Kappadokii.
6. den Oblast KAPPADOKIE – údolí 
GÖREME  a ÇAVUSIN – jedny z největ-
ších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl 
v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelo-
ván pohádkový barevný svět skalních pyramid 
a různých bizarních útvarů, ve kterých lidé vy-
hloubili řady kostelů, skalních klášterů i měst. 
Návštěva osady UCHISAR. Podzemní město 
DERINKUYU nebo KAYMAKLI. Nocleh 
v Kappadokii. 
7. den Časně ráno odjezd do Konye. KA-
RAVANSERAY SULTANHANI, malá pev- 
nost, která sloužila jako ochrana při odpočinku 
obchodních karavan. Prohlídka KONYE – vý-
znamného města muslimských věřících s vě-
hlasnou mešitou. Nocleh. 
8. den Turecká riviéra – navštívíme 
dávné římské město PERGE, kde si pro-
hlédneme impozantní zříceniny významného 
antického města, monumentální brány, sta-
dion, antické lázně, sloupová kolonáda. AS-
PENDOS s jedinečně dochovaným římským 
divadlem. Podíváme se k vodopádům KUR-
SUNLU – soustava jezírek propojených vodo-

pády připomínající zmenšená Plitvická jezera. 
Prohlídka starého centra ANTALYE – nejvý-
znamnějšího letoviska na jižní riviéře. Nocleh.
9. den Travertinové kaskády a jezírka PA-
MUKKALE  – jeden z nejzajímavějších 
přírodních útvarů světa. Antické město HIE-
RAPOLIS . Jedna z nejkrásnějších antic-
kých lokalit AFRODISIAS. Příjezd k Egejské-
mu moři. Nocleh. 
10. den Jedno z nejzachovalejších antických 
měst ve Středomoří EFES – archeologický 
areál unikátních antických staveb, trosky 
jednoho z divů světa – Artemidina chrámu. 
DIDYMA – ve starověku proslulá věštírna. 
PRIÉNÉ – vykopávky antického města zají-

mavé svojí pěknou polohou. Nocleh.
11. den PERGAMON – antické město 
s akropolí na vysoké skále s krásnými výhledy. 
Pozdě večer příjezd do Istanbulu, nocleh.
12. den Odjezd z Turecka.
13. den Příjezd do České republiky v ran-
ních hodinách.

Pergamon

Zájezd za historickými památkami, archi-
tekturou a přírodou Turecka.
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Casablanca

MAROKO

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd ráno z ČR, cesta přes Německo 
a Francii. 
2. den BARCELONA , hlavní město Ka-
talánska, gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, 
Rambla, Gaudího domy, Picassovo muzeum aj., 
nocleh na Costa Dorada. 
3. den Přejezd přes Valencii, Alicante, Granadu 
na jih Španělska. Nocleh na Costa del Sol. 
4. den Trajekt do Afriky ALGECIRAS – 
CEUTA, cesta přes Tetouan, Larache do Mek-
nés, nocleh. 
5. den Vykopávky římského města VOLUBI-
LIS . Posvátné město MOULAY IDRISS, 
královské město MEKNÉS  s památkami 
na Moulaye Ismaila, nejrozporuplnější osobnost 
marockých dějin. Nocleh. 
6. den FÉS , klenot islámu, duchovní cen-
trum Maroka, královský palác, židovská čtvrť, 
starobylá medina Fés el Bali, spleť uliček s ba-
zary, řemeslnickými dílnami, kořením a látkami. 
Nocleh. 
7. den Cesta na jih s vycházkou v cedrovém lese 
nad AZROU, pozorování opic. Průsmyky Střed-
ního a Vysokého Atlasu, oáza MESKI, Modrý 
pramen, Vádí Ziz. Příjezd do ERFOUDU, nocleh. 
8. den Fakult. výlet terénními auty na Saharu, 
písečná duna ERG CHEBBI, východ slunce 
na poušti, oáza MERZOUGA. Odjezd z Erfou-
du podél vádí Rheris, oáza TINERHIR, kaňon 
TODRA, soutěska s 300 m vysokými vápenco-
vými stěnami, nocleh. 
9. den Kolem Vádí Dadés, cesta kasb, údolí 
růží – mezi Saharou a hřebeny Vysokého Atlasu. 
OUARZAZATE, marocký Hollywood s filmo-
vými ateliéry, prohlídka kasby pašů Glaoui, vlád-
ců jihu, kasba AIT BENHADDOU . Přejezd 
Vysokého Atla su, sedlo TIZI-N-TISCHKA 
2260 m n. m. Příjezd do Marrakéše, nocleh. 
10. den MARRAKÉŠ , město ležící 
mezi úpatím zasněžených vrcholků pohoří Atlas 
a pouští Sahara, bezpochyby jedno z nejkrás-
nějších měst Afriky, medina, nám. Jemaa el Fna, 
mešita Koutoubia, paláce, zahrada Majorelle aj., 
nocleh. 
11. den CASABLANCA, mešita Hassana II. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Přílet do Maroka, nocleh. 
2. den CASABLANCA, prohlídka monu-
mentální mešity Hasana II., náměstí Mohameda 
V. s výstavnými budovami z počátku 20.století. 
RABAT, zastávka před královským palácem, 
romantický Chellah s římskými vykopávkami, 
královské mauzoleum a Hasanova věž, kasba 
Ouidaias. Přejezd do Meknés, nocleh. 
3. den Vykopávky města VOLUBILIS s řím-
skými mozaikami. Poutní město MOULAY 
IDRISS, Mekka chudých, mauzoleum Moulaye 
Idrisse. Královské město MEKNÉS, památky 
na rozporuplného sultána 17. st. Moulaye Ismai-
la, jednoho z prvních panovníků současné král. 
dynastie , majestátní brána Bab Mansour, 
náměstí El Hedime s tržnicí, medina. Nocleh. 
4. den Královské město FÉS, duchovní 
a umělecké centrum Maroka, bronzová brána 
král. paláce, židovská čtvrť, vyhlídka na labyrint 
mediny  z Jižní pevnosti, Bab Jeloud, nejkrás-
nější brána do mediny, medresa, mešita Kara-
ouine s jednou z nejstarších univerzit na světě, 
mauzoleum zakladatele města Moulaye Idrisse 
II., súky, činírny a barvírny kůží, tkalci, keramika, 
nocleh.
5. den Průsmyky Středního a Vysokého At-
lasu. NP IFRANE, vycházka mezi cedrovými 
velikány, pozorování makaků. WÁDÍ ZIZ, 
soutěska u tunelu Legionářů, PŘEHRADA 
U ER-RACHIDIE, oázy s palmovými háji, 
nocleh Erfoud.
6. den Volný den v ERFOUDU, relaxace 
u bazénu na kraji pouště. Fakult. celodenní výlet 
terénními auty na Saharu s noclehem v tradič-
ním hotýlku. Navštívíme městečko RISANI, 
kolébku současné vládnoucí dynastie, úsek eta-
py Rallye Paříž – Dakar, berberští pouštní nomá-
di, lomy na těžbu mramoru s fosiliemi, rituální 
hudba Gnaua (platba na místě cca 60 €).
7. den Brzy dopoledne setkání všech účast-
níků v Erfoudu. Pokračování podél vádí Rheris, 
starověký zavlažovací systém rhetaras, procház-
ka soutěskou v kaňonu TODRA, 300 m vyso-
kými vápencové stěny, nahlédnutí do soutěsky 

Zájezd do Maroka nás zavede do exotikou vonících míst na území severní Afriky. Vydáme se za 
pozná ním světa pro nás tak odlišného svojí kulturou, náboženstvím, architekturou i uměním. 
Poznáme skvosty arabské kultury, královská města Fés, Marrakéš, přírodně atraktivní oblasti, 
kaňo ny v pohoří Atlas, pouštní oblasti, berberské osady a pobřeží Atlantiku.

MAROKO – VELKÝ OKRUH
VOLUBILIS – MOULAY IDRISS – MEKNÉS – FÉS – OÁZA MESKI – OÁZA TINERHIR – KAŇON 
TODRA – OUARZAZATE – AIT BENHADDOU – MARRAKÉŠ – CASABLANCA – RABAT – TANGER

RABAT – VOLUBILIS – MOULAY IDRISS – MEKNÉS – FÉS – NP IFRANE – ERFOUD – KAŇON 
TODRA – OUARZAZATE – MARRAKÉŠ – ESSAOUIRA – SAFI – EL JADIDA

» trvale oblíbený zájezd

Pojeďte s námi poznávat Maroko v celé jeho rozmanitosti. Navštívíme Casablancu i královské 
město Rabat, projdeme uličky středověkého Fézu, zažijeme každovečerní slavnosti na náměstí 
Jemaa El, ohromí nás kaňony Vysokého Atlasu a vykoupeme se na plážích Atlantiku.

VELKÝ OKRUH MAROKEM

(největší mešita v Maroku a jedna z největších 
na světě). U ústí řeky Bou Regreg navštívíme 
hlavní město RABAT, „Opevněné město“, třetí 
největší a zároveň jedno z „královských měst“ 
země,  kasba Oudaias, královský palác, roman-
tický Chellah, králov ské mauzoleum.
12. den Zastávka v TANGERU. Vyhlídková 
cesta po pobřeží do Ceuty. Trajekt Ceuta – Al-
geciras, nocleh. 
13. den Přejezd na pobřeží Costa Brava, 
nocleh. 
14. den Cesta přes Francii a Německo. 
15. den Příjezd do ČR v dopoledních hodi-
nách. 

dopravu lux. klim. busem, 12x ubytování v hotelech 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 12x snídani, 1x ve-
čeři ve Španělsku, trajekt do Afriky a zpět, průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

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

8x večeře 2380 Kč, připojištění vyššího storna zá-
jezdu +250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 MA753-15-1 03.10.–17.10.  21 990,- A, B, F

DADÉS, zajímavé skalní útvary, podél vádí Da-
dés do města růží Kelaa M´Gouna, údolím kasb 
s výhledy na Vysoký Atlas a saharské horské 
hřebeny do Ouarzazate, nocleh.
8. den Marocký „Hollywood“ město OUAR-
ZAZATE, prohlídka KASBY TAOURIRT    
a filmových ateliérů. Opevněná hliněná vesni-
ce, KSAR AIT BENHADOU , přes SED-
LO TIZI-N-TICHKA 2260 m do Marrakéše, 
nocleh.
9. den MARRÁKEŠ, středověká mešita 
Koutoubia, palác La Bahia, hrobka sultána 
Ahmeda al Mansúra, súky v medině, odpočinek 
v exotické zahradě Majorelle, večerní mumraj 
na náměstí Jemaa El Fna, nocleh. 
10. den Cestou k pobřeží, háje arganovníků, 
manufaktura na zpracování arganového oleje. 
Perla Atlantiku ESSAOUIRA, město umělců, 
rybářský přístav, pobřežní pevnost Sqala, vý-
hledy na Purpurové ostrovy, možnost koupání, 
nocleh.
11. den Po pobřeží s  výhledy na oceán, ko-
lem rybářských vesnic a starých portugalských 
pevností, SAFI, odkud se roku 1969 vydal Thor 
Heyerdahl na výpravu Ra, skalní terasy a nád-
herné písečné pláže, zastávka na koupání. EL 
JADIDA s opevněnou portugalskou čtvrtí ze 
16. století. Přejezd do Casablancy, nocleh.
12. den Přejezd na letiště. Odlet z Casablan-
cy do ČR. 

 Kód Termín Cena Svoz. let.

 MA754-15-1 15.09.–26.09. 33 990,- L2

let. přepravu Praha – Casablanca – Praha, let. 
taxy,  dopravu minibusem nebo busem (dle počtu 
klientů), 11x ubytování v hotelích – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 11x snídani, 10x večeři,  průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, místního průvodce, fakult. služby a vše 
ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

MARRAKÉŠ

CASABLANCA

RABAT FÉS

TANGER

MEKNÉS

TINERHIR

OUARZAZATETIZI-N-TISCHKA

MOULAY IDRISS

Náš tip!
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ANDORRA, ŠPANĚLSKO

Andorra je miniaturní knížectví obklopené Pyrenejemi, nabízející výborné podmínky pro vysoko-
horskou turistiku. Celá oblast je mimořádně bohatá na horská jezera orámovaná horami. Turistic-
ky atraktivní stezky ve vysokohorských výškách nás dovedou k modrým jezerům, jimž dominují 
ostré vrcholky hor. Túry doplníme i několika vrcholy se skvostnými panoramatickými výhledy. 

ANDORRA, SRDCE PYRENEJÍ
pohodový týden

VALL D’INCLES – JEZERA JUCLAR – PIC DE CASAMANYA – ANDORRA LA VELLA –  ÚDOLÍ 
PESSONS – PŘÍRODNÍ PARK COMAPEDROSA – JEZERO TRISTAINA 

Španělsko – NP Ordesa – Torla

Program A dopravu lux. klim. busem, pro-
gram B leteckou přepravu Praha – Barcelona 
– Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na leti-
ště, oba programy – dopravu busem v Andoře, 7x 
ubytování v hotelu**** – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 7x polopenzi, voda a víno k večeři, welcome 
drink (sangria), průvodce

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

1lůžk. pokoj 4900 Kč, program A – komplex. po-
jištění vč. storna zájezdu 300 Kč str. 2 katalogu, pro-
gram B – komplex. pojištění vč. storna zájezdu  
240 Kč str. 2 katalogu s možností připojištění vyšší-
ho storna +250 Kč

Cena zahrnuje: 

Příplatek:

Cena nezahrnuje:

Andorra la Vella

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v ranních hodinách z ČR.
2. den TOULOUSE, nejvýznamnější měs-
to v podhůří Pyrenejí označované za červené 
město, radnice z 18. stol., bazilika sv. Severina, 
největší románský chrám v Evropě. Možnost ná-
vštěvy výroby Airbusů. Přejezd do ministátečku 
ANDORRA v centrální části Pyrenejí, malé 
knížectví ležící v  kotlině obklopené hřebeny 
Pyrenejí mezi Francií a Španělskem.
3. den Výlet do údolí VALL D’ INCLES 
přezdívané též květinové údolí. Cesta podél 
říčky Riu de Jucla k největšímu jezeru Andorry  
ESTANY DE JUCLA, které obklopují vrchol-
ky hor tvořících hranici s Francií. ANDORRA 
LA VELLA, nejvýše položené hlavní město 
Evropy (1080 m). Staré město je charakteristické 
kamennými ulicemi a domy.
4. den Příjezd do jednoho z nejkrásnějších 
koutů Pyrenejí NP ST. MAURICI do měs-
tečka ESPOT. Výlet k  jezeru ESTANY DE 
SANT MAURICI  obklopenému nádhernou 
kulisou skalnatých vrcholků. Odtud vede cesta 
k mohutnému VODOPÁDU SALT DE RA-
TERA a poté k jezeru DE RATERA. 
5. den Výlet do údolí VALL DE BOI v  krás-
ném NP D´AIGÜESTORTES. Pěšky podél 
říčky Sant Nicolau  k jezeru LLONG. Kousek 
dále nad jezerem se otevřou úchvatné pohledy 
na rozeklané štíty západních vrcholů NP  Sant 
Maurici. Cestou zpět podél krásných zelených 
meandrů průzračné vody říčky Sant Nicolau, 
které nás získají svojí fotogeničností. 
6. den Výlet do oblasti VAL DE ARAN  
do jedinečné jezerní oblasti  CIRC DE COLO-
MERS. Pěší výlet překrásnou horskou přírodou 
se spoustou jezer a potoků od jezera MAJOR 
DE COLOMERS a jezera MORT. Na závěr 
dne městečko VIELHA, živé turistické centrum 
oblasti, fotogenická řeka. 
7. den Výlet do NP MALADETA  do zá-
věru údolí VAL DE BENÁS. Dále pěší výlet 
podél říčky RIO ÉSERA, na závěr doliny říčka 
vytvořila úchvatný kaňon a kaskády  D’AI-
GUALLUT. Nádherná závěrečná planina se 
spoustou zátočin horských bystřin pod impo-
zantní kulisou  ledovce nejvyšší hory Pyrenejí  

 Kód Termín Cena Trasa

 AND755-15-1 17.07.–26.07. 14 990,- A, F 

 AND755-15-2 28.08.–06.09. 14 990,- A, F 

Program A

Program B
 Kód Termín Cena Svoz let.

 AND756-15-1 18.07.–25.07 25 950,- L1

 AND756-15-2 29.08.–05.09. 25 350,- L1 

NP ŠPANĚLSKÝCH PYRENEJÍ                                             
NP Maurici, NP Maladeta, NP Ordesa 

» lehká turistika

Zájezd do jedinečné nádherné části centrálních Pyrenejí, kde budete obdivovat bizarní skalní 
štíty a nespočet krásných jezer a jezírek NP Sant Maurici, přírodní park Posets Maladeta s pře-
krásnými dolinami a nejvyšší horou Pyrenejí  Pico de Aneto a v neposlední řadě také impozant-
ní kaňon NP Ordesa zapsaný v seznamu UNESCO. 

Španělsko – NP OrdesaAndorra

PICO DE ANETO. Cestou zpět zastávka 
v městečku BENASQUE, turistické centrum 
oblasti, kamenné domy a uličky.
8. den Delší přejezd do  NP ORDESA .  
Výlet mezi  ohromné strmé stěny kaňonu 
ve VALLE DE ORDESA podél říčky RIO 
ARAZAS až k nádherným vodopádům a stup-
ňovitým kaskádám, které říčka tvoří v zadní části 
doliny. Městečko TORLA, místní pevnost tvo-
řící působivé záběry s ohromnou skalní branou 
začátku kaňonu Ordesa. Odjezd do ČR ve večer-
ních hodinách.
9. den Příjezd ve večerních hodinách.

 Kód Termín Cena Trasa

 E757-15-1 10.07.–18.07. 13 990,- A, F

dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s přísluš., 6x polopenzi, průvodce,  
komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

vstupné, fakult. služby, místní dopravu a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

k nástupům na túry se v Pyrenejích využívají auta 
pro cca 7 osob nebo busy, které nahrazují lanovky, 
ceny jsou nižší než u lanovek v Alpách.

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Poznámka:

PROGRAM ZÁJEZDU:
Dvě možnosti dopravy: A – BUS, B – letecky.
1. den Program A Odjezd z ČR v dopoled-
ních hodinách.
2. den Program A Příjezd do ANDORRY, 
ubytování v hotelu, seznámení s nejbližším oko-
lím. Program B Odlet z Prahy bez průvodce 
do Barcelony, pokračování místní linkou do hlav-
ního města Andorry, odjezd na ubytování. Dále 
společný program A i B.
3. den Celodenní turistika charakteristickým 
a zároveň nejznámějším andorrským údo-
lím VALL D‘INCLES k největším jezerům 
JUCLAR s bohatou flórou. Cestou působivé 
vodopády, vyhlídky na okolní horské hřebeny.
4. den Celodenní turistika – výstup na magic-
kou horu PIC DE CASAMANYA (2 740 m) 
je povinností každého turisty, který přijede do An-
dorry. Fantastické výhledy nejen z vrcholu, ale i bě-
hem výstupu. Možnost nenáročné okružní túry. 
5. den Odpočinkový den, výlet do hlavního 
města ANDORRA LA VELLA. Prohlídka 
historického středu (úzké uličky s nízkými kamen-
nými domy, středověké kostely Sant Esteve a Sant 
Andreu, sídlo parlamentu z 16. stol.), možnost 
výhodných nákupů, případně návštěvy světově 
proslulých termálních lázní Caldea. Při 
zpáteční cestě zastávka u poutního místa, kaple 
patronky Andorry, zázračné Madony z Meritxellu.
6. den Celodenní turistika, fascinující okružní 
cesta okolo ledovcových jezer v údolí PE-
SSONS do impozantní kotliny orámované ho-
rami dosahujícími výšky okolo 2800 m. Možnost 
prodloužení trasy s výstupem na COLLADA 
DELA PESSONS (2792 m).
7. den Celodenní okružní turistika v přírodním 
parku COMAPEDROSA okolo polozapome-
nutých farem, v obou směrech nádherné vyhlídky 
na nejvyšší pohoří Andorry Coma Pedrosa.
8. den Okružní turistika mezi vrcholky hor 
a jezery TRISTAINA patří mezi nejoblíbenější 
v Andoře, i díky dostupnosti a kvalitním stezkám. 
Uzavřená kotlina s bohatou faunou i flórou, 
s nejvyšším  vrcholem PIC DE TRISTAINA  
(2882 m) s možností prodloužení o výstup na je-

den z nejbližších vrcholů.
9. den Po snídani odjezd obou skupin z hotelu. 
Program A Odjezd přes Francii a Německo 
do ČR. Program B Autobusovou linkou přímo 
na letiště do Barcelony, odtud letecky do Prahy. 
10. den Program A Příjezd do ČR.
V případě nepřízně počasí možnost změny programu 
nebo záměny vypsaných dnů.

Ubytování:
Horský hotel **** – 2lůžkové pokoje se 
vším komfortem, sat TV, trezor, fén a balkon, sní-
daně i večeře formou bufetu. Volný vstup do ba-
zénu, jacuzzi a fitness centra. Večer živá hudba. 
Součásti hotelu jsou bowlingové dráhy, sauna, 
solárium, turecké lázně a masáže.
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Kanárské ostrovy

MallorcaMallorca

Valdemossa

ŠPANĚLSKO

PROGRAM ZÁJEZDU
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – letecky
1. den Program A – dopoledne odjezd z ČR.
2. den Program A – dopoledne příjezd do 
BARCELONY, povinná přestávka, možnost 
návštěvy četných památek (nočním trajektem 
na Mallorcu – 4lůžk. kabiny). Program B – od-
let z Prahy do Palmy de Mallorca, přílet ve večer-
ních hod., transfer do hotelu, večeře.
Dále společný program A i B.
3. den Přístav SANT ELM, písčitá pláž s vý-
hledem na ostrůvek Pantaleo, „túra krás“ nad 
romantickou zátokou Basset s výhledy na opuš-
těný skalnatý ostrov Dragoneru až k odlehlým 
terasovým zahradám kláštera trapistů, návrat 
do hotelu, 4 noci na stejném místě. 
4. den Výlet ke kartuziánskému klášteru 
VALLDEMOSSA v  horském údolí, odtud kla-
sická túra lesy zimních dubů a starých uhlířských 
osad s možností výstupu na vrchol TEIX (1062  m).
5. den Pláže v okolí Palmy, pobyt u moře, 
popř. návštěva vodního ráje Aqualandu 
v Arenalu nebo fakult. výlet do nedaleké zátoky 
Cala Pi, lehká turistika po pobřeží.  
6. den Místní dopravou (busem) do hl. města 
PALMA DE MALLORCA, gotická katedrála 
La Seu, palác Almudaina, Arabské lázně, tržnice 
aj. Odpoledne pobyt u moře. 
7. den Výlet k poutnímu klášteru LLUC s čer-
nou madonou La Moreneta, horský výstup na je-
den z nejvyšších vrcholů ostrova Tomir (1103 
m), pohledy na Mallorcu z ptačí perspektivy.
8. den Výlet na MIRADOR ES COLO-
MER, výhledy na skalnatý mys Formentor, měs-
tečko POLLENCA s templářským kostelem, 
Kalvárie, výstup po 365 schodech ke kapličce, sta-
rý římský most či nedaleký klášter Ermitia de 
Puig de Maria s panoramatickými výhledy.
9. den Program A – snídaně, turistika na 
mysu ALCUDIA, návštěva přístavního sta-
rého města a turist. okružní trasa z MAL PAS 
do oblasti BAIX s nádhernou pláží, možnost 
výstupu až na vrchol TALAIA D ALCUDIA 
(445 m n. m.). Program B – odlet do ČR (dle 
letového řádu popř. možný pobyt u moře).
10. den Městečko ARTÁ, s klášterem Sv. 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z ČR na ostrov Tenerife, trajekt 
na ostrov LA GOMERA, ubytování, snída-
ně. Půldenní lehká turistika v srdci NP GARA-
JONAY, návrat do hotelu, relax u moře, večeře.
2. den Přejezd na severovýchod ostrova do 
městečka AGULO, výstup stezkou ve skalní 
stěně s nádhernými pohledy na městečko, ost-
rov Tenerife s nejvyšší horou Ell Teide a do údolí, 
odtud překvapující červenou krajinou k návštěv-
nickému centru s malou botanickou zahradou. 
Sestup do Aguly typickou krajinou s hlubokými 
soutěskami a bohatou flórou – euforbie, palmy, 
terasovitá políčka. Prohlídka AGULY, kanár-
ského městečka s úzkými kamennými uličkami 
a tradiční architekturou. Návrat do hotelu, mož-
nost koupání, večeře.
3. den Přejezd do NP GARAJONAY ,  
vystoupíme na nejvyšší horu GARAJONAY  
(1487 m), sestup unikátním vavřínovým prale-
sem ke kapli Panny Marie z Lourdes a osadě EL 
CEDRO s restaurací, výborné speciality. Možné 
prodloužení k nejvyššímu vodopádu na ostrově, 
SALTO D´AGUA. Návrat do hotelu, možnost 
koupání, večeře.
4. den Krásné údolí VALLERHERMOSO 
na západním pobřeží. Okružní túra stoupajícími 
stezkami, zelenou soutěskou mezi terasovitými 
políčky a divokou krajinou ke kapli Santa Clara 
s nádhernými výhledy na pobřeží i sousední ost-
rov La Palmu. Po horském hřebeni až k vyhlídce 
BUENAVISTA, sestup do údolí Vallerher-
moso blízko kamenité pláže. Návrat do hotelu, 
večeře. Po večeři trajektem na ostrov LA PAL-
MA, přejezd do hotelu na ubytování.
5. den Odjezd na severní část ostrova do 
ZANZY, zastávka v muzeu pod širým nebem 
s kresbami na skalách původních obyvatel 
Gaunčů. Pohádkovým lesem sestup do soutěs-
ky kolem mystických míst a tzv. skalní katedrály. 
Cesta pokračuje otevřenější soutěskou na tzv. 
KRÁLOVSKOU CESTOU po pobřeží s vý-
hledy na skaliska bičovaná mořem do vesničky 

Mallorca, největší z Baleárských ostrovů, pyšnící se mnoha památkami nám nabídne neuvěři-
telné krásy, od romantických pláží s palmami, přes úrodný kraj pomerančovníků ve vnitrozemí, 
až po členitá pohoří s borovými lesy i středověkými kláštery. To vše ještě před hlavní sezónou, 
kdy nás jarní Středomoří oslovuje svými barvami.

MALLORCA
moře a turistika

Navštívíme dva menší Kanárské ostrovy, které zatím zůstávají stranou masové turistiky a jsou 
ideálním cílem pro turisty, kteří obdivují nedotčenou přírodu. La Gomera, druhý nejmenší z Ka-
nárských ostrovů, je vyhledávaný pro svou divokou přírodu s bujnou vegetací. Pustý, sopečný, 
suchý jih se mění na severu v zelenou krajinu s úrodnými údolími a palmovými háji. La Palma je 
nejzelenější z ostrovů. Na jihu uvidíme typickou suchou sopečnou krajinu a na severu borovi-
cové a vavřínové lesy. Oba ostrovy jsou protkány hustou sítí stezek pro pěší turistiku, pro svoji 
členitost a úžasnou rozmanitost krajiny jsou rájem pěších turistů. 

KANÁRSKÉ OSTROVY
La Gomera a La Palma

» poznání Kanárských ostrovů  
s turistikou

Salvadora, přímořská osada BETLEM, turis-
tika na vrchol SA ODASSA (322 m n. m.), nebo 
podél sever. pobřeží, možnost koupání. 
11. den Poledním trajektem do Barcelony 
a cesta přes Francii směr ČR. 
12. den Příjezd ve večerních hodinách.

program A – dopravu lux. klim. busem, trajekt 
na Mallorcu a zpět, transfery, 8x ubytování v apart-
hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 8x polopen-
zi, 1x ubytování ve 4lůžk. kajutě, pobytovou taxu, 
průvodce, program B – letenku Praha – Palma 
de Mallorca – Praha vč. let. tax a poplatků, transfery  
z/na letiště, 7x ubytování v aparthotelu – 2lůžk. poko-
je s přísluš., 7x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce

místní dopravu mimo program, vstupné, fakult. 
služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“.

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč (bus), 
240 Kč (let) str. 2 katalogu, možnost připojištění 
vyššího storna zájezdu u letecké varianty 250 Kč 
str. 2 katalogu

1lůžk. pokoj 4000 Kč (bus), 3500 Kč (let) – zde po-
vinné při nedoobsazení

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Trasa

 E758-15-1 29.05.–09.06. 17 490,- A 

Program A

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E759-15-1 30.05.–06.06. 26 660,- L1

Program B

Fakultativní příplatek:

Povinný příplatek:

EL TABLADA. Zpět do hotelu, možnost kou-
pání, večeře.
6. den Turistické středisko EL PILAR, odtud 
tzv. CESTOU SOPEK, přechod přes hřeben 
CUMBRE VIEJA s panoramatickými výhledy 
na východní i západní pobřeží - jedna z nejkrás-
nějších tras na ostrově. Ve FUENCALIENTE 
fakultat. ochutnávka vína. Přejezd do hotelu, 
možnost koupání v moři, večeře.
7. den Nejvyšší bod ostrova ROQUE DE 
LOS MUCHACHOS (2426 m). Vyhlídky 
do hlubokých soutěsek, po okraji kaldery okolo 
astronomických observatoří s pohledy na neob-
vyklé skalní formace a do prudkých strží, přes 
vyhlídku DEGOLLADA DES FRANCE-
SES na PICO DELLA CRUZ a z posledního 
vrcholu PICO DELLA NIEVE sestup na par-
koviště. Přejezd do hotelu, večeře.
8. den Odjezd trajektem na Tenerife, odlet 
do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 E777-15-1 17.04.–24.04. 33 990,- L1 

 E777-15-2  16.10.–23.10. 34 990,- L1 

letenku Praha – Tenerife – Praha vč. let. tax a poplat-
ků, transfery z/na letiště, 3x trajekt dle programu, 
půjčovné mikrobusu, místní dopravu dle programu, 
7x ubytování v aparthotelu – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 7x polopenzi, pobytovou taxu, komplex. 
pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu str. 2 
katalogu, průvodce

místní dopravu mimo program a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3900 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Palma de Mallorca
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ŠPANĚLSKO

Královské paláce a katedrály, světoznámá muzea, tapas, flamenco, moře – buďte vítáni ve Španělsku!

ŠPANĚLSKO | cesta po španělském království
ZARAGOZA – EL ESCORIAL – MADRID –TOLEDO – GRANADA – CÓRDOBA – SEVILLA – 
GIBRALTAR – PEŇÍSCOLA –GERONA – TOSSA DE MAR – MONTSERRAT – BARCELONA

Sevilla

Program A: dopravu lux. klim. busem, 9x ubyto-
vání v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x po-
lopenzi, prohlídku toledské manufaktury, průvodce
Program B: let. přepravu Praha – Španělsko –
Praha, letištní poplatky a taxy, transfer z/na letiště, 
dopravu busem po Španělsku, 9x ubytování v hote-
lu – 2lůžk. pokoje s přísluš., 9x polopenzi, prohlídku 
toledské manufaktury, průvodce

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

1lůžk. pokoj 5990 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
záj. 390 Kč – A (330 Kč – B) str. 2 katalogu s možností 
připojištění vyššího storna + 250 Kč u programu B

V případě nutnosti může být výjimečně dáván balíček 
na cestu místo snídaně. Je možnost zajistit i ubytová-
ní 3. osoby na přistýlce bez slevy. Ministerstvo zahra-
ničí doporučuje cestovní pas na Gibraltar.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Madrid – Puerta de Alcala

S

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Dle letového řádu odlet s českým prů-
vodcem z Prahy, přílet do královského města 
MADRID. Transfer na ubytování do hotelu. 
Dle časových možností podvečerní procházka 
španělskou metropolí.
2. den Prohlídka historického MADRIDU. 
Podíváme se na náměstí SLUNEČNÍ BRÁ-
NY (Puerta del Sol), které je opravdovým 
srdcem celého Španělska, kilometr nula. Odtud 
pokračujeme ke Královskému divadlu 
a na Východní náměstí (Plaza Oriente). 
Navštívíme přepychový KRÁLOVSKÝ PA-
LÁC (Palacio Real), stavbu, jež se řadí mezi 
nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě. Velkole-
post palácového komplexu podtrhuje přilehlá 
katedrála ALMUDENA. Odpoledne ulice 
starého Madridu – po Calle Mayor, k pů-
vabné PLAZA DE LA VILLA – symbol pů-
sobení Habsburků v Madridu, až na impozantní 
PLAZA MAYOR, hlavní madridské náměstí.  
Do obdélníku uzavřené domy tmavě rudé bar-
vy, jejich balkony, ozdobné věžičky, mansardo-
vá okna, působivá Casa de la Panaderia 
– strarý cechovní dům s freskami od Carlose 
Franka, jezdecká socha Filipa III. ze 17. stol. 
vytvářejí úchvatnou kulisu. V minulosti náměstí 
sloužilo jako aréna pro býčí zápasy nebo jako 
místo inkvizičních procesů. 
3. den Dopoledne je pro zájemce připra-
ven fakult. výlet za hranice města. Společně 
místní dopravou odjedeme na severozápad 
od Madridu, na úpatí pohoří Sierra de Gua-
darrama, k prohlídce monumentálního paláce 
a kláštera Filipa II. EL ESCORIAL . Stavba 
odráží královu oddanost katolické víře, k níž se 
přidává nespočet uměleckých děl, Královská 
knihovna s jedinečnými freskami, mramorový 
Královský panteon adt. Návrat do metropole 
a prohlídka další části Madridu. Vydáme se na 
Paseo del Prado, třídu umění světového 
věhlasu. Na pár set metrech zde stojí trojice 
skvostných uměleckých sbírek, jíž dominuje 
skvělé MUSEO DEL PRADO. Tato galerie 
v sobě soustřeďuje největší světové skvos-
ty. Na stěnách visí mj. Rubensovy Tři Grácie, 

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Program A Dopoledne odjezd z ČR.
2. den Program A Dopol. příjezd do oblas-
ti Costa Brava/Costa Maresme, volno, koupání, 
odpoledne ubytování, večeře. Program B 
Odlet z Prahy do Španělska, transfer na ubyto-
vání. Dále společný program A i B.
3. den Snídaně a odjezd do ZARAGOZY – 
prohlídka města (katedrála, nám. Santa María 
del Pilar, mudéjarské kostely, arabský palác Al-
jafería,...), Madridu – ubytování v okolí města, 
večeře.
4. den Odjezd k prohlídce královského palá-
ce EL ESCORIAL, návrat do MADRIDU, 
okružní projížďka, prohlídka města (Puerta del 
Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského paláce, 
památník Cervantesův nebo možnost návštěvy 
galerie El Prado), návrat na ubytování, večeře.
5. den Odjezd do TOLEDA – prohlídka 
města (katedrála, chrám sv. Tomáše, náměstí 
Zocodóver, muzeum El Greca), návštěva tra-
diční toledské manufaktury (ozdobné zbraně 
z toledské oceli, šperky), odjezd do Granady, 
ubytování, večeře. 
6. den Prohlídka GRANADY (katedrála, krá-
lovská kaple, Albaicín), následuje arabský sídelní 
palác ALHAMBRA se zahradami Ge-
neralife. Volno, návrat na ubytování, večeře, 
(fakult. večerní návštěva představení flamenca). 
7. den Odjezd do CÓRDOBY – prohlídka 
města (mešita, exteriéry Alcázaru, Židovské 
město, typické „květinové“ ulice s arabskými 
patii), odjezd na ubytování v okolí Sevily, večeře. 
8. den SEVILLA – prohlídka města (kate-
drála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz, 
maurský palác Alcázar – exteriéry), prohlídka 
britské kolonie GIBRALTAR (návštěva nejjiž-
nějšího místa Evropy), noční přejezd na pobře-
ží Costa Azahar. 
9. den Ráno příjezd na pobřeží Costa Azahar, 
PEŇÍSCOLA (hrad Papa Luna, možnost kou-
pání, projížďky lodí), večer příjezd na pobřeží 
Costa Brava / Costa Maresme, ubytování, večeře. 
10. den Odjezd do GERONY – jedna z nej-
zachovalejších středověkých židovských čtvrtí, 
středověkými hradbami a kostely (katedrála 
s věží Karla Velikého, kostely San Pere de Ga-
lligants a Sant Nicolau). Následuje odjezd do 
Tossa de Mar, letoviska na pobřeží Costa 

Brava (Villa Vieja – opevněná část Tossy – hrad-
by s obrannými věžemi, kostel St. Vincenc). Ná-
vrat na ubytování si můžeme zpříjemnit fakult. 
lodí, večeře. 
11. den Ráno odjezd k prohlídce kláštera 
MONTSERRAT a BARCELONY (gotická 
čtvrť, Las Ramblas, Kolumbův památník, Antonio 
Gaudí – exteriéry Sagrada Familia, La Pedrera, 
Casa Batlló, možnost návštěvy mořského akvária 
a muzea Picassa), návrat na ubytování, večeře.  
12. den Program A Snídaně, volný pro-
gram. Odpoledne odjezd do ČR. Program B 
Snídaně, volno a dle let. řádu transfer na letiště, 
odlet do ČR.
13. den Program A Odpol. příjezd do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa

 E760-15-1 28.04.–10.05. 18 990,- F, I, K

 E760-15-2 16.06.–28.06. 18 990,- F, I, K

 E760-15-3 18.09.–30.09. 18 990,- F, I, K

Program A

Program B
 Kód Termín Cena Svoz let.

 E761-15-1 29.04.–09.05.  27 290,- L5

 E761-15-2 17.06.–27.06. 27 290,- L5

 E761-15-3 19.09.–29.09. 27 290,- L5

Upozornění:

MADRID – POKLADNICE UMĚNÍ
a královský El Escorial  

» umělecké poklady Madridu a palác El 
Escorial

» královské muzeum Museo del Prado
» sleva Senior + 60 – ze základní ceny 

3%

Vydejte se s námi na prodloužený eurovíkend do Madridu, města sršícího energií a města s ne-
sčetnými uměleckými poklady ve světoznámých muzeích – Prado, Museo Thyssen-Bornemisza 
nebo Reina Sofia. Navštívíme nejen hlavní pamětihodnosti metropole a slavná náměstí, ale i mo-
numentální palác a klášter Filipa II. El Escorial.

Granada – Alhambra

Granada – AlhambraMadrid – El Escorial

Velázquezovy Dvorní dámy, Raffaelův Portrét 
kardinála, obrazy Goyi, El Greka, Zurbarána, 
Ribery či Murilla. Na své si tak přijdou milov-
níci děl španělských, italských, francouzských 
nebo anglických malířů. Především 20. století 
je pak zastoupeno v Museo Reina Sofía, 
kterého nejznámějším exponátem je přeslavná 
Picassova Guernica. Pozadu rozhodně nezů-
stává ani Museo Thyssen-Bornemis-
za, na jehož stěnách je dokumentováno osm 
století výtvarného umění.
4. den Po snídani dokončíme prohlídku 
města. Projdeme se po okázalé Calle de 
Alcalá, dále po rušné Gran Vía, zamíříme 
na PLAZA CIBELES a přijdeme až k Parku 
Retiro. Individuální volno a dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet do Prahy.

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 E762-15-1 24.10.–27.10.  12 990,- L2, L3

 E808-15-1* 03.12.–06.12. 12 990,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Madrid – Praha, letištní 
taxy a poplatky, transfer z/na letiště, kabinové zava-
zadlo dle pravidel letecké společnosti, 3x  ubytování 
v hotelu v centrální části Madridu – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím,  3x snídani, průvodce

vstupné, místní dopravu, fakult. výlety a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč

zájezd v termínu 3. 12. je přizpůsoben vánoční 
atmosféře. Oblíbené vánoční trhy v Madridu na 
slavném náměstí Plaza Mayor. 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka:*

Náš tip!
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Sevilla

Sintra

Cabo da Roca

ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO

BARCELONA

TOLEDO

GRANADA

GIBRALTAR

MADRID

LISABON

PORTO

CÁDIZ

COIMBRA

TOMAR

LAGOS
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Š p a n ě l s k o

CORDÓBA

SALAMANCA

Granada – zahrady Alhambra

Ve Španělsku navštívíme malebnou oblast Andalusie s městy, jejichž nádherné památky připomínají dobu maurské nadvlády a jsou domovem nejpro-
slulejších staveb, drahokamů islámské kultury. V oblasti Staré a Nové Kastilie budeme obdivovat historická města a rozmanitost zdejší krajiny. V Por-
tugalsku nás nadchnou překrásné pláže Atlantiku, bohatství památek a krásná města jako Sintra, Porto, Alcobaca, Lisabon se slavnou čtvrtí Belém aj.

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
podrobný poznávací okruh

dopravu lux. klim. busem, leteckou přepravu dle ter-
mínu, dopravu našim busem po Španělsku a Portu-
galsku, 12x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 12x snídani (2x formou snídaňových 
balíčků), 3x večeři, průvodce, komplex. pojištění 
léčebných výloh vč. storna zájezdu str. 2 katalogu 

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

vstupné do Alhambry s rezervací 700 Kč (nutno 
objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK 
však potvrdí až měsíc před odjezdem. Pokud 
nebude rezervace potvrzena, částka bude klien-
tovi obratem vrácena), připojištění vyššího storna 
zájezdu + 250 Kč

u svozů na letiště nebo k hlavnímu busu bude 
v případě kombinované dopravy tj. bus – letadlo, 
účtován poloviční příplatek za svozy

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Poznámka: 

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Dopoledne odjezd z ČR.
2. den Fantastická BARCELONA , met- 
ropole Katalánska s množstvím památek: 
Sagrada Familia, katedrála sv. Eulálie, gotická 
stará čtvrť, Rambla, Kolumbův památník a dal-
ší. Nocleh.
3. den Přejezd španělským pobřežím přes 
Valencii, Alicante do Granady. Nocleh.
4. den Město zasazené do přírody na úpatí 
pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými 
památkami z doby maurské nadvlády GRA-
NADA , palác Alhambra, letohrádek Ge-
neralife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín. 
Nocleh.
5. den Venkovská část Andalusie CÓRDO-
BA , bývalé arabské sídelní město: mešita, 
židovská a stará čtvrť s typickými bílými stav-
bami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími, 
římský most. Město flamenka SEVILLA ,  

přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie 
s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrás-
ným romantickým zámkem Alcázar v maur-
ském slohu a bílou židovskou čtvrtí. Nocleh.
6. den Nejjižnější místo Evropy GIBRAL-
TAR, britská korunní kolonie, staré město 
a pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afri-
kou. Elegantní CÁDIZ, malebné bílé město 
ležící na úzkém poloostrově, významný přístav, 
krásné promenády a pláže.
7. den Přejezd na pobřeží ALGARVE, jed-
no z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými 
plážemi i rozeklanými útesy. Malebné městeč-
ko LAGOS, odpočinek a koupání na plážích 
zasazených mezi skalisky.
8. den LISABON, metropole Portugalska, 
prohlídka čtvrti BELÉM  s významnými 
památkami – Klášter Jeronýmů, Belémská věž,  
Památník objevitelů. CABO DA ROCA, 
nejzápadnější výběžek Evropy. SINTRA , 

BARCELONA – GRANADA – ALHAMBRA – CÓRDOBA – GIBRALTAR – CÁDIZ – ALGARVE – LAGOS – LISABON – CABO DA ROCA – SINTRA – TOMAR – 
BATALHA – ALCOBACA – FÁTIMA – COIMBRA – PORTO – SALAMANCA – EL ESCORIAL – TOLEDO – MADRID

královské město, jedno z nejstarších v Portugal-
sku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky.
9. den TOMAR , majestátní templářský 
hrad z 12. stol. se slavnou templářskou rotun-
dou a proslulým manuelským oknem. BA-
TALHA , pro svou krásu ve všech dějinách 
umění vyzdvihovaný klášter – nejvýznamnější 
dílo manuelské gotiky. ALCOBACA , 
starobylé městečko s klášterem Panny Marie. 
FÁTIMA, slavné poutní místo.
10. den COIMBRA, univerzitní město, 
první hlavní město Portugalska se Starou kate-
drálou, kostelem Sv. kříže, univerzitou. Přístav-
ní město PORTO , známé svým vinařstvím 
– portské víno. Nocleh.
11. den Přejezd do Španělska. Cestou pro-
hlídka univerzitního města SALAMANCA 

 se Starou a Novou katedrálou, římským 
mostem, malebným náměstím Plaza Mayor 
a Domem mušlí. Nocleh.

12. den Monumentální zámek a královský 
pantheon EL ESCORIAL , jedinečné dílo 
španělské architektury. Město mešit, synagog 
a kostelů nad řekou Río Tajo. TOLEDO , krás-
ná gotická katedrála, dům malíře El Greca, bý-
valá synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh.
13. den Hlavní město Španělska MAD-
RID, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, 
Puerta del Sol aj. Nocleh v Madridu 
14. den Odlet do ČR.

 Kód Termín Cena Trasa
    tam / zpět

 E763-15-1 15.09.–28.09. 26 990,- A, B, F, G / L6

 E764-15-1 28.09.–11.10. 25 990,- L6 / A, B, F, G

 E765-15-1 16.09.–28.09. 28 990,- L6

 E766-15-1 28.09.–10.10. 27 990,- L6

Termín 15.09.–28.09. – cesta tam lux. klim. busem, cesta 
zpět Madrid – Praha letecky 
Termín 28.09.–11.10. – cesta tam Praha – Madrid letecky, 
cesta zpět lux. klim. busem. Program zájezdu v obráceném 
pořadí.
Termín 16.09.–28.09. – cesta tam i zpět letecky, Praha 
– Barcelona a Madrid – Praha. 16.09 připojení ke skupi-
ně, dle času příletu, prohlídka Barcelony a dále společný 
program
Termín 28.09.–10.10. – cesta tam i zpět letecky, Praha 
– Madrid a Barcelona – Praha. Program zájezdu v obrá-
ceném pořadí. 

» cesta tam busem, zpět letecky 
nebo obě cesty letecky

» oblíbený zájezd

Porto

Madrid

Náš tip!
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ŠPANĚLSKO

Perly maurské architektury (UNESCO) – Sevilla, Cordóba, Granada a komplex maurských pa-
láců Alhambra i nejstarší megalitické stavby Evropy a Gibraltar, turistika v přírodním parku 
El Torcal a Sierra de Grazalema, Ronda, kolébka corridy a rytmy f lamenca, to je Andalusie. 

ANDALUSIE
památky UNESCO a přírodní parky

ANTEQUERA – SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ – GIBRALTAR –  RONDA – MONTILLA 
– CÓRDOBA – TORREMOLINOS – GRANADA – LOJA – FRIGILIANA – NERJA – MÁLAGA 

Katedrála v Málaze

leteckou přepravu Praha – Malága – Praha, let. taxy, 
dopravu klim. busem po Španělsku, 7x ubytování 
v hotelích – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x vni-
trozemí, 4x Torremolinos), 7x polopenzi, průvodce  

vstupné, fakult. služby, místní dopravu, fakult. výlet, 
ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3400 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), fakult. výlet do Córdoby 800 Kč, rezervaci 
a vstupné do Alhambry 700 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 270 Kč  str. 2 katalogu   

u zájezdu v termínu 20. 9.–28. 9. je 4. den věnován 
koupání na plážích Costa del Sol,  výlet na Gibraltar  
je možný individuálně busem nebo místní dopra-
vou za cca 20 € + taxi 25 €

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Ronda

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E767-15-1 03.05.–11.05. 19 990,- L2

 E767-15-2 20.09.–28.09. 20 990,- L2

 E767-15-3 27.09.–05.10. 19 990,- L2

Poznámka:*

MÁLAGA, GRANADA
eurovíkend, příroda, památky, koupání 

Poznejte Málagu – prosperující město Picassa s přístavem i krásnými plážemi, s  řadou pa-
mátek a  muzei, „jednorukou“ katedrálou i  specialitou – dezertní víno Málaga dulce. Na-
vštivte Granadu – s  maurskými paláci Alhambra (UNESCO), bílé vesnice Frigiliana a  Nerja, 
avokádové a mangové plantáže, výtečné tapas i mořské plody, rytmy f lamenca, kytar i kas-
tanět... slunce a moře Andalusie. 

Granada – Alhambra

NerjaMálaga

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E974-15-1 04.10.–09.10. 18 990,- L2

leteckou přepravu Praha – Málaga – Praha, letištní 
taxy a poplatky, dopravu místním busem, 4x ubyto-
vání v hotelu*** v Málaze – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 4x snídani, průvodce

vstupné, fakult. služby, místní veřejnou dopravu, 
ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2400 Kč, záloha na vstupné do Alham-
bry 700 Kč, vystoupení flamenca 850 Kč, komplex. 
pojištění vč. vyššího storna zájezdu 430 Kč str. 2 
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Málagy dle letového 
řádu. Transfer do hotelu v Málaze, ubytování. 
2. den MÁLAGA, přístav od dob Fé-
ničanů, katedrála přezdívaná „Jednoruká“, 
procházka městem Nadace Picassa, hrad 
Alcazaba z 8. stol. se zahradami, atmosféra 
tržnice, Paseo Botanico, botanická zahra-
da pod širým nebem s papoušky, koupání 
na plážích, fakultativně večeře v typické 
španělské restauraci (třeba specialita Málagy 
– fritovaná serdel), večerní atmosféra uliček 
Málagy.
3. den Celodenní výlet do města GRA-
NADA, jedno z nejkrásnějších měst světa, 
zasněžené vrcholky Sierra Nevada, prohlídka 
komplexu paláců, pevností a zahrad maur-
ských vládců – Alhambra a zahrady 
Generalife, jedinečná maurská architektu-
ra (využití světla, vody a ornamentů); slavný 
Lví dvůr, královský palác, uličky Al-
baycínu a maurská historie, cesta krajem bí-
lých horských vesniček „Las Alpujarras“, 
pohoří Sierra Nevada, západ slunce, pozdní 
návrat na ubytování.
4. den Výlet autobusem po pobřeží Costa 
del Sol na „Balkón Evropy“ a za bílými ves-
ničkami. FRIGILIANA – (keramiky s arab-
skými ornamenty) a turistika v kaňonu nebo 
k maurské zřícenině s úchvatnými výhledy 
na pohoří Tejeda a Almijara, pravěká jeskyně 
Cueva de Nerja nazývaná „přírodní katedrá-
la Andalusie“. Přímořské letovisko NERJA 
na útesu nad mořem, Balcón de Europa, kou-

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet Praha-Málaga, transfer do hotelu.
2. den Výlet do pohoří Torcal. ANTEQUE-
RA s maurskou pevností, turistika v přírodním 
parku El Torcal – vápencové skály, ráj botani-
ků a fotografů, pozorování plameňáků.
3. den Přes NP Fuente de Fiedra do SEVILLY. 
Katedrála, věž La Giralda, Alcázar, reziden-
ce emirů, zahrady Reales Alcázares, radnice a palá-
ce zdobené azulejos, židovská čtvrť, zahrady Maria 
Luisa, ubytování u Sevilly
4. den Cesta podél NP Doňana. JEREZ DE LA 
FRONTERA, slavná jezdecká španěl. škola a víno 
sherry, přístav EL PUERTO DE SANTA 
MARIA, CÁDIZ, katedrála a zahrady, Atlantik 
a bílé pobřeží Costa de la Luz, dle počasí ná-
vštěva GIBRALTARU, britské kolonie s pevností, 
Gibraltarská skála, fakult. terénními vozy na vrchol, 
vyhlídka na Afriku. Ubytování v Torremolinos.
5. den Cesta pohořím Sierra de Ronda do měs-
tečka RONDA, kolébka corridy a město Hemin-
gwaye, kaňon Tajo, býčí aréna a muzeum corridy, 
ochutnávka vín nebo turistika v kaňonu řeky, výhle-
dy na Rondu, cestou bílých vesniček, propast Gar-
ganta del Chorro, (5 km), návrat a koupání 
na Costa del Sol, večer možnost zhlédnutí vystou-
pení flamenca (29 € s nápojem).
6. den Fakult. maurská cesta na sever Andalusie, 
Dolmen de Menga (nejzachovalejší v Evro-
pě), zastávka v oblasti vína a keramiky azulejos 
MONTILLA, možnost nákupu, CÓRDOBA, 
židovská čtvrť, Mezquita, Alcázar s pevností 
katolických králů, arabský trh a variant. pohoda 
u moře i bazénu v TORREMOLINOS nebo 
indiv. vlakem do BENALMADENY (hrad, 
Akvárium) nebo vlakem do MÁLAGY (historické 
centrum, Picasso).
7. den Celodenní výlet, GRANADA, město 
pod zasněženými vrcholky Sierra Nevada, prohlíd-
ka paláců, pevností a zahrad maurských vládců 
– Alhambra a zahrady Generalife, je-
dinečný Lví dvůr, královský palác, uličky Albaicínu. 
Cesta krajem bílých horských vesniček, LOJA a vy-
hlídky na pohoří Sierra Nevada.
8. den Po pobřeží Costa del Sol na „Balkón 
Evropy“, FRIGILIANA (keramika s arabskými 

ornamenty) a turistika v kaňonu s leva-
dou nebo maurská zřícenina, NERJA na vyso-
kém útesu nad mořem, pravěká jeskyně Cueva de 
Nerja, vyhlášené pochoutky tapas, MÁLAGA, 
přístav od dob Féničanů, katedrála přezdívaná 
Jednoruká, sbírky Nadace Picassa, maurský hrad 
Alcazaba, archeolog.  muzeum, ruina hradu Castillo 
de Gibralfaro, večerní atmosféra, transfer na letiště, 
odlet pozdě v noci.
9. den Přílet do Prahy k ránu.

MÁLAGA – GRANADA – FRIGILIANA – NERJA

pání na nádherných přírodních plážích, vyhlá-
šené pochoutky tapas, koupání. MÁLAGA, 
fakult. večer s vystoupením flamenco.
5. den Variantní program: MÁLAGA, in-
dividuální návštěva muzeí (neděle zdarma), 
Nadace Picasso, Museo de Bellas 
Artes (Ribera, Murillo...), archeologické mu-
zeum, ruina hradu Castillo de Gibralta-
ro a koupání na plážích Málagy nebo fakult. 
vlakem s průvodcem do BENALMADENY, 
lanovkou do pohoří Mijas, přehlídka orlů a vy-
hlídky nebo možnost turistiky a pak koupání 
na pěkných plážích Costa del Sol, transfer 
na letiště, odlet pozdních nočních hodinách.
6. den Přílet do Prahy k ránu.

Sevilla Frigiliana
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Lisabon

Lisabon

Pobřeží Cabo da Roca

PORTUGALSKO

V Lisabonu zažijeme slávu portugalských mořeplavců, poznáme nádherné kostely, kláštery, pa-
láce, ale i  romantická skalnatá pobřeží a  přímořská rybářská městečka s  plážemi. Ochutnáme 
výborná vína, poslechneme slavné fado. Barevná čtvrť Alfama, historické tramvaje v úzkých ulič-
kách, čtvrť Chiada a Bairro Alto, věž Belém, která vítala mořeplavce ze zámořských cest a klášter 
Mosteiro dos Jerónimos. 

LISABON – KRÁLOVSKÁ SÍDLA
a Évora s megality

leteckou přepravu Praha – Lisabon – Praha vč. 
letištních tax a poplatků, 7x  ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 6x 
večeři, dopravu busem po Portugalsku, místního 
průvodce v Portu, vstup do vinných sklepů v Por-
tu s ochutnávkou, průvodce 

vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 
2 katalogu s možností připojištění vyššího storna 
+ 250 Kč 

1lůžk. pokoj 5200 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Povinný příplatek: 

Cena nezahrnuje:

LISABON – CASCAIS – ÉVORA – SINTRA – COLARES – CABO DA ROCA

» Lisabon a cesta do vnitrozemí
» Évora a megality

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer na 
ubytování.
2. den Po snídani odjedeme do středověké 
vesničky ÓBIDOS, úzké uličky z bílých domečků 
s terakotovými střechami.  Rybářská vesnice NA-
ZARÉ a procházka po místní pláži. Pokračujeme 
do městečka ALCOBACA, největší kostel v Por-
tugalsku  a krásné cisterciácké opatství. BA-
TALHA, návštěva královského kláštera . 
3. den Romantická COIMBRA, až do 13. stol. 
hlavní město země, rodiště 6 portugalských králů 
a kolébka vzdělání, sídlo nejstarší univerzity v Por-
tugalsku. Pokračujeme do PORTA, kde se ocitne-
me ve spleti úzkých uliček ve čtvrti Ribeira . 
4. den PORTO – druhé největší město 
země, ve světě proslavené především vínem, kte-
ré však není z Porta – vinice se nacházejí v údolí 
řeky Douro, asi 100 km od města a víno je v su-
dech převáženo do Vila Nova de Gaia, městečka 
ležícího na druhé straně řeky, téměř splývajícího 
s Portem, kde dozrává ve sklepech. Porto si nás 
získá uličkami, pozoruhodnou historií i množ-
stvím památek – čtvrť katedrála Terreido da Sé, 
čtvrť Barredo s domy naklánějícími se do stran, 
kostel Sao Francisco s honosnou zlatou výzdo-
bou. Středověká BRAGA – poutní místo Bom 
Jesus do Monte. Den zakončíme ochutnáv-
kou ve vinných sklípcích cavas, kde dozrává pravé 
portské víno. 
5. den Významné poutní místo městečko FÁ-
TIMA s velkou neobarokní bazilikou, postave-
nou na počest zjevení Panny Marie. Pokračujeme 
do města TOMAR, kde se nachází Conven-
to de Cristo , hrad s klášterem z 12. století, 
který byl sídlem rytířů Kristova Řádu. Ubytování 

PROGRAM ZÁJEZDU  
1. den Odlet z Prahy, večer přílet do Lisabonu, 
ubytování. 
2. den LISABON, Praça do Commercio, jíz-
da historickou turist. tramvají, Alfama, úzké a přík-
ré uličky, kostel s klášterem Sv. Vincent, Largo das 
Portas s kavárnami, Castelo de S. Jorge, 
pevnost a sídlo portugalských králů, vyhlídkové 
terasy, katedrála Sé na místě mešity, jízda 
výtahem, který obdivoval i Eiffel (Elevador de 
Sta. Justa), ruina karmelitského kostela, Bairo 
Alto, večerní Baixa, ulice plné restaurací a bavi-
čů, možnost večeře.
3. den Čtvrť Belém, jízda vyhlídkovým 
busem, Mosteiro dos Jerónimos , hrob Vasco 
de Gama, Padrão dos Descobrimentos, památ-
ník portugalských mořeplavců, Torre de Belém, 
návštěva tržnice, fakult. projížďka lodí 
do čtvrti Belém, pohodlně s krásnými 
výhledy na Castelo de S. Jorge, katedrálu a his-
torické centrum, Cristo Rei (socha Krista), pod 
mostem Ponte 25 de Abril připomínajícím slavný 
Golden Gate Bridge v San Franciscu, večerní čtvrť 
a Chiado s „fadem“, fakult. jedinečný zá-
žitek – večeře s vínem a kulturním programem, 
tradiční písně fado ve varieté, noční atmosféra.
4. den ÉVORA , hradbami obehnané 
město, sídelní město portugalských králů, kate-
drála Sé, zachovalý římský chrám a zbytky aqua-
duktu, kostely zdobené azulejos (malované kera-
mické dlaždice), univerzita, turistika v kraji 
megalitů, největší dolmen v Portugalsku, kor-
kové háje a vinohrady, ochutnávka portugalských 
vín a Porta s výkladem.

Lisabon – Torre de Belem

Porto

5. den Fakult. výlet do Serra de Sintra. 
Královský palác Palácio de Queluz s nád-
hernými zahradami, SINTRA, Palácio Nacional 
de Sintra, královská rezidence až do roku 1880, 
COLARES, půvabná vesnička na svazích Serry 
de Sintra, průjezd NP Sintra-Cascais až 
na Cabo da Roca, nejzápadnější bod kon-
tinentální Evropy (získáte i certifikát), koupání 
na pláži Guincho, variant. individuálně atmosféra 
LISABONU a návštěva muzeí.
6. den LISABON, dopoledne volno k náku-
pům. Odpoledne odlet do Prahy. 

 Kód Termín Cena Svoz let.

 P770-15-1 06.10.–11.10.  16 990,- L2

leteckou přepravu Praha – Lisabon – Praha, letištní 
taxy, transfer z/na hotel místní dopravou, dopravu 
na výlet do Cascais, 5x hotel v centru Lisabonu – 
2lůž. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. výlety, místní dopravu v Lisabonu 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3200 Kč, výlet 5. den 780 Kč (min. 
15 os.), 1x  záloha za večeři s vínem a kulturním 
vystoupením fada  990 Kč,  komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 180 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Algarve

Portugalsko sice nepatří k velkým evropským zemím, ale pro své významné kulturní zázemí, bo-
hatství památek, krásu svých měst a překrásné pláže Atlantiku si zaslouží velkou pozornost turistů. 

PORTUGALSKO
země mořeplavců

ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBACA – BATALHA – COIMBRA – PORTO – BRAGA – FÁTIMA – TOMAR – 
SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL – LISABON

v Lisabonu.
6. den Výlet do okolí Lisabonu. Bývalé letovis-
ko portugalské šlechty SINTRA , Palácia da 
Pena z 19. století, letní rezidence portugalského 
krále Palácio Nacional de Sintra, úzké uličky. 
Vychutnáme si výhledy z nejzápadnějšího cípu 
kontinentální Evropy CABO DA ROCA a v ry-
bářském městečku CASCAIS možná ochutnáte 
některou z místních rybích specialit. Seznámíme 
se s portugalskou obdobou Monte Carla – ES-
TORIL. Návrat na ubytování a večeři. Fakultat. 
návštěva představení typického portugalského 
hudebního žánru fado (cca 28 €).
7. den LISABON – město na které se dívá 
socha Krista (návštěva), replika té slavnější v Rio 
de Janeiro. Prohlídka – starobylá čtvrť BELÉM 
s klášterem Jeronýmů, věž Torre de Belém, hrad 
Castelo de Sao Jorge, nejstarší čtvrť Alfami. 
Na závěr vyjedeme železným výtahem elevador 
de Santa Justa (podle návrhu žáka slavného sta-
vitele A. G. Eifella) a starý Lisabon se nám ukáže 
jako na dlani. 
8. den Po snídani transfer na letiště v Lisabo-
nu, odlet do ČR.

 Kód Termín Cena Svoz let.

 P771-15-1 05.06.–12.06. 26 990,- L5

 P771-15-2 25.09.–02.10. 26 990,- L5

LISABON

PORTO

COIMBRA

TOMARÓBIDOS

BATALHA FÁTIMA

SINTRA

CASCAIS
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FRANCIE, VELKÁ BRITÁNIE, ITÁLIE

Londýn Pažříž

BenátkyŘím

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet s  průvodcem z Prahy do PA-
ŘÍŽE, transfer do hotelu, prohlídka čtvrti 
Montmartre, bazilika Sacré-Coeur, ná-
městí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně 
večerní město.
2. den Celodenní prohlídka města, Vítězný 
Oblouk, Champs Elysées, ostrov La Cité, 
katedrála Notre Dame, indiv. volno v Latinské 
čtvrti, kavárničky, Lucemburské zahrady aj., ve-
černí fakult. projížďka lodí po Seině. 
3. den Fakult. výlet k prohlídce zámku a za-
hrad VERSAILLES, (příměstský vlak RER 
cca 9 €),odpoledne  Invalidovna a podvečerní 
Eiffelova věž, variant. volno v Paříži.
4. den Návštěva muzea Louvre, indiv. vol-
no, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Eurovíkend v Paříži, výborná poloha hotelu, večerní město, zámek Versailles ...

PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

let. přepravu Praha – Paříž – Praha, let. taxy a po-
platky, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje, 3x bufet. snídani, průvodce 

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

1lůžk.pokoj 2900 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 FR557-15-1 07.05.–10.05. 12 790,- L2, L3  

 FR557-15-2 06.06.–09.06. 12 490,- L2, L3            

 FR557-15-3 19.09.–22.09. 12 790,- L2, L3   

let. přepravu Praha – Londýn – Praha, 2 kabinová 
zavazadla (jedno příruční – malé, druhé do 10ti kg) 
dle pravidel let. společnosti, transfery z/na letiště, 3x 
ubytování v hotelu v Londýně – 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 3x snídani, průvodce 

vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2500 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč, odbavené zavazadlo do 15 kg 1000 kg

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:
 Kód Termín Cena Svoz let.

 GB583-15-1 03.04.–06.04. 11 890,- L2, L3

 GB583-15-2 09.05.–12.05. 12 390,- L2, L3

 GB583-15-3 08.08.–11.08. 12 390,- L2, L3

 GB583-15-4 26.09.–29.09. 12 390,- L2, L3

Eurovíkend do Londýna, památky, nákupy na Oxford Street... 

LONDÝN, MĚSTO HISTORIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet s průvodcem z Prahy do LON-
DÝNA, transfer do hotelu a první seznámení 
s metropolí, možnost fakult. lodního výletu 
po Temži nebo návštěva muzeí, nákupy. 
2. den Centrum města, čtvrť Westminster, 
London Eye, Trafalgar Square, Piccadilly Cir-
cus, Buckinghamský palác, Westminster 
Abbey aj., večerní město.  
3. den Pevnost Tower, kaple sv. Jana Kazatele, 
Waterloo Barracks s korunovačními klenoty, lon-

dýnské části City a Southwark, St. Paul‘s Ca-
thedral, Shakespearovo divadlo aj., možnost ná-
kupů v obchod. domech či na slavné Oxford Street. 
4. den Dle let. řádu transfer odlet do Prahy.

Eurovíkend v Římě, atmosféra historie, Vatikánská muzea... 

ŘÍM, MĚSTO TISÍCILETÉ HISTORIE

 Kód Termín Cena Svoz let.

 IT525-15-1 09.05.–12.05. 13 290,- L2, L3

 IT525-15-2 06.06.–09.06. 13 290,- L2, L3

 IT525-15-3 26.09.–29.09. 13 290,- L2, L3

 IT525-15-4 24.10.–27.10. 13 290,- L2, L3

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet s  průvodcem z Prahy do ŘÍMA, 
transfer do hotelu, individuální volno, variant. pro-
cházka, prohlídka města s průvodcem. 
2. den ŘÍM – VATIKÁN, Svatopeterské ná-
městí, chrám sv. Petra, Vatikánská muzea, 
Sixtinská kaple, spleť úzkých uliček u Piazza Navo-
na, Španělské schody, Fontána di Trevi aj., večerní 
město. 
3. den ŘÍM, antické velkoměsto, Forum Roma-
num, Koloseum, Císařská fóra, bazilika San Gi-
ovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Mi-

let. přepravu Praha – Řím – Praha, let. taxy a poplat-
ky, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobyt. 
taxu, průvodce

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

1lůžk. pokoj 1890 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu, rezervace vstupenky 
do Vatikánských muzeí 590 Kč (do18 let 350 Kč), 
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palati-
nu 420 Kč (18–25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

chelangelův Mojžíš), večerní město.
4. den Individuální volno, transfer na letiště, 
odpoledne odlet do Prahy.

Eurovíkend v Benátkách, atmosféra města, ostrovy  
benátské laguny.... 

BENÁTKY,  MĚSTO NA LAGUNĚ   

let. přepravu Praha – Benátky (Trevizo) – Praha vč. 
zavazadla, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 
3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 3x snídani, pobyt. taxu, průvodce 

vstupné, přesuny lodní dopravou, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

1lůžk. pokoj 2000 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 IT520-15-1 06.06.–09.06. 12 390,- L2, L3

 IT520-15-2 22.08.–25.08.  12 390,- L2, L3

 IT520-15-3 19.09.–22.09. 12 390,- L2, L3

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet s  průvodcem z Prahy do BE-
NÁTEK, transfer do hotelu, prohlídka města 
s průvodcem. 
2. den Náměstí sv. Marka, bazilika sv. 
Marka, věž Kampanila, Dóžecí palác, roman-
tické uličky s mnoha paláci a kostely, most Ri-
alto, možnost plavby po Canal Grande. Večerní 
město. 
3. den Výlet na ostrovy benátské laguny, 
ostrov MURANO, sídlo benátských sklářů, 
díly, obchody, ostrov BURANO, malebné 
domky, tradiční krajky, návrat do centra Bená-
tek, chrám Santa Maria della Salute, kostel Frari 

s díly Tiziana variant. sbírka Peggy Guggenhei-
mové nebo Gallerie dell´Accademia. Atmosféra 
benátských uliček a kanálů. 
4. den Individuál. program, odlet do Prahy 
v poledních hod.

S

Řím – KoloseumLondýn – Big Ben
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xxx

Madrid – Cibeles

Madrid – Cibeles

HOLANDSKO, TURECKO, ŠPANĚLSKO
Amsterdam

Istanbul

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do MADRIDU, uby-
tování v hotelu, podvečerní prohlídka centra 
města, živá náměstí plná restaurací a tapas 
barů.
2. den Dopoledne pokračování v prohlídce 
města, hlavní památky a zajímavá místa, odpo-
ledne volno např. k posezení v některé z ka-
váren, čas na nákupy nebo návštěva stadionu 
Realu Madrid.
3. den Celodenní výlet do TOLEDA, odjezd 
vlakem z madrid. nádraží Atocha do 70 km 
vzdáleného Toleda, jízda cca 40 minut, prohlíd-
ka historického města mešit, synagog a kostelů, 
večer návrat zpět do Madridu.
4. den MADRID, volno, odpoledne odjezd 
na letiště a odlet do Prahy. 

Eurovíkend v Madridu, světoznámá muzea, El Escorial...

MADRID, POKLADNICE UMĚNÍ
Eurovíkend v Amsterdamu, jedinečné město, světová muzea... 

AMSTERDAM, MĚSTO MUZEÍ

let. přepravu Praha – Amsterdam – Praha vč. let. tax 
a poplatků, 4x jízdné do centra Amsterdamu a zpět 
na hotel, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 3x snídani, průvodce 

vstupné, fakult. služby, městskou dopravu a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3400 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 NL605-15-1 07.05.–10.05. 13 690,- L2, L3

 NL605-15-2 26.09.–29.09. 13 690,- L2, L3 

 NL605-15-3 14.11.– 17.11. 13 690,- L2, L3

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet s průvodcem z Prahy do AM-
STERDAMU, transfer do hotelu, procházka 
městem s průvodcem, ulice Nieuwe Zijde, ná-
městí Dam, historické muzeum, uličky v okolí 
Kalverstraat, aj.
2. den Čtvrť Jordaan, úzké uličky, půvabné 
grachty, muzeum Anny Frankové, variantně některé 
z okolních malých muzeí, návštěva Olympijského 
stadionu, večerní město indiv. nebo s průvodcem.
3. den Muzejní čtvrť, brusírna diamantů, obrazár-
na Rijksmuseum variant. muzeum Van Gogha, 
procházka městem, možnost návštěvy Rem-
brandtova domu, fakult. projížďka po am-
sterdamských kanálech, večerní město.
4. den Indiv. volno, uličky a domy na 
grachtech, nábřežní kavárny nebo návštěva dalších 
známých muzeí. Odlet do Prahy dle letového řádu.

Istanbul – město mezi dvěma kulturami, dvěma kontinenty ... 

EUROVÍKEND V ISTANBULU

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet s průvodcem z Prahy do 
ISTANBULU, transfer na hotel, první sezná-
mení s metropolí na Bosporu, večerní město.
2. den Starý Istanbul v okolí antického Hippo-
dromu, Modrá mešita, nejslavnější chrám 
Byzantské říše Hagia Sofia, Archeologic-
ké muzeum, Sulejmanova mešita, procházka 
po březích zátoky Zlatý roh s rušným Galatským 
mostem, kavárnami a restauracemi.
3. den Palác Topkapi, po dlouhá staletí 
rezidence osmanských sultánů, Yerebatan-
ská cisterna, Egyptský bazar s Novou meši-
tou, atmosféra Velkého bazaru, fakult. podvečer-
ní plavba po Bosporu.
4. den Individuální volno v Istanbulu a dle let. 
řádu odlet do Prahy.

let. přepravu Praha – Istanbul – Praha, let taxy a po-
platky, transfer z/na letiště v Istanbulu, 3x ubyt. v ho-
telu*** – 2lůžk. pokoje s přísluš., 3x snídani, průvodce

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

1lůžk. pokoj 1890 Kč (povinný při nedoobsazení), 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč str. 2 kat.

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 TR747-15-1 30.04.–03.05. 14 490,- L2, L3

 TR747-15-2  08.10.–11.10. 14 490,- L2, L3

 TR801-15-1  26.11.–29.11. 14 490,- L2, L3

S

let. přepravu Praha – Madrid – Praha, let. taxy a po-
platky, transfer z/na letiště, kabinové zavazadlo dle 
pravidel letecké společnosti, 3x ubytování v hotelu 
v centrální části Madridu – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 3x snídani, průvodce

vstupné, místní dopravu, fakult. výlety a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E762-15-1  24.10.–27.10. 12 990,- L2, L3

 E808-15-1 03.12.–06.12. 12 990,- L2, L3

S
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet s průvodcem z Prahy do MAD-
RIDU, transfer do hotelu, dle čas. možností pod-
večerní procházka. 
2. den Prohlídka historického města, náměstí 
Sluneční brány, (Puerta del Sol), Královské diva-
dlo, Východní náměstí (Plaza Oriente), Královský 
palác (Palacio Real), katedrála Almudena, ulice 
starého Madridu, Plaza Mayor, večerní měs-
to. 
3. den Fakult. výlet místní dopravou k prohlíd-
ce paláce a kláštera Filipa II. EL ESCORIAL, 
odpoledne slavná muzea Madridu, Museo 
del Prado, Museo Reina Sofía, Museo Thys-
sen-Bornemisza,variantně možnost výběru.
4. den Procházka po okázalé Calle de Alcalá, 
po rušné Gran Vía, náměstí Plaza Cibeles, park 
Retiro, volno a dle let. řádu odlet do Prahy.

Eurovíkend do Madridu s návštěvou Toleda... 

MADRID A TOLEDO

let. přepravu Praha – Madrid – Praha, let. taxy, vlak - 
Madrid – Toledo – Madrid, 3x ubytování v hotelu***  
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce

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

1lůžk. pokoj 3990 Kč (zde povinné při nedoobsaze-
ní), 3x snídaně v hotelu 990 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 E 769-15-1 01.05.–04.05. 15 890,- L1

 E 769-15-2 01.10.–04.10. 15 890,- L1

Istanbul

MadridAmsterdamIstanbul
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EMIRÁT 
DUBAJ

EMIRÁT 
FUJAIRAH

EMIRÁT 
RAS AL KHAIMAH

EMIRÁT 
ABU DHABI

Abu Dhabi

DubajMešita Sheyka Zayeda

Objevte s námi krásu Spojených arabských emirátů, které jsou mekkou arabského luxusu a v porovnání s nimi Evropa bledne závistí! Ukážeme 
vám, co znamená dovolená v Dubaji – mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru palem, nejluxusnější hotely světa, luxusní obchody, ale také proslu-
něné pláže s bílým horkým pískem, desítky nádherných mešit, zahalené ženy a pánové v dlouhých bílých košilích s šátkem gutra. Ne nadarmo 
jsou Spojené arabské emiráty nazývány rájem na zemi.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY    
perla luxusu 

EMIRÁT DUBAJ – EMIRÁT FUJAIRAH – EMIRÁT RAS AL KHAIMAH – EMIRÁT ABU DHABI 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

» navštívíme emirát Dubaj, Fujairah, 
Abu Dhabi a Ras Al Khaimah

 Kód Termín Cena Svoz let.

 UAE900-15-1 10.11.–17.11. 39 990,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Dubaj – Praha, letišt-
ní taxy, transfery během okruhu, 7x ubytování 
v hotelu***  – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x 
snídani, průvodce

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

6x večeře v hotelu 4200 Kč, 1lůžk. pokoj 9300 Kč 
(zde povinné při nedoobsazení), vyhlídka Burj Al 
Khalifa 1100 Kč – nutná rezervace předem v CK, 
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu str. 2 katalogu 570 Kč 

bezvízový styk pro občany České republiky

při vstupu do SAE není vyžadováno žádné očkování 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Dubaj – hotel Atlantis

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odpoledne odlet z Prahy s českým 
průvodcem do Dubaje. Transfer na ubytová-
ní. 
2. den DUBAJ, prohlídka města s průvod-
cem, nejzajímavější místa moderní Dubaje, 
centrum SHEIKH ZAYED ROAD s nej-
slavnějšími mrakodrapy, vč. nejvyšší  stavby 
světa – věže Burj Khalifa, největší ob-
chodní centrum Mall of the Emirates, 
kde si můžeme i zalyžovat v největší lyžařské 
hale Ski Dubai. Uměle vybudované ostrovy 
ve tvaru palmy Palm Jumeirah s novým 
nejluxusnějším hotelem v Dubaji – Atlantis 
u kterého zastavíme. Symbol města – proslulý 
sedmi hvězdičkový hotel Burj al Arab 
z největší dubajské pláže. Rezidenční čtvrť Du-
baje – Dubai Marina se stovkami mrako-
drapů. Pokračujeme na Arabský trh Madinat 
Jumeirah a  podíváme se i k nejkrásnější 
mešitě města Jumeirah Mosque.
3. den Výlet přes pohoří Hajar, do emi-
rátu FUJAIRAH, jako jediný leží na po-
břeží Indického oceánu u Omanského zálivu, 
jedinečné přírodní scenérie. Zastávka na trhu 
s koberci a ovocem dovezeným z okolních 
zemí. Prohlídka hlavního města emirátu  Fu-
jairah a Muzea arabské kultury se skanzenem. 
Fakultativně oběd na pobřeží, koupání, šnor-
chlování v Indickém oceánu. Návštěva dalších 
zajímavých míst, Al Bidyah nejstarší mešita 
SAE, známá jako „Ottoman Mosque“, unikátní 
design čtyř malých kopulí.
4. den Půldenní výlet v bouřlivě se rozví-
jejícím emirátu RAS AL KHAIMAH, mezi 
pohořím Hajjar Mountains a Arabským záli-
vem, zajímavosti emirátu, sídlo samotného 
šejka. Podvečerní Safari (fakult. projížďka jee-
py v poušti s arabským večerem cca 45 USD).    
5. den Druhá část programu v DUBA-
JI, obrovský obchodní dům Dubai Mall 
s obřím akváriem a ZOO, možnost fakult. vy-
jet na vyhlídku do 124 patra nejvyšší budovy 
světa Burj Khalifa, panoramatické výhledy 

na celou Dubaj. Podíváme se na palác vlád-
noucího šejka Dubaje, navštívíme starou část 
Dubaje, záliv Creek. Společně se přeplavíme 
lodí do části DEIRA, kde navštívíme největší 
arabský trh s výběrem zlata, perel i tradič-
ních výrobků a koření, budeme mít dostatek 
času si vše prohlédnout a vyzkoušet si smlou-
vání. Po setmění projížďka osvětleným měs-
tem.
6. den Výlet do největšího a nejoblíbeněj-
šího emirátu ABU DHABI, hlavního měs-
ta Spojených arabských emirátů. Projížďka 
po ostrově YAS, proslulá závodní dráha 
Marina Yas a návštěva všech nejzajímavěj-
ších míst, nábřeží Corniche – luxusní 8 

km dlouhá ulice na pobřeží, nádherná bílá 
pevnost, poloostrov BREAKWATER 
s fotogenickým pohledem na celé Abu Dhabi, 
další zajímavosti a krásné mešity. Navštívíme 
zde jednu z nejkrásnějších a největších mešit 
na světě – mešitu Sheyka Zayeda, zde si 
oblékneme tradiční muslimský oděv a mešitu si 
prohlédneme také uvnitř. V Abu Dhabi budeme 
oslněni luxusem a neuvěříme, že do zdejšího 
objevu ropy šlo o malou beduínskou vesnici.
7. den Volný den, individuální program, 
možnost koupání, individuální návštěva Duba-
je, nákupy. 
8. den Po snídani transfer na letiště a odlet 
do Prahy.

Očkování:

Náš tip!
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JORDÁNSKO A IZRAEL 
biblické památky a Mrtvé moře 

JORDÁNSKO, IZRAEL
Jeruzalém

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

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

» jedinečný a oblíbený zájezd – biblické, 
antické památky

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

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 JOR901-15-1 27.10.–04.11. 37 990,- L2, L3

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

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

1lůžk. pokoj 3500 Kč (zde povinný při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 890 Kč, odletová taxa 
cca 15 USD (platba na místě). 

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

při vstupu do Jordánska a Izraele není vyžadováno 
žádné očkování 

Cena zahrnuje: 

Ammán

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odpoledne odlet z Prahy, přílet na leti-
ště Queen Alia do Ammánu, transfer do hotelu, 
dle časových možností večerní prohlídka města 
s průvodcem nebo volno. AMMÁN patří 
k nejkrásnějším městům Blízkého východu, je 
vystavěn na několika pahorcích a najdeme o něm 
zmínku i v Bibli, jako o „městě dětí Ammónových“.
2. den Jordánské hlavní město AMMÁN – 
starověká část, ammánská citadela na kopci nad 
městem, římské divadlo pro 6000 diváků z 2. stol., 
Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán 
s moderní a upravenou podobou. Odtud se vy-
dáme k návštěvě zachovalého řecko-římského 
města JERASH – perla Jordánska, rozkládající 
se na svazích návrší Gilead, dějiny města započa-
ly s výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly 
v době, kdy se tato oblast stala součástí římského 
impéria, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu – 
oválné náměstí tzv. Agora, velmi zachovalé cesty 
lemované sloupovím, „šeptající sloupy“, tři am-
fiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha 
Dia, chrám bohyně Artemis s nádvořím a maje-
státní bránou, původní Cardo s obchody. Proje-
deme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými 
háji do městečka AJLUN – zde se v lesnaté 
krajině, na vrcholu Jabal Auf, nachází jeden z nej-
významnějších křižáckých pouštních 
hradů – AJLUN, islámská pevnost postavená  
r. 1184–1185 na obranu proti vojenským nájez-
dům křižáků, hrad střežil důležitý úsek jižního 
údolí Jordánu, železné doly města Ajlun a ob-
chodní cesty mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné 
výhledy na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu 
i Izraele. K večeru návrat na ubytování. 
3. den Královská cesta – starověké 
město MADABA – město Nabatejců, byzant-
ské a umajlovské umění. Město proslulé svými 
mozaikami. Nejznámější a z historického hledis-
ka nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa 
v kostele sv. Jiří., pochází z období kolem r. 560 
a zobrazuje mapu Palestiny a Dolního Egypta. 
Následuje posvátná hora Nebo (802 m n. m.),  
kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, 
aby odtud ukázal „Zemi zaslíbenou“ a kde se 
pravděpodobně nachází i Mojžíšův hrob – by-

zantský kostel, nádherná mozaika. Během své 
návštěvy Jordánska v r. 2000 odtud vedl kázání 
papež Jan Pavel II. k 20000 věřících. Otevře se 
nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale 
i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. 
Před ubytováním u Petry, navštívíme další z nej-
známějších a nejlépe dochovaných křižáckých 
hradů – KERAK z 12. století. 
4. den Celodenní prohlídka fascinujícího „rů-
žového“ skalního města PETRA , unikátní 
komplex nabatejských monolitických chrámů vy-
tesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho stáří se 
odhaduje na 2500 let. Město je přístupné pouze 
úzkou skalní soutěskou Sig (1200 m), na jejímž 
konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesa-
ných do skal, zdobených složitými sochami, jenž 
poukazují na zručnost Nabatejců – Pokladnice, 
Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky 
a klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování v po-
pulárním přímořském letovisku AQABA, dle ča-
sových možností prohlídka města s průvodcem. 

5. den Nádherná divoká pouštní krajina u hra-
nic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. 
WADI RUM , známá také jako The Valley of 
Moon, skalní věže z narůžovělého pískovce, mě-
síční krajina, skalní brány, rokle a soutěsky, místo 
spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, fa-
kult. 2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí 
za to – úžasné skalní scenérie z bílého, růžového 
a fialového písku. Zajímavou pouštní krajinou do-
jedeme zpět do hlavního města Ammánu. 
6. den Po snídani opustíme Jordánsko na hra-
ničním přechodu Allenby Bridge – asistence 
při vyřízení nutných  formalit. IZRAEL – přes 
nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké 
prohlídce nejstaršího města na světě (9000 let) 
– JERICHO, oáza se zavodňovacím systémem, 
obklopená datlovníky a palmami, mešity, římské 
paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad městem 
se tyčí Hora Pokušení. QUMRAN – proslulé 
naleziště svitků s texty Starého zákona. Nejníže 
položené odkryté místo světa MRTVÉ MOŘE 
– unikátní slané jezero, vysoká koncentrace mi-
nerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd přes 
okraj Judské pouště do města JERUZALÉM. 
Ubytování.
7. den JERUZALÉM – Svaté město pro 
věřící tří náboženství, město, které před více jak 
3000 lety prohlásil král David za hlavní měs-
to a jeho syn Šalamoun nechal postavit První 
chrám. Prohlídka – Olivetská hora – místo 
Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, 
jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, 
návštěva Getsemanské zahrady – kde Ježíš strávil 
poslední noc, před svým zatčením, bazilika Utr-
pení a chrám hrobu Panny Marie aj. Odjezd do 

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

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

AQABA

JERASH

MADABA

AJLUN

AMMÁN

HORA SINAJ

MRTVÉ 
MOŘE

KERAK

PETRA

WADI RUM

JERUZALÉM
BETLÉM

JERICHO

J o r d á n s k o

Iz
r

a
e

l

Mrtvé moře

Wadi Rum

Náš tip!
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INDIE
Puškar

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

INDIE – ZLATÝ TROJÚHELNÍK 
+ Amritsar a koupání v Goa

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

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

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

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

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

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

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

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

1lůžk. pokoj 6500 Kč (zde povinný při nedoobsazení), 
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zá-
jezdu str. 2 katalogu 1100 Kč, indické vízum 1000 Kč

indické vízum 1000 Kč 

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

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 IND903-15-1 08.03.–21.03.  52 690,- L2, L3

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Džajpúr – Fort Amber

Amritsar – Zlatý chrám

I n d i e

DILLÍ

AMRITSAR

DŽAJPÚR ÁGRA

NP RANTHAMBORE

GOA

FATÉHPUR SIKRÍ

Náš tip!



V
ZD

Á
LE

N
É 

ZE
M

Ě

151

Ranakpur

INDIE

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

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

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

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

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

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

1lůžk. pokoj 8900 Kč (zde povinný při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 1260 Kč, indické 
vízum 1000 Kč

indické vízum 1000 Kč 

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

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

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

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Váránasí

Tádž MahalDžódhpur

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

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

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

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

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

I n d i e

DILLÍ

DŽAJPÚR ÁGRA
FATÉHPUR SIKRÍ

BIKANÉR

DŽAISALMÉR
DŽÓDHPUR

RANAKPUR

UDAIPUR
CHITTORGARH

PUŠKAR

KHADŽURÁHO
VÁRÁNASÍ
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Káthmándú

MT. EVEREST

KÁTHMÁNDÚ

PÁTAN

NP CHITWAN

BHAKTAPUR
GÓDÁVARÍ

NAMO BUDDHA

BUDDHANATH

N e p á l

NEPÁL

NEPÁL – ZEMĚ HOR A BOHŮ

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

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

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

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

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

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

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

 Kód Termín Cena Svoz letiště

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

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

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

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

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

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

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Káthmándú

Náš tip!
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HANOI

SAIGON

MY THO

HUE
DANANG

HOI AN

HALONG 
BAY

Váránasí

Hanoi

VIETNAM

Vietnam, země fantastických hor a velkolepé mozaiky krajiny – mořské zátoky s nezapomenutelnou scenérií ostrovů v zátoce Ha Long, až po 
starobylá města s památkami pod ochranou UNESCO jako jsou Hue a Hoi An, město Hanoi pulsují životem 21. století a venkov s tradičními způsoby 
života od řemesel po pěstování rýže.

OKRUH VIETNAMEM  
cesta za romantikou

SAIGON – DELTA MEKONGU – HUE – DANANG – MRAMOROVÉ HORY – HOI AN – HANOI – HALONG BAY

leteckou přepravu z Prahy do Vietnamu a zpět vč. 
letištních tax, vnitrostátní lety ve Vietnamu, do-
pravu ve Vietnamu, výlety a vstupy dle programu, 
9x ubytování v hotelech***/**** – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 1x ubytování ve 2lůžk. kajutě 
na lodi Halong Bay, 10x snídani, 3x oběd a 1x večeři 
dle programu, služby místních anglicky mluvících 
průvodců, český průvodce (při skupině min. 10 
účastníků)

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

návštěva Vodního loutkového divadla 450 Kč, 
komplexní cest. pojištění str. 2 katalogu s vyšším 
připojištěním storna 980 Kč

vstupní vízum do Vietnamu (cca 2500 Kč při vy-
řízení v CK)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 VN905-15-1 01.04.–12.04. 48 970,- L6

Vstupní vízum:

Cena nezahrnuje:

Halong Bay

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odpoledne odlet z Prahy do Saigo-
nu. 
2. den Dopoledne přílet do SAIGONU, 
krátká okružní jízda, návštěva bývalého pre-
zidentského paláce a Muzea války 
s ukázkami válečné techniky i dalšími upo-
mínkami vietnamské války. Ubytování v hote-
lu, odpočinek. Odpoledne procházka centrem 
města, které je kombinací supermoderních 
staveb s historickými budovami a parky. Pro-
jdeme nejvýznamnější památky – historickou 
budovu pošty, katedrálu Notre Dame, radnici, 
budovu opery a program zakončíme na jed-
nom z nejživějších krytých trhů v Saigonu 
Ben Thanh. Ubytování v Saigonu.
3. den Odjezd do delty řeky Mekong 
do oblasti Vinh Long (140 km). My Tho, 
plavba povodím Mekongu na typických lodích 
kolem ostrovů draka, fénixe, želvy a jednorož-
ce. Zastávka na ostrovech k návštěvě místní 
dílny, výroba rýžových produktů, kokosového 
cukroví aj., návštěva farmy na pěstování tro-
pického ovoce a medové farmy, ochutnávky. 
Projížďka po menších kanálech řeky, krásy 
okolní krajiny, uvidíme tradiční obydlí v deltě 
řeky, postavená ze dřeva a palmových listů, 
po projížďce zastávka na oběd, místní spe-
ciality, návrat zpět do Saigonu na ubytování.
4. den Ráno odlet do města Hue ve střed-
ním Vietnamu, transfer na ubytování v hotelu. 
Odpoledne volno, procházky, nákupy po bý-
valém hlavním císařském městě.
5. den Celodenní prohlídka HUE a jeho 
okolí. Návštěva sedmipodlažní osmiúhel-
níkové pagody Thien Mu z počátku 
17. století, jedno z nejvýznamnějších center 
budhistů ve Vietnamu. Nalodění na tzv. dračí 
lodě a plavba po Voňavé řece - Perfum 
River. Navštívíme dvě z nejkrásnějších mau-
zoleí v oblasti Hue – hrobku císařů Tu 
Duc a královskou hrobku Khai 
Dinh, rozsáhlé areály s nádhernými boha-
tě zdobenými chrámy, sochami mandarinů, 
slonů a zahradami. Odpoledne CÍSAŘSKÉ 

MĚSTO, ze které dynastie Nguyen vládla Vi-
etnamu od roku 1802–1945. Ubytování v Hue. 
6. den Odjezd přes průsmyk HAI VAN 
PASS, krásné výhledy na Jihočínské moře 
a okolní kopce s bohatou vegetací a rýžový-
mi políčky. Zastávka v Lang Co. DANANG, 
navštívíme fascinující muzeum čamské 
kultury, slavnou čínskou pláž a pokraču-
jeme do MRAMOROVÝCH HOR, pro-
cházka oblastí neuvěřitelně bohaté na zdo-
bené chrámy, pagody a další posvátná místa 
ukrývaná mezi kopci i v hlubokých jeskyních. 
Odpoledne odjezd na pobřeží k městu Hoi 
An, ubytování v hotelu na pobřeží.
7. den Kouzelné město HOI AN , kdysi 
jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních 
přístavů v jihovýchodní Asii, projdeme se 
starobylou historickou částí města s kupecký-
mi domy, úzkými uličkami a čínskými chrá-
my, navštívíme 400 roků starý Japonský 
most a budeme obdivovat pestrou výzdobu 
uliček, barevné lampióny. Návštěva farmy 

ve vesnici Tra Que, seznámení s míst-
ním zemědělstvím, oběd se spoustou míst-
ních specialit. Odpoledne individuální volno, 
odpočinek na pobřeží Jihočínského moře. 
8. den Volný den na pobřeží Ji-
hočínského moře, koupání, možnost 
individuální večerní návštěvy města Hoi An, 
atmosféra barevných lampionů, vyzdobených 
mostů, posezením v typických restauracích.
9. den Ráno transfer na letiště, odlet do Ha-
noje. HANOI (Hanoj) – návštěva Chrá-
mu literatury, vzácný projev vietnamské 
úcty ke vzdělání a k literatuře obecně – zde 
se nachází Císařská akademie, vietnamská 
první národní univerzita. Prohlídka Ho Chi 
Minhova pamětního komplexu 
– Mauzuoleum, Prezidentský palác, Pagoda 
na jediném sloupu, jeden z nejpůsobivějších 
chrámů Vietnamu. Transfer do hotelu na uby-
tování. Večer možnost individuálních prochá-
zek historickou čtvrtí Starého města. 
10. den Ráno odjedeme na dvoudenní vý- 

let, vrchol naší cesty. Navštívíme Dračí zá-
toku HALONG BAY  zařazenou mezi 
nejvýznamnější přírodní divy světa. Nalodění 
na výletní loď, ubytování ve 2lůžk.  kajutách 
a vyrazíme na plavbu po zálivu. Ohromí nás 
nádherné přírodní scenérie tisíců vápenco-
vých ostrůvků, které vystupují z vody a vy-
tváří úžasnou kulisu. Oběd na lodi z čerstvě 
ulovených mořských plodů. Odpoledne po-
kračujeme k proslulé pláži Titop. Pokud 
nám počasí dovolí, vyjdeme na vrcholek hory, 
která se zde tyčí nad mořem, okouzlující vý-
hledy na záliv Halong při západu slunce. Ve-
čeře a nocleh na palubě lodi.
11. den Hned po probuzení můžeme na pa-
lubě lodi absolvovat cvičení Thai Chi a obdi-
vovat okouzlující scenérie. Po snídani 
odjedeme malými loděmi na jeden z ostrovů 
s rozsáhlou krasovou jeskyní. Kolem 
poledne návrat do přístavu a cesta zpět 
do Hanoje. Cestou krátká zastávka v typické 
vesnici, výroba keramiky  Dong Trieu. 
Návrat do města HANOI, procházka kolem 
jezera Hoan Kiem s chrámem a  Želví 
věží, katedrála sv. Josefa a historické centrum 
města. Fakult. možnost návštěvy slavného 
vietnamského Vodního loutkového 
divadla s tisíciletou tradicí. Ubytování 
v Hanoji.
12. den Ráno transfer na letiště a odlet 
z Hanoje do Prahy. Večer přílet do Prahy. 

Halong Bay
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SRÍ LANKA – EXOTICKÝ RÁJ 
ostrov památek a čajovníkových plantáží 

SRÍ LANKA
Dambulla

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

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

» vstupy a polopenze v ceně
» trvale oblíbený zájezd

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

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

1lůžk. pokoj 5900 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 900 Kč. Na fakultativ-
ní výlety do NP v průběhu zájezdu doporučujeme 
částku 100 USD, vízum na Srí Lanku

turistické vízum cca 30 USD, o aktuální výši bude-
me informovat

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

Fakultativní příplatek:
 Kód Termín Cena Svoz letiště

 CL908-15-1 20.11.–29.11. 45 990,- L2, L3

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

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

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

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

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

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

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

Cena zahrnuje: 

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

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

All  inclusive

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

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

1lůžk. pokoj 10 900 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu str. 2 katalogu 1 060 Kč. Na fakult. 
výlety doporučujeme částku 150 USD. Ubytování 
v resortu na Maledivách je možné zajistit i na vod-
ních bungalowech za příplatek 8500 Kč na os. 

turistické vízum na Srí Lanku cca 30 USD, o aktuální 
výši budeme informovat

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

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 CL909-15-1 20.11.–03.12. 62 990,- L2, L3

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

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Sigiriya

Náš tip!
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BANGKOK

KRABI

PHI-PHI

SUKHOTAI
PHITSANULOK

CHIANG MAI

AYUTTHAYA 
LOPBURI

LAMPRANG LUANG

RATCHABURI

Ayutthaya

Sukhotai

THAJSKO

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

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

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

Bangkok

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

» poznání a nádherné koupání
» vstupy v ceně

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

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

 Kód Termín Cena Svoz letiště

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

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

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

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

1lůžk. pokoj 9990 Kč (zde povinný při nedoobsaze-
ní), komplex. pojištění vč. léčebných výloh a vyšší-
ho připojištění storna zájezdu 1050 Kč 

bezvízový styk pro občany České i Slovenské re-
publiky

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

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

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

Náš tip!
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Chrám BesakihMengwi – Taman Ayun

INDONÉSIE

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–2. den Odlet z ČR do INDONÉSIE. 
Přílet ve večerních hod. na BALI, ubytování 
poblíž světoznámé surfařské pláže a místního 
„městečka“ KUTA. 
3. den Celodenní odpočinek v oblasti 
Kuta – Legian, možnost koupání, četné 
restaurace a hudební kluby, vyrovnávání se 
s časovým posunem.
4. den Severní oblast Bali. Návštěva je-
zerního kláštera ULUNDANU ze 17. stol. 
zasvěceného jezerním bohům na Bratanském 
jezeře, které zavlažuje svou vodou četná rýžo-
vá pole. BUAYNSKÉ JEZERO a všudypří-
tomné opičky, od jezera Tamblingan budeme 
mít nádherný výhled na místní hory porostlé 
nepropustnou džunglí a z vesničky MUN-
DUK, zažijeme takřka ptačí pohled na rýžová 
pole, plantáže kávy a hřebíčku. Další zastávka 
v severní části Bali bude patřit termálním pra-
menům BANJAR s možností koupání a od-
počinku v blízkosti buddhistického kláštera, 
takřka věrné kopie chrámového komplexu Bo-
robudur na Jávě – BRAHMA ARAMA VI-
HARA, který rovněž navštívíme. Odpolední 
relaxace na pláži Lovina  s černým sopečným 
pískem. Cestou zpět na ubytování zastávka 
u 65 metrů vysokého vodopádu Gigit. 
Podvečerní příjezd do podhorské umělecké 
vesničky UBUD, ubytování.
5. den Dopoledne k místní činné sopce 
MT. BATUR (1717 m n. m.), relax v hor-
kých vývěrech Baturského jezera (1030 m n. 
m.). Odpoledne návštěva pralesních chrámů 
GUNUNG KAWI s královskými hrobkami 
z 11. století, ke kterému sejdeme po více než 
200 schodech okolo rýžových terasových polí 
a vodních chrámů TIRTA EMPUL s chrá-
movými bazénky a prameny. Odpoledne 
příjezd do UBUDU, pěší výlet do Opičího 
lesa, večer možnost návštěvy představení 
balijských tanců s překrásnými tanečnicemi. 
Fakultativně lze tento den absolvovat brzký 
ranní výstup na sopku Batur s pozo-
rováním východu slunce (cca 35 USD), dopo-
ledne spojení s hlavní skupinou a pokračování 

BALI – OSTROV BOHŮ

Malebná rýžová políčka, městečka s uměleckými dílnami, tanečnice, chrámové slavnosti, desetitisíce hinduistických chrámů, bílé pláže a sop-
ky, to je Bali, nejznámější ostrov Indonésie plný legend a starobylých zvyků, které se uchovaly až do současnosti. 

OSTROV BALI – KUTA – ULUNDANU –  BUAYNSKÉ JEZERO – MUNDUK – BRAHMA ARAMA VIHARA –  UBUD – SOPKA MT. BATUR – GUNUNG KAWI – TIRTA 
EMPUL – OPIČÍ LES – TAMAN AYUN – BATUKARU – TANAH LOT – ŽELVÍ OSTROVY – BESAKIH – GOA LAWAH – LEMBONGSKÉ OSTROVY – ULUWATU 

v programu dne. 
6. den Celodenní výlet po nejznámějších 
balijských klášterech, královský TAMAN 
AYUN z pol. 17. stol., směrový BATUKA-
RU zasvěcený bohu Madaweda, nacházející 
se uprostřed lesů na úpatí hory Batukaru. Ze-
mědělskou krajinou s četnými rýžovými poli 
a plantážemi kakaa, durianu, avokáda apod. 
dorazíme k moři, k návštěvě jedinečného 
chrámu z 16. stol TANAH LOT, postavený 
na skalnatém ostrohu v moři. Večerní příjezd 
na ubytování do oblasti Sanur. 
7. den Pobyt u moře, individuální vol-
no. Pro zájemce fakultativně návštěva centra 
vodních aktivit s možností potápění, šnorchlo-
vání, parasailingu či návštěvy Želvích ostrovů.
8. den Výlet po východní oblasti Bali, nej-
starší chrám BESAKIH z 8. stol. ve výšce 
1000 m n. m. na úpatí majestátní sopky 
Agung, netopýří jeskynní chrám GOA LAW-

AH, odjezd na ubytování. 
9. den Pobyt u moře. 
10.–11. den Dopoledne přeplutí na 
LEMBONGSKÉ OSTROVY, malý ráj 
mezi ostrovem BALI a LOMBOK, četné 
romantické pláže, úchvatný západem slunce, 
mangrovníkové lesy i bohatý mořský život, 
budete marně hledat obdobné místo na světě. 
Relaxace a pobyt u moře, možnost pěších 
výletů (nebo na zapůjčeném motocyklu) po 
ostrovech.
12. den Přesun z ostrova zpět na BALI do 
SANURU, ubytování v hotelu, po zbytek dne 
odpočinek.
13. den Po poledni odjezd do jižní části 
Bali. Odpolední koupání na soukromé „plá-
ži snů“ s bílým pískem a bělostnými útesy. 
Podvečerní návštěva kláštera ULUWATU 
z 11. století, který je postavený na stometro-
vých útesech nad Indickým oceánem. Odjezd 

leteckou přepravu do Indonésie a zpět včetně letišt-
ních tax, místní dopravu dle programu (minibusy, 
taxi, bema), lodní transfer, 12x ubytování v hotelech 
střední třídy, 12x snídani, společnou večeři 14. den 
programu, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 
2 katalogu, místní průvodce, průvodce 

stravu, fakult. programy,  bakšišné, vstupné, víza 
do Indonésie (platí se na letišti, cca 35 USD), odle-
tový poplatek (platí se na letišti, cca 20 USD) a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

připojištění vyššího storna zájezdu +500 Kč

1lůžk. pokoj 5800 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení)

turistické vízum cca 35 USD, platí se na místě na le-
tišti   

při vstupu do Indonésie není vyžadováno žádné 
očkování, doporučujeme žloutenku typu A

vzhledem k tomu, že Bali je silně náboženským os-
trovem, CK si vyhrazuje právo na změnu programu 
v rámci uzavření některého z chrámů z důvodu pří-
pravy či konání náboženského svátku. 

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Poznámka:

na ubytování.
14. den Pobyt u moře. Poslední náku-
py. Pro zájemce fakultativně návštěva hlavního 
města DENPASAR (trhy, muzea, památky). 
Večer společná večeře v balijsko-indonéském 
stylu. Odjezd na letiště.
15. den Odlet z Indonésie zpět do ČR.

DARDANELY

KUTA

UBUD 

DENPASAR 

SANUR LEMBONGSKÉ 
OSTROVY

MT. BATUR

TENGENAN
OSTROV 

LOMBOK

BUAYNSKÉ 
JEZERO

Nusa Lembogan

Uluwatu

Ulun Danu

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 RI906-15-1 12.04.–26.04. 45 400,- L2

 RI906-15-2 14.11.–28.11. 45 400,- L2

 RI906-15-3 27.11.–11.12. 45 400,- L2
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KOTA KINABALU
LOK KAWI

LABUAN

MANUKAN SANDAKAN

PR TABIN

SEMPORNA

MABUL

TAWAU

Kota Kinabalu

INDONÉSIE

OSTROV BORNEO  
na tropický ráj za orangutany  

Borneo – opravdový tropický ráj pokrytý neproniknutelnou džunglí a sluncem zalitými plážemi, domov roztomilých orangutanů, ale i exotické 
květiny raf lézie s největším květem na světě. Vydejte se s tedy s námi na tropický ráj.

SABAH – LOK KAWI – MONSOPIAD – OSTROV LABUAN – NP TUNKU ABDUL RAHMAN – SANDAKAN – SEPILOK – PR TABIN – JESKYNĚ GOMANTONG 
– SEMPORNA – OSTROV MABUL – TAWAU – TAWAU HILLS 

Semporna

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Malajsie.
2. den Přílet do Kuala Lumpur a přestup na 
let do KOTY KINABALU, transfer na ubyto-
vání, dle času příletu večerní prohlídka hl. města 
bornejského státu SABAH, za návštěvu jistě 
stojí zdejší noční trh.
3. den Krátký přejezd do rezervace zvěře 
LOK KAWI, kde shlédneme poprvé oranguta-
ny, ale také nosorožce či malajské tygry. Přesun 
do kulturní vesnice MONSOPIAD s původ-
ním obyvatelstvem, domorodá obydlí, střílení 
z foukaček či vaření v bambusu, ukázka taneč-
ního vystoupení. Zajímavý je i místní dům le-
bek, kde jsou umístěny lebky Monsopiadových 
nepřátel a předměty, které připomínají místní 
rituály. Návrat na ubytování.
4. den Krátký přelet na ostrůvek LABUAN 
v Brunejském zálivu, bezcelní zóna a tedy ideální 
na nákupy. Okružní jízda ostrovem, navštívíme 
Muzeum Labuanu nebo Podmořské muzeum, 
vodní vesnici, maják nebo japonský park. Zá-
pad slunce budeme pozorovat z restaurace při 
ochutnávce pokrmů z  mořských plodů.
5. den Pobyt u moře, odpoledne odlet 
zpět do KOTY KINABALU, transfer do ho-
telu.
6. dne Snídaně, pobyt u moře na pláži 
TANJUNG ARU nebo individuálně procházka 
městem s návštěvou městských mešit či Muzea 
Sabahu aj.
7. den Po snídani fakult. lodní výlet kolem 
ostrovů NP TUNKU ABDUL RAHMAN 
(cca 30 USD, platba se na místě), které jsou 

ideální ke šnorchlování (možnost zapůjčení vy-
bavení na ostrově) nebo lenošení na bělostných 
plážích. Nejoblíbenější je ostrov MANUKAN 
s korálovým útesem a množstvím pěších stezek. 
Lodička s námi obepluje i další malé ostrůvky, 
např. SAPI (Kraví ostrov) či MAMUTIK.
8. den Odlet do SANDAKANU, přejezd 
do rehabilitačního centra chráněných orangu-
tanů v SEPILOKU, procházka parkem po dře-
věných lávkách, krmení orangutanů, botanická 
zahrada, tropické rostliny, 300 m dlouhý chodník 
zavěšený ve výšce 25 m nad zemí. Minibusem 
do vesničky SUKAU a dále lodičkou do místa 
našeho ubytování na břehu mocné řeky Kina-
batangan. V podvečer se vydáme na lodní 
výlet po již zmíněné řece, za soumraku uvidíme 
mnoho ptáků, ještěrek, makaků, nosatých opi-
ček kahau a pokud budeme mít štěstí, tak i oran-
gutany žijící ve volné přírodě (nezapomeňte si 
dalekohled!). Návrat na večeři za zvuků typic-

kých pro místní panenský prales.
9. den Snídaně, přejezd (cca 4 hod.), který 
však bude odměněn rozmanitou krajinou PŘÍ-
RODNÍ REZERVACE TABIN – mangrovy 
a nížinné lesy. Cestou zastávka u vápencových 
jeskyní GOMANTONG – černá a bílá hníz-
da salanganů, ze kterých se připravuje polévka. 
Jeskynní systém si důkladně prohlédneme v Bílé 
jeskyni SIMUD PUTIH. Rezervace TABIN – 
sloni, gibboni či hulmani, ale svůj domov tu má 
i ohrožený nosorožec sumaterský. Ubytujeme se 
v příjemných chatičkách uvnitř rezervace u řeky 
Lipad, krátká procházka pralesem k bahenní 
sopce. Zpáteční cesta podél Sloní stezky na uby-
tování, kde povečeříme a připravíme se na noční 
safari.
10. den Pro zájemce brzká ranní procházka 
s pozorováním ptactva, po snídani se vydáme 
na průzkum další části rezervace s koupáním 
pod vodopádem Lipad, po zbytek dne 

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 BN907-15 -1 11.05.–26.05. 74 770,- L2

leteckou přepravu Praha – Kuala Lumpur – Praha, 
vnitrostátní přelet Kuala Lumpur – Kota Kinabalu, 
Kota Kinabalu – Labuan a zpět, Kota Kinabalu – 
Sandakan, Tawau – Kuala Lumpur, letištní taxy  
a poplatky, transfery klimatizovaným minibusem, 
trajekt na ostrov Mabul, 13x ubytování z toho: 
5x v Kota Kinabalu – 2lůžk. pokoje v apartmánu 
pro 6 osob, 1x na ostrově Labuan – 2lůžk. pokoje 
v apartmánu pro 4 osoby, 2x v hotelu v Tawau – 
3lůžk. pokoje, 1x v jednoduchých chatách u řeky 
Kinabatangan – 2–3 lůžk. chatky, 2x v přírodní re-
zervaci Tabin – 3lůžk. chatky, 2x na ostrově Mabul 
– 2lůžk. pokoje, 12x snídani, 9x oběd, 6x večeři (sou-
částí obědů a večeří nejsou nápoje), výlety a vstupy 
v rámci programu, místní průvodce, průvodce

fakultativní výlety a vstupy, bakšišné, odletové taxy 
cca 20 USD a vše ostatní, co není uvedeno v odstav-
ci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu str. 2 katalogu 1140 Kč

bezvízový styk pro občany ČR

při vstupu do Malajsie není vyžadováno žádné oč-
kování, doporučujeme žloutenku typu A

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

pobyt u moře, ubytování.
11. den Po snídani přejezd do SEMPOR-
NY (cca 5 hod.), vstupní brána na nádherné os-
trůvky SEMPORNSKÉHO SOUOSTROVÍ. 
Trajektem přeplujeme na ostrov MABUL, 
proslulý podvodním fotografováním. Na ostrově 
žije komunita lidí Badjau Badjau (mořští nomádi). 
12. den Pobyt u moře, opalování na 
zdejším „písečném hrbolu“, šnorchlování (mož-
nost zapůjčení vybavení na ostrově).
13. den Poslední pobyt u moře v prů-
zračných vodách Celebéského moře, odpoledne 
zpět do Semporny a krátký přesun do Tawau 
na hranicích s Kalimantanem. 
14. den Malá rezervace obklopená zeměděl-
skou půdou TAWAU HILLS se zvedajícími se 
kopci. Pěšky k horkým pramenům a k vodopádu 
nebo vystoupáme na kopec Bombalai Hill. 
Odpoledne se vrátíme zpět do města, cestou 
zastávka v Muzeu kakaa – jediném v Malajsii 
– ochutnávka sladkých produktů. Večer krátká 
prohlídka TAWAU.   
15. den Snídaně, přelet do Kuala Lumpur 
a odlet do Prahy.
16. den Přílet do ČR.

Rafflesia
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Kuala LumpurČajovníkové plantáže

OSTROVY A PLÁŽE MALAJSIE 
a Kuala Lumpur 

MALAJSIE

Hledáte nádherné pláže, toužíte po dobrodružství ve stylu Kiplingovi Knihy džunglí? Pojeďte s námi do Malajsie! Zdejší ostrovy Penang a Lang-
kawi vás ohromí svou přívětivostí, zelení i vůní pocházející z četných plantáží koření. Živou stránku Malajsie objevíte v multikulturnín a archi-
tekturou nabitém Kuala Lumpur. 

KUALA LUMPUR – BATU CAVES – OSTROV PENANG – NP TAMAN NEGARA – TELUK DUYONG BEACH – PANTAI KERACUT  – GEORGETOWN –  
KEK LOK SI – BAN PO THAR – DŽUNGLE TELUK BAHANG – SOUOSTROVÍ LANGKAWI – AIR HANGAT – OSTROVY DAYANG BUNTING A BERAS BASAH

leteckou přepravu Praha – Kuala Lumpur a zpět 
vč. letištních tax, jednosměrnou letenku Kuala 
Lumpur-Penang a Langkawi-Kuala Lumpur vč. le-
tištních tax, místní dopravu dle programu (trajekt, 
loď, autobusy, džípy), 10x ubytování v hotelu***, 
10x snídani, 1x společnou večeři, místního průvod-
ce, průvodce 

obědy, večeře,  vstupné, bakšišné a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 1020 Kč

1lůžk. pokoj 8000 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), vstupenka na Petronas Towers 650 Kč (nutné 
objednat min. 1 měsíc před odletem)

bezvízový styk pro občany ČR

při vstupu do Malajsie není vyžadováno žádné oč-
kování, doporučujeme žloutenku typu A

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 MAL920-15-1 26.02.–10.03. 48 990,- L2

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Povinný příplatek:

Cena zahrnuje: 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do Malajsie.
2. den Přílet do KUALA LUMPUR, pře-
sun na ubytování nedaleko centra metropole, 
kde se mísí čínská, indická a malajská kultura. 
Večerní prohlídka městského jádra s možností 
ochutnávky gurmánských specialit. Noční ži-
vot v Kuala Lumpur, možnost návštěvy proslu-
lého Skybaru s bazénem a úžasným výhledem 
na celé město.
3. den Po snídani odjedeme jen kousek 
od centra města, abychom se dostali do 
BATU CAVES, komplexu tří jeskynních hin-
duistických svatyní, kde si budeme připadat 
jako v jiném světě, konkrétně v Indii. Kolem 
nás se budou hemžit ženy v barevných sárí, 
ověnčené náhrdelníky z pestrobarevných 
květin, z každé svatyně uslyšíme zpěv manter 
a ucítíme vůni santalového dřeva. K největší 
jeskyni nás po 272 schodech doprovodí opice 
a netopýři a u jejího vchodu budeme obdivo-
vat obrovskou zlatou sochu Murgy (nejvyšší 
socha Murgy na světě). Po návratu do Kuala 
Lumpur navštívíme nejstarší mešitu ve městě 
MASJID JAMEK, hlavní tržiště, budovu 
Nejvyššího soudu a s městem se rozloučíme 
z vrchu, z věže Menala Kl (421 m) nebo z pro-
slulých věží PETRONAS TOWERS (452 m),  
které jsou 5. nejvyšší stavbou na světě.
4. den Snídaně, dokončení prohlídky Kuala 
Lumpur. V odpoledních až podvečerních ho-
dinách transfer na letiště a odlet na ostrovní 
„perlu Orientu“ – PENANG. Ubytování 
u pláže v oblasti Batu Ferringhi. Možnost 
večerních procházek po pobřeží nebo návště-
vy nočního trhu – šperky, batiky a další umě-
lecké výrobky.
5. den Snídaně, relaxace na pláži, 
popřípadě procházka malebnými zátokami 
a po útulných plážičkách nedaleko Batu Ferri-
nghi, zájemci si budou moci odpočinout při 
jedné z relaxačních masáží, které tu místní 
nabízejí.
6. den Odjezd do NP TAMAN NEGA-

RA s několika variantami tras. První možností 
je trasa podél pobřeží, ke skalnatému mysu 
Muka Head – nejzazší severozápadní cíp Pe-
nangu. Projdeme se po visutém chodníčku 
v korunách stromů a cestou narazíme na Opi-
čí pláž TELUK DUYONG BEACH – velké 
množství opičáků, kteří tu mají svůj domov. 
Náročnější, ale zajímavější trasa, vede vnit-
rozemím na nádhernou pláž s bílým pískem 
PANTAI KERACUT – meromiktické jezero, 
sladká voda na povrchu a slaná u dna, což dalo 
vznik unikátnímu ekosystému. Na druhém 
konci pláže můžete, s kapkou štěstí, pozorovat 
želvy. Cestou zpět zahrada tropického koření 
nebo zahrady orchidejí.
7. den Odjezd do GEORGETOWNU – 
uličky plné pouličních věštců a stánků s nej-
lepším jídlem v Malajsii, pěšky nebo rikšou 
do koloniální čtvrti, které vévodí pevnost 

Cornwallis, bílá věž s maurskou kopulí – Vik-
toriiny pamětní věžní hodiny, Penangské mu-
zeum – historie ostrova, dolní stanice zubačky 
a fakult. výjezd na PENANG HILL (Bukit 
Bendera), 821 m nad městem, úžasný výhled 
na celý ostrov. Návštěva jedné z nejvýrazněj-
ších budov a národní ikona země, buddhistic-
ký Chrám nejvyšší blaženosti – KEK LOK SI 
se sochou thajského Buddhy a Pagodou deseti 
tisíců Buddhů BAN PO THAR – 30 m vyso-
ká věž charakterizující celý chrám. Lanovkou 
až na nejvyšší úroveň komplexu s 36,5 m vy-
sokou bronzovou sochou Kuan-Jin, bohyně 
Milosrdenství.
8. den Džungle TELUK BAHANG 
s jezírky a Muzeem lesnictví, navštívíme motý-
lí farmu se 150 druhy pestrobarevných motýlů 
a na farmě ochutnáme exotické ovoce.  
9. den Trajektem do tropického ráje s nád-

KUALA LUMPUR

OSTROV 
PENNAG

SOUOSTROVÍ LANGKAWI

BERAS  
BASAH

GEORGETOWN

DAYANG  
BUNTING

BATU CAVES

Ostrov Penang

hernými západy slunce – SOUOSTROVÍ 
LANGKAWI, bezcelní zóna a klenot malaj-
ského státu Kedah. Ubytování v hotelu nedale-
ko pláže. Odpoledne volný program, možnost 
zapůjčení motocyklu či kola k prozkoumání 
blízkého okolí a pláží lemovaných vápencový-
mi skalami. Společná večeře v typické restau-
raci.
10. den Fakult. výjezd lanovkou na horu 
Gunung Mechinchang (708 m), krásné 
výhledy na celé soustroví a jižní Thajsko. Ces-
ta na sever ke krokodýlí farmě a k vysokému 
vodopádu Temurun s možností koupá-
ní. Pravé malajsijské výrobky zakoupíme v ře-
meslnickém centrum Kompleks Kraf Langkawi 
a odpočinek ve vesničce AIR HANGAT 
s horkými prameny.
11. den Lodní výlet kolem ostrovů DA-
YANG BUNTING se sladkovodním je-
zerem Těhotné dívky, ideální pro koupání. 
Ostrov BERAS BASAH. Cestou zpět se 
zastavíme na obědě u rýžové zahrady Laman 
Padi s muzeem.
12. den Relaxace na pláži, poslední nákupy, 
bezcelní nákupní středisko Zon, odpoledne 
odlet do Kuala Lumpur a přestup na letadlo 
do Prahy.
13. den Přílet do ČR.

Souostroví Langkawi
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EGYPT

Zájezd je zaměřen na poznávání země dávné his torie i krásné přírody starověkého Egypta. Pyramidy, Sf inga, velbloudi nebo pláže v Hurghádě,  
prohlédneme si Údolí králů, Luxor, Karnak,  současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu,  budeme mít možnost 
prohlídky  monumentálních chrámů v Abú Simbelu a na závěr pobyt v letovisku Hurghada u Rudé ho moře. Všechny nejvýznamnější památky 
jsme zahr nuli do našeho programu a jejich návštěva je v ceně zájezdu.

EGYPT A TAJEMSTVÍ FARAONŮ  
plavba po Nilu, pobyt u Rudého moře

KÁHIRA – ALEXANDRIE – SAKKARA – PYRAMIDY V  GIZE  – LUXOR – KARNAK – ÚDOLÍ KRÁLŮ – CHRÁM KRÁLOVNY HATŠEPSOVET – PLAVBA  
PO NILU –  CHRÁM V ÉDFU – KOM OMBO – ASUÁN – ASUÁNSKÁ PŘEHRADA – OSTROV FILÉ – ABÚ SIMBEL – HURGHADA   

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Dopoledne odlet z  Prahy nebo Vídně 
s českým průvodcem do Káhiry, transfer do 
hotelu, večeře, nocleh.
2. den Egyptská metropole KÁHIRA, cita-
dela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího 
na skalnaté plošině nad městem, nádherné 
výhledy na celou Káhiru a na pyramidy v Gize. 
Průjezd kolem Káhirské věže, symbol měs-
ta, návštěva Egyptského archeologic-
kého muzea, tisíce působivých exponátů, 
na vlastní oči spatříme Tutanchamonovu 
pohřební výbavu z ryzího zlata a na-
hlédneme do tváře nejvýznamnějších faraónů 
ve sbírce královských mumií. Po obědě  ná-
vštěva nejstaršího a největšího bazaru na světě 
Khan-el Khalili, pravá orientální atmosfé-
ra, slavná mešita Al Azhar.
3. den Průjezd oblastí Nilské delty. Ná-
vštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Cea-
sar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze 
sedmi divů starověkého světa maják na ostrově 
Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legen-
dární, mýty opředené město. Návštěva rozleh-
lého podzemního města, katakomby Kom 
al-Shukafa, důmyslné a unikátní římské 
pohřebiště. Oběd a zastávka u moderní Ale-
xandrijské knihovny, největší a nejmo-
dernější knihovna arabského světa a připomíná 
slavný Múseion, krásné výhledy na pevnost 
Kajt-Bej, která byla v 15. stol. postavena 
na základech jednoho z divů světa, majáku 
na ostrově Faros. Návštěva zahrad paláce 
Montazah, královská rezidence po vzoru flo-
rentských paláců, ale i v maurském stylu. Návrat 
do Káhiry na nocleh. Dle zájmu možnost navští-
vit představení Světlo a zvuk u pyramid.
4. den Okruh za pyramidami. SAKKARA, 
nekropole bývalého staroegyptského hlavního 
města MENNOFERU, nejbohatší egypt-
ské archeologické naleziště, uvidíme známou 
Džoserovu stupňovitou pyramidu, 
nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do py-
ramidy faraóna Tetiho s tajemnými texty 

» vstupné v ceně zájezdu
» plná penze po celou dobu zájezdu
» plavba lux. lodí 5* po Nilu – 3 noci
» kvalitní ubytování – hotely 4*
» jedinečný zájezd za poznáním Egypta

pyramid a navštívíme hrobku jeho nejvyššího ve-
zíra Mererukovu mastabu. Ze Sakkary bu-
deme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru 
a Abusíru, kde provádí archeolog. výzkum Český 
egyptologický ústav. Po obědě návštěva proslu-
lého pyramidového komplexu v GIZE, jediný ze 
sedmi starověkých divů světa, který se nám do-
choval až do současnosti, slavné monumentální 
pyramidy, možnost fakult. navštívit nitro Cheo-
psovy pyramidy, uvidíme známou Sfingu, 
která byla vytesána z vápencové hory a dodnes 
hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyru-
sové manufaktury, postup výroby papy-
rusu. Večeře a noční přejezd vlakem do Asuánu.
5. den Snídaně ve vlaku, dopolední příjezd do 
ASUÁNU, nejjižnější egyptské město, brána 
„černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, 
sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou 
smetánku, proslavila ve svém románu Vražda 
na Nilu i Agatha Christie. Ubytování na luxusní 
lodi 5* s plnou penzí, oběd. Odpoledne přeje-
deme přes velkou Asuánskou přehradu, 
z hráze jsou krásné výhledy na obrovskou vodní 
plochu Násirova jezera, které v délce 500 
km zasahuje až do Súdánu. Přeplujeme na os-
trov Philae, krásný zachovalý chrám bohyně 
Isis, pokračujeme prohlídkou starověkých 
žulových lomů s nedokončeným obelis-
kem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení 
parfémů, který používala i sama Nefertari, aby 
získala Ramsese II., nejmocnějšího egyptského 
faraona. Večeře a nocleh na lodi.
6. den Snídaně a v brzkých ranních hod. fa-
kult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL. Ces-
tou k chrámům překročíme obratník Raka, 
projedeme Núbijskou pouští a přijedeme 
ke břehům Násirova jezera. Monumentální 
skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon 
Ramesse II. pro sebe a svou krásnou manželku 
Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které 
se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Cheti-
tům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu 
jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně 
nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd, plav-

ba po Nilu a odpolední prohlídka chrámu 
v KOM OMBO, zasvěcenému krokodýlímu 
bohu Sobkovi, uvidíme krásně dochovaný ni-
lometr, který měřil výšku hladiny Nilu a podle 
kterého se určovala výše daní ve starověkém 
Egyptě, slavné reliéfy zobrazující egyptský kalen-
dář nebo chirurgické nástroje.
7. den Snídaně na lodi, prohlídka egypt-
ského, velmi dobře dochovaného chrámu 
v EDFÚ, zasvěcenému Hórovi, nejdůležitější-
mu bohovi staroegyptského panteonu, oběd, 
panoramatická plavba Horním Egyp-
tem po Nilu a návštěva chrámu boha  
Chnuma v ESNĚ, večeře na lodi.
8. den Ráno příjezd do LUXORU, prohlídka 
chrámů v KARNAKU, největší chrámový kom-
plex na světě, obrovské muzeum pod širým ne-
bem, plné chrámových budov kolem posvátného 
jezera, obelisků a dalších staroegyptských pamá-
tek. Chrámový komplex byl centrem hl. města 
Nové říše, Vesetu, které je známé i díky slavné 
knize Egypťan Sinuhet, oběd a západní břeh 
Nilu, návštěva ÚDOLÍ KRÁLŮ, krásně ma-
lované hrobky významných faraónů Nové říše, 
které byly vytesány ve skalách, zastávka v dílně 
na zpracování vzácného alabastru a unikátní zá-
dušní chrám královny HATŠEPSOVET 
v Deir el Bahrí, zastávka u MEMNONOVÝCH 
KOLOSŮ, obrovských soch, které kdysi bývaly 
součástí rozlehlého chrámového komplexu fara-
ona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona, 
na závěr návštěva chrámu v Luxoru, tehdej-
šího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, 
který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí 
sfing. Transfer egyptským venkovem k Rudé-
mu moři na ubytování do Hurghady, večeře 
a nocleh. 
9. den Pobyt u moře. Fakult. celodenní 
návštěva pouště a beduínů, v jeepech 
a na čtyřkolkách, beduínská show, výlet zahr-
nuje oběd a projížďku na velbloudech. 
10. den Pobyt u moře. Fakult. celoden-
ní šnorchlování na korálových útesech, výlet 
zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostro-

va Giftun. 
11. den Pobyt u moře, oběd formou ba-
líčku, transfer do Káhiry na letiště a odlet. Přílet 
v podvečerních hodinách.

let.  přepravu  Praha/Vídeň – Káhira – Praha/Vídeň, 
let. taxy a poplatky, v případě odletu z Vídně transfer 
z/na letiště do Vídně, transfery z/na hotel, dopravu 
klim. busem v průběhu programu, 1x nocleh v  lůžk. 
vlaku do Luxoru, 3x ubytování v hotelu**** v Ká-
hiře, 3x ubytování v hotelu**** v Hurghadě s all 
inclusive, 3x ubytování na lux. lodi***** s plavbou 
po Nilu, 10x snídani, 9x oběd + 1x formou balíčku, 
10x večeři, českého průvodce, místní průvodce, 
vstupy do zmíněných objektů

fakultativní výlety a vstupy mimo program, příleto-
vou taxu (cca 7 USD), spropitné, fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

1lůžk. pokoj 3990 Kč (zde povinné při nedoobsaze-
ní), představení Světlo a zvuk v Káhiře 890 Kč, výlet 
do Abú Simbelu 1990 Kč, ostrov Giftun 890 Kč, výlet 
do pouště za beduíny 1390 Kč, komplex. pojištění 
vč. vyššího připojištění storna zájezdu 690 Kč

turistické vízum cca 25 USD, platí se na místě na le-
tišti   

při vstupu do Egypta není vyžadováno žádné očko-
vání, doporučujeme žloutenku typu A

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 ET913-15-1 15.04.–25.04. 34 990,- L3, L4

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

Cena zahrnuje: 

KÁHIRA

ALEXANDRIE

SAKKARA

ASUÁN

LUXOR
ESNA

ÚDOLÍ KRÁLŮ

ABÚ SIMBEL

Cheopsova pyramida Chrám v Luxoru

Chrám královny Hatšepsovet

Náš tip!
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Návštěva masajské vesnice

TANZÁNIE, KEŇA

NP Amboseli a Kilimandžáro

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

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

KEŇA A ZANZIBAR
safari a bílé pláže

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

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

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

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

1lůžk. pokoj 8490 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení), fakult. výlet na Zanzibaru do Stone Town  
(5. den) 1890 Kč, komplex. pojištění vč. připo-
jištění vyššího storna zájezdu str. 2 katalogu 
1000 Kč 

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

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

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 EAK910-15-1 04.01.–15.01.15 76 990,- L2, L3 

 EAK910-16-1 03.01.–14.01.16 76 990,- L2, L3

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

Vstupní vízum:

Očkování:

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

Zanzibar – pláže Kendwa

Cena nezahrnuje:

ZANZIBAR

K e ň a

Ta n z a n i e

MOMBASA

NP TSAVO EAST

NP AMBOSELI

KILIMANDŽÁRO
NP TSAVO WEST

Zanzibar – pláže Kendwa

Keňa – NP Tsavo
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MADAGASKAR

Analavory

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

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

MADAGASKAR – ZEMĚ LEMURŮ, BAOBABŮ 
a koupání v Indickém oceánu

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

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

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

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

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

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

1lůžk. pokoj 6900 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), 9x večeře 4200 Kč, komplex. pojištění vč. 
připojištění vyššího storna zájezdu str. 2 katalogu 
990 Kč 

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

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

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

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

Vstupní vízum:

Očkování:

Cena nezahrnuje:

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

ANTANANARIVO

ANTSIRABE

AMBOSITRA

NP RANOMAFANA

AMBALAVAO

TULEAR

NP ISALO

IFATY

Antananarivo

Náš tip!



V
ZD

Á
LE

N
É 

ZE
M

Ě

162

LA PAZ

PUTRE

LIMA

CUZCO
MACHU PICCHU

ARICA

AREQUIPA

HUARÁZ

TITICACA

Chile – Atacama

PERU, BOLÍVIE, CHILE

Peru – Cuzco

Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky – tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím 
světem velehor začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu a pokračuje přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými ostrovy a do Bolívie – „ji-
hoamerického Tibetu“. Naším nejvyšším dosaženým vrcholem může být „pětitisícovka“ Chacaltaya v Královské Kordilleře, oko potěší fotogenické 
vulkány Sajama i chilská Parinacota, zářící město Arequipa a na závěr Huascarán se stejnojmenným národním parkem v Bílé Kordilleře. 

NÁRODNÍ PARKY PERU, BOLÍVIE, CHILE
poklady Inků a lehká turistika

CUZCO – POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ – PISACO – OLLANTAY TAMBO – MACHU PICCHU – ALTIPLANO – JEZERO TITICACA – OSTROVY LOS UROS 
– PUNO – LA PAZ – TIWANACU – NP SA JAMA – NP LAUCA – PUTRE – POUŠŤ ATACAMA – ARICA – AREQUIPA – NP HUASCARÁN – JEZERO 
LLANGANUCO – YUNGAY – CHAVÍN DE HUANTAR  – LIMA

leteckou přepravu Praha – Lima – Praha vč. le-
tištních tax, vnitrostátní letenky Lima – Cuzco  
a Arequipa – Lima vč. letištních tax, veškerou 
místní dopravu v rámci programu (vlak na Macchu 
Picchu, plavba po jezeře Titicaca, autobusy, mini-
busy, taxi), 14x ubytování v turistických hotelech 
latinskoamerického standardu – 2 a 3lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 1x jednoduché ubytování v ho-
rách NP Lauca, 1x noční přejezd dálkovým busem, 
14x snídani, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
str. 2 katalogu, průvodce

vstupné, fakult. programy a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

připojištění vyššího storna zájezdu +500 Kč

1lůžk. pokoj 3800 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

bezvízový styk do Peru, Bolívie a Chile pro občany 
ČR

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

» trvale oblíbený zájezd

Vstupní vízum:

Peru – jezero Titicaca

Peru – Arequipa

Bolívie – Antiplano

Machu Picchu

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–2. den Odlet do Limy, přelet do CUZ-
CA, prohlídka města s křivolakými uličkami, 
koloniálními paláci a chrámy na inckých zá-
kladech, Pza de Armas, katedrála, konvent Sto 
Domingo, Zlatá zahrada Coricancha.
3. den Incké památky v okolí CUZCA, pev-
nost, svatyně Sacsayhuaman, incké lázně 
Tambo Machay a údolí Vilcanoty nebo-
li POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ, terasy a chrá-
my v PISACU a poslední útočiště Inků Ollan-
taytambo s tajemnými obřími kvádry.   
4.–5. den Přejezd do nižších poloh s tropic-
kou vegetací (banánovníky, kávovníky, koka), 
nenáročná turistika (cca 10 km) a koupání 
v přírodních termálních pramenech, návštěva 
legendárních ruin paláců a chrámů MACHU 
PICCHU, možnost výstupu ke Sluneční brá-
ně (Inti Punku) s panoramatickým výhledem 
na celý komplex s dominantou Wayna Picchu, 
tyčící se nad ruinami, návrat turistickým vla-
kem do Cuza.
6. den Přejezd pohodlným busem přes ná-
horní planinu ALTIPLANO a průsmyk Abra 
la Raya (4318m) do města Puno na březích 
jezera TITICACA, plavba po jezeře na plo-
voucí rákosové ostrovy LOS UROS.
7. den Přesun do BOLÍVIE, slavné poutní 
místo Copacabana na jezeře Titicaca s ka-
tedrálou zázračné madony Virgen de Copaca-
bana, skalní observatoř Horca del Inca a západ 
slunce na křížovém vrchu Cerro Calvaria.
8. den Průjezd pod bílou Cordillerou 
Real, návštěva nejvýznamnějšího obřadního 
střediska předinckého období TIWANACU. 
Nejvýše položená metropole na světě LA 
PAZ (4200 m), stříbrná ulička Sagarnaga a tr-
žiště čarodějnic, mestická architektura kláštera 
S. Francisco, muzeum koky, muzeum zlata. 
9. den Možnost nenáročného výstupu na 
horu Chacaltaya (5400 m), za příznivých 
klimatických podmínek výjezd až na horní 

parkoviště (5000 m n. m.), výhled na okolní 
fotogenické vrcholy Huayna Potosi a Illimani 
a za obzvlášť dobré viditelnosti až na jezero 
Titicaca. 
10. den Přesun pohodlným busem do 
CHILE, na bolívijské straně průjezd NP 
Sajama se stejnojmenným nejvyšším vr-
cholem Bolívie vulkánem Sajamou (6542 m), 
návštěva jednoho z nejkrásnějších chilských 
národních parků LAUCA s andskou 
přírodou, vikuňami, viscachami, guanacy, 
překrásnými výhledy, nádhernými sopkami 
Parinacota a Pomerape s bílou čepicí, které 

se zrcadlí v lagunách Chungara a Cotacotani, 
koupání v termál. pramenech, horská osada 
Putre. 
11. den Přejezd minibusem severní částí 
pouště Atacama s typickými kaktusy 
„candelabros“ a se skalními obrazci, geogly-
fy a oázou v údolí Lluta až k pobřeží Tichého 
oceánu, správní centrum a plážové letovisko 
ARICA, nejsušší místo na světě, vrchol El 
Moro, dějiště nejvýznamnější bitvy pacifické 
války. 
12.–13. den Zpět do Peru, AREQUIPA, 
„bílé město“ s nejkrásnějšími skvosty španěl-

ské koloniální architektury, malebná poloha 
na úpatí vulkánu Nevado Misti (5600 m), 
prohlídka „města ve městě“, mystický klášter 
Santa Catalina.
14. den Dopoledne přelet do LIMY – pro-
hlídka centra peruánské metropole – Pizzarova 
hrobka, katedrála, prezidentský palác...Noční 
přejezd luxusním busem do Huarázu. 
15. den HUARÁZ, horské středisko v NP 
HUASCARÁN (Cordillera Blanca) s vý-
hledem na 15 pětitisícovek, jednodenní výlet 
ke smaragdově zbarveným jezerům Llan-
ganuco s výhledy na nejvyšší horu Peru 
Huascaran (6768 m) a s návštěvou pomníčku 
výpravy čsl. horolezců z r. 1970 a města YUN-
GAY pohřbeného pod lavinou.
16.–17. den Návštěva archeologické lokali-
ty s pozůstatky nejstarší kultury v Peru CHA-
VÍN DE HUANTAR, podzemní chrámy, 
návrat do Limy.
18.–19. den LIMA, dokončení prohlíd-
ky – ZOO, botanická zahrada, archeologické 
památky v Parque de las Leyendas, Mercado 
Indio – nákup suvenýrů..., návrat do ČR.

Povinný příplatek:

Cena nezahrnuje: Bolívie – La Paz

Náš tip!

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 PE914-15-1 30.04.–18.05. 75 990,- L2, L3

 PE914-15-2 03.09.–21.09. 75 990,- L2, L3



V
ZD

Á
LE

N
É 

ZE
M

Ě

163

PROGRAM ZÁJEZDU
1.–3. den Přílet do MEXICO CITY, pro-
hlídka hlavního města, prezidentský palác, 
katedrála, ruiny aztéckého Tenochtitlanu, 
nejlepší muzeum mezoamerických kultur, sta-
rověké město bohů TEOTIHUACÁN se Slu-
neční a Měsíční pyramidou, západ slunce na 
vrcholu Latinskoamerické věže, noční přejezd 
luxusním busem mexickými horami. 
4. den Koloniální město OAXACA DE 
JUAREZ, muzeum s poklady zapotéckých 
hrobek, zlatá Růžencová kaple, hlavní město 
Zapotéků MONTE ALBÁN, fakultativně 
jeden z nejstarších stromů Ameriky v El Tule, 
dva až tři tisíce let starý cypřiš.
5.–6. den Přejezd na pobřeží Pacifiku, 

MEXIKO, GUATEMALA

Navštivte s námi domov Olméků, Mayů i  Aztéků, chrámové pyramidy v  džungli, reliéfy Opeřeného hada, pláže a  korálové útesy Karibiku. Čeká 
nás tajemná a originální Guatemala, barevný domov potomků starých Mayů u posvátného jezera Atitlán, magický Tikal, jedno z nejmocnějších 
středisek starých Mayů v dobách jejich největší slávy a Mexiko, sněhobílé pláže, žhavé slunce Karibiku, koloniální města kypící životem, kolébka 
starých indiánských civilizací, chrámy postavené na vrcholcích pyramid a temperament Latinské Ameriky.

MEXIKO A GUATEMALA
domov Mayů, Aztéků i Olméků

MEXICO CITY – TEOTIHUACÁN – OAXACA DE JUAREZ – MONTE ALBÁN – PUERTO ANGEL – CHIAPAS – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – PANAJACHEL 
– SANTIAGO DE ATITLÁN – FLORES – TIKAL – PALENQUE – VILLAHERMOSA – MERIDA – UXMAL – CHICHEN ITZÁ – TULUM – CANCÚN

rybářský přístav PUERTO ANGEL, koupání 
a šnorchlování v rajských zátokách s ochutnáv-
kou mořských plodů, noční přejezd komfort-
ním autobusem do CHIAPASU.
7.–8. den Indiánské i koloniální město SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS se skvost-
nou katedrálou a malebným indiánským trži-
štěm, nejlepší nákupy indiánských suvenýrů, 
přejezd pronajatým mikrobusem do GUA-
TEMALY.
9. den PANAJACHEL, městečko na bře- 
zích jezera Atitlan s působivými výhledy na 
tři sopečné kužely, osady a barevné kroje po-
tomků Mayů, za příznivého počasí projížďka 
lodí po jezeře s návštěvou indiánských trhů 
v SANTIAGU DE ATITLÁN. 

10.–11. den Přejezd do oblasti Peténu, živé 
turistické městečko FLORES na ostrůvku 
v jezeře Petén Itzá, návštěva největší mayské 
lokality TIKAL, město v deštném pralese 
s největšími předkolumbovskými stavbami, 
zdejší chrámy vysoké až 64 m jsou jedním 
z divů západní polokoule.
12.–13. den Přes řeku Usumacinta do 
Mexika, městečko PALENQUE, pověstné 
modré kaskády Aqua Azul a 35 m vysoký 
vodopád Misolha s tajemnou jeskyní, prohlíd-
ka sugestivních mayských ruin Palenque 
v Lacandonském pralese, krajková architek-
tura mayských chrámů, palác s observatoří, 
podzemní hrobka mayského vládce Pakala. 
VILLAHERMOSA, archeologický park 

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 MEX915-15-1 28.10.–15.11. 58 880,- L2, L3

leteckou přepravu Praha – Mexico City – Praha vč. 
letištních tax a poplatků, vnitrostátní letenku Can-
cún – Mexico City vč. letištních tax a poplatků, 14x 
ubytování (11x v hotelích***/** – 2lůžk. pokoje  
s příslušenstvím a 3x v tradičních „cabaňas“ na 
pláži Karibiku), 3x noční přejezd místním lux. 
busem, veškerá doprava dle programu, průvod-
ce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 
katalogu

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“.

připojištění vyššího storna zájezdu +500 Kč

1lůžk. pokoj 4600 Kč (zde povinné při nedoob-
sazení)

bezvízový styk do Mexika a Guatemaly pro ob-
čany ČR

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Vstupní vízum:

Povinný příplatek:

Cena nezahrnuje: 

Chichen Itzá

La Venta se skanzenem nejstarší americké 
civilizace Olméků, ZOO se zástupci živočiš-
né i rostlinné říše Chiapasu a Tabasca, noční 
přejezd luxusním linkovým busem do Meridy.
14.–15. den Poloostrov Yucatan, koloniál-
ní „město sisálu“ MERIDA, mayská města 
v džungli – Čarodějova pyramida a Guverné-
rův palác v UXMALU, Kukulkánovo město 
CHICHEN ITZÁ se sluneční observatoří, 
pradávné mayské studny Cenoty.
16.–17. den TULUM, jediné mayské měs-
to na mořském pobřeží, koupání i šnorchlová-
ní ve smaragdovém Karibiku, relaxace na bílých 
plážích pod palmami. 
18.–19. den Přesun na letiště CANCÚN, 
odlet do Mexico City, návrat do ČR.

Mexiko – Mayská riviéra

GUATEMALA 
CITY

PANAJACHEL

TIKALPALENQUE

VILLAHERMOSA

MÉRIDA
CANCÚN

SANTIAGO  
DE ATITLÁN

CHICHEN ITZÁ

G u a t e m a l a

Mexiko – Aqua Azul

Mexiko – Teotihuacan

Chichen Itzá
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Quilotoa

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odlet z Prahy s českým průvodcem do 
Quito. 
2. den Po půlnoci přílet do Quito, transfer do 
hotelu v Quinche, nocleh. Snídaně a den plný 
relaxace v NP CAYAMBE-COCA, procházka, 
laguny v sektoru „Baños”, kratký pře-
sun do Termas de Papallacta, relaxace 
a koupání v nejhezčích termál.  lázních Ekvádoru. 
Návrat do hotelu.   
3. den Přejezd do města Tena, cestou pro-
hlídka krápníkové jeskyně Cavernas del 
Templo Ceremonial, procházka vnitřním 
labyrintem s východem do panenské přírody 
amazonskeho pralesa, uvidíme i indián-
ské petroglyfy. Návštěva Zoo „El Arca“, sezná-
mení s amazonskou faunou. TENA, prohlídka, 
návštěva místního trhu.
4. den Ráno tranfer do AHUANO, motor. 
čluny přejedeme do  sekundarního pralesa, lehká 
turistika s domorodým Kichwa průvodcem, pozo-
rování fauny a flóry s výkladem, oběd a přivítání 
v indianské komunitě RUKU SAMAY, shléd-
neme výrobu oštěpů z palmy chonta, výrobu 
a užití foukačky. Následný pobyt v domorodé ko-
munitě je včetně plné penze, našeho i domoro-
dého průvodce a ubytování v tradičních cabaños. 
5.–6. den Amazonský prales RUKU 
SAMAY. Výlet k vodním kaskádám, pochod 
k léčivému bahnu na Rio Sulfuroso, ukázky 
výroby šperků, zhotovení pastí na chytání zvěře, 
večerní oheň s programem, domorodé  písně 
a tance, fakult. možnost očistné ceremonie se 
šamanem a pití indiánského čaje wayusa.
7. den Exkurze k velkému stromu a rozloučení 
s Ruku Samay,  přejezd do oblasti WA-
YUSA YACU, kaskádovité přírodní bazény, 
panoramatické výhledy, krásná pláž, možnost 
koupání. Z amazonské části vstoupíme přes 
městečko BAÑOS do pohoří AND, bazilika 
Basílica de la Reina del Rosario de Agua Santa, 
malby místních  zázraků. 
8. den Celodenní výlet k vodopádům  MAN-

TO DE LA NOVIA a PAILON DEL DIA-
BLO,  visuté mosty u největších ekvádor. vo-
dopádů,  fakult. možnost výjezdu lanovkou nad 
řekou Pastaza, krásné výhledy, návrat  zpět, ces-
tou vyhlídka na činný vulkán TUNGURAHUA 
(5016 m), přejezd do Riobamba.
9. den RIOBAMBO, návštěva muzea se 
sbírkami kulturního domorodého dědictví, barok-
ní katedrála z bílého vápence, městečko COL-
TA, stejnojmenná laguna,  první katolický kostel 
v Ekvádoru Balbanera, přejezd do ALAUSI, 
horským vláčkem, jednou z nejsložitějších želez-
nic na světě, vyjedeme k NARIZ DEL DIA-
BLO, panoramatické výhledy na Andy, transfer 
do Chunchi, nocleh.
10. den Incká horská pevnost a svatyně z 16. 
stol. INGAPIRCA, výjimečná stavba sloužící 
k obraně území, k astronomickým pozorováním 
a k náboženským účelům. CUENCA, historické 
centrum, muzeum kláštera Conceptas ,  
sbírky náboženských obrazů, soch náboženského 
i folklórního charakteru a řemesel. Archeologický 
park PUMAPUNGO, Chrám slunce, Klášter 
panen, pozůstatky jednoho z nejpůsobivějších 
měst incké říše. 
11. den Naleziště indiánské kultury Kañari 

COJITAMBO, majestátní terasovité stavby 
z andesitové skály,  AMBATO, prohlídka místní 
botanické zahrady Atocha-Liria, procházka kou-
zelným Parque de los Enamorados a prohlídka 
dominantní katedrály. 
12. den Město LATACUNGA, navštívíme 
autentický domorodý trh s výrobky různých ře-
mesel (sedlářství, keramika, malby na kůži, papí-
rové a dřevěné masky, tkané rákosí, aj.), podnik-
neme výlet na jezero v kráteru Quilotoa, 
výhledy na zasněžené vrcholky vulkánu COTO-
PAXI (5897 m) a ILINIZA SUR (5248 m), 
transfer do hotelu v Quinche. 
13. den SAN PABLO, největší laguna ob-
lasti s výhledy na andský vulkán IMBABURA 
(4630 m), proslulé OTAVALO, interkulturní 
město, navštívíme nejslavnější indiánský trh 
Ekvádoru i původní posvátné místo domorodých 
Kichwa Grutas del Socavon,  procházka 
k blízkým  kaskádám Peguche, místo pořádání 
domorodé očistné koupele. Přejezd do COTA-
CACHI, místní trh s kůží, muzeum s archeolo-
gickými vzorky všech tamních historicky obývají-
cích kultur, návrat do hotelu.
14. den Hlavní město QUITO, vyhlídka z roz-
hledny v Guapulo, historická část, náměstí Pla-
za de la Independencia s přilehlými kostely, ná-
vštěva Museo Alberto Mena Caamaño, možnost 
fakult. vyjet lanovkou na úpatí sopky Pichincha 
(4200 m), výhledy na město a okolní hory. Od-
poledne prohlidka monumentu a národopisného 

musea „na rovníku” v MITAD DEL MUNDO, 
zeměpisná šířka 0-0‘-0‘, tranfer na letiště a večer-
ní odlet z Quito.
15. den Přílet do Prahy.

Ekvádor je jihoamerickým klenotem a matka příroda byla k této zemi na rovníku opravdu 
vemi štědrá, nabízí nám krásné pláže, horské pásmo se spoustou sopek, neproniknutelný 
svět nížinných džunglí a tropických pralesů Amazonie, památky z říše Inků, nejslavnější in-
diánské trhy a původní posvátná místa.

EKVÁDOR – ANDY A AMAZONIE 
 + prodloužení o Galapágy

QUITO – NP CAYAMBE–COCA – PAPALLACTA – TENA – RUKU SAMAY (AMAZONSKÝ PRALES) – 
BAÑOS – RIOBAMBA – COLTA – NARIZ DEL DIABLO – INGAPIRCA – CUENCA – PUMAPUNGO 
–  AMBATO – LATACUNGA – QUILOTOA – OTAVALO – COTACACHI – MITAD DEL MUNDO

let. přepravu Praha – Quito – Praha, let. taxy, 13x 
ubytování (10x hotely***/**** – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x tradiční cabaños v Ruku Sa-
may – 2lůžk. chatičky), 10x snídani, 3x plnou penzi  
v Ruku Samay, dopravu v Ekvádoru, jízdu horským 
vláčkem, průvodce, místního průvodce 

vstupné (cca 60 USD), obědy a večeře (mimo Ruku 
Samay) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“ 

1lůžk. pokoj 3000 Kč (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. vyššího připojištění 
storna 1100 Kč str. 2 katalogu

bezvízový styk

není vyžadováno žádné povinné očkování

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 EC978-15-1 07.06.– 21.06. 78 990,- L2, L3

» zájezd provází Ing. Jana Křížová

Vstupní vízum:

Cena nezahrnuje: 

Očkování:

Možnost prodloužení zájezdu o plav-
bu lodí na Galapágy + cca 4 dny k zájezdu. 
Veškerý servis a transfery, ubytování, plná pen- 

EKVÁDOR  
+ souostroví Galapágy

ze, anglicky mluvící průvodce. Bližší informace 
o ceně a konkrétní plavbě s návštěvou Galapág 
podá CK, orientační cena + 2500 USD.

EKVÁDOR

Cuenca

QUITO

AHUANO

BAÑOS
RIOBAMBO

ALAUSI

CUENCA

AMBATO

LATACUNGAQUILOTOA

OTAVALO

COTACACHI

MITAD DEL 
MUNDO

Pailon del Diablo Vulkán Tungurahua
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Paradise Island

Mexiko – Teotihuacan

MIAMI

KEY 
WEST

BIG CYPRESS

NP EVERGLADES

ISLAMORADA

WEST 
PALM 
BEACH

FREEPORT

NASSAU

GREAT 
STIRRUP 
CAY

USA

Florida Reef

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do MIAMI. Ubytová-
ní v centru všeho dění, v módní čtvrti South 
Beach. 
2. den Po snídani prohlídka města MIAMI, 
samotný pulzující střed, pokračujeme do čtvrti 
Little Havana, opředené latinskoamerickou 
historií, domky pastelových barev, slavná Calle 
Ocho,  vůně doutníků a kávy. Ostrov KEY BIS-
CAYNE, odpočinek na plážích, např. Crandon 
Park Beach, zlatavý písek, velkolepá sídla 
slavných. 
3. den Snídaně, volný den na pláži nebo indi-
viduálně South Beach variantně mořský park 
Miami Seaquarium – kosatky, delfíni... 
Večer můžeme zavítat do některého z místních 
klubů, zatančit si salsu či merengue. 
4. den Přes SHARK VALLEY odjezd do 
NP  EVERGLADES. Vydáme se po jedné z ne-
náročných cest, spatříme vydry, želvy, aligátory, 
ale také potomky původních obyvatel Seminolů, 
kteří zde žijí dodnes v indiánské vesnici MICCO-
SUKEE, tradiční způsob života domorodců. 
Na chvíli Everglades opustíme a navštívíme 
mokřady Fakahatchee Strand – trpasličí 
cypřiše, orchideje  v národní rezervaci BIG CY-
PRESS. Odjezd na ubytování do Naples.
5. den Snídaně a EVERGLADES CITY – 
Museum of the Everglades, dokumentující zdejší 
život 2000 let zpátky. Lodní výlet kolem DESETI 
TISÍCŮ OSTROVŮ, budeme se proplétat jako 
v labyrintu mezi mangrovníky. Aligátory pravdě-
podobně spatříme na trase ANHINGA TRAIL, 
ale můžeme vidět i mývala, kormorány, želvy. 
Na trasu se napojuje odlišná GUMBO LIMBO 
TRAIL – fíkovníky, palmy královské, kávovníky. 
Přejezd na ubytování do Homestead.
6. den Brzy ráno odjezd nezapomenutelnou 
silnicí na tzv. Floridské ostrovy, které tvoří 
více než 10 000 ostrůvků obklopených korálovým 
útesem FLORIDA REEF. Navštívíme rybářský 
„purpurový ostrov“ ISLAMORADU. Pokra-
čujeme do tzv. botanické zahrady mezi ostrovy 
– LONG KEY STATE PARK, jejíž perlou je 
dřevěný chodník nad lagunou lemovanou man-
grovy, dále přes most Seven Mile bridge, 

Bahamy a Florida, místa kde panuje věčné léto, vznešené palmy nad plážemi bílého písku, průzračné vody plné korálových útesů, oblíbená tropická 
pohádka mnoha cestovatelů. Krásná fauna a flóra, levné nákupy, golf, tanec, rybaření, potápění, tady prostě můžete zažít vše, na co máte chuť. 

SLUNEČNOU FLORIDOU NA BAHAMY 
k ostrovům Kryštofa Kolumba

MIAMI – KEY BISCAYNE – NP EVERGLADES – MICCOSUKEE – REZERVACE BIG C YPRESS – EVERGLADES CIT Y – ANHINGA TRAIL – GUMBO 
LIMBO TRAIL – FLORIDSKÉ OSTROVY – KEY WEST – WEST PALM BEACH – KENNEDYHO VESMÍRNÉ STŘEDISKO – UNIVERSAL STUDIOS –  GRAND 
BAHAMA ISLAND – NEW PROVIDENCE – PARADISE ISLAND – GREAT STIRRUP CAY 

mezi ostrovy KEY VACCA a BAHIA HON-
DA KEYS, dorazíme na perlu celého souostroví 
KEY WEST – procházky místními uličkami, 
turistické centrum Duval Street, bary a bizarní 
galerie. Pojedeme trolejbusem Starým městem 
nedaleko Mallory Square nebo se necháme svést 
rikšou, ochutnáme „buchi“ nebo-li sladké kubán-
ské espresso. 
7. den Odjezd do  Muzea Ernesta He-
mingwaye, který tu žil po dobu 10 let (novela 
Stařec a moře, román Mít či nemít), Jen pár kroků 
odtud stojí maják o výšce 26 m, jeden z prvních 
na Floridě – výhledy na okolní ostrovy. Projde-
me se úzkými uličkami bahamské vesničky, cesta 
zpět na sever na pevnou floridskou půdu města 
Miami. 
8. den Snídaně, cesta na sever podél pobře-
ží, krátká zastávka v městečku WEST PALM 
BEACH. Cílem dnešní cesty je Vesmírné pobře-
ží SPACE COAST – největší atrakce oblasti – 
KENNEDYHO VESMÍRNÉ STŘEDISKO. 
Zde strávíme zbytek dne, replika raketoplánu 
Explorer ve skutečné velikosti, vesmírné divadlo, 

památník astronautů, raketová zahrada, síň slávy 
astronautů atd. Autobusem budeme projíždět 
místem, odkud startují raketoplány, prohlédneme 
si raketu Saturn V, která vynesla do vesmíru první 
Apollo. Nocleh.  
9. den Po snídani přejezd do UNIVERSAL 
STUDIOS, filmová továrna s rozlohou přes 160 
hektarů. Součástí studií je komplex Universal 
Studios a Islands of Adventure s ob-
rovskými horskými dráhami. Zdejší prostředí nás 
doslova vtáhne do děje filmů jako např. Shrek, 
Terminátor, E. T. Mimozemšťan, Harry Potter aj. 
10. den  Ráno se vydáme na cestu zpět do Mi-
ami. Kolem jezera OKEECHOBEE, které je 
druhou největší sladkovodní nádrží v USA a také 
domovem 120 druhů ptáků i ohroženého luňáka 
bažinného. Příjezd na ubytování v Miami, volný 
program.
11. den Snídaně, přejezd do přístavu, nalodění 
na lux. loď, která nás bude následujících pár dní 
přepravovat po BAHAMSKÝCH OSTRO-
VECH z jednoho na druhý a díky tomu poznáme 
luxusní panenské pláže světa. Jakmile se ubytuje-

leteckou přepravu Praha – Miami – Praha, letištní 
taxy a poplatky, veškerou místní dopravu v rámci 
programu (pronájem minivanu, taxi, bus, loď), 11x 
ubytování v hotelu se snídaní ve 4lůžk. pokoji, 4x 
ubytování ve 2lůžk. kajutách s plnou penzí, vstup-
né do národního parku Everglades, rezervace Big 
Cypress, okružní výlet po ostrově Grand Bahama, 
vstupné do Kennedyho vesmírného centra, lodní 
výlet kolem Deseti tisíce ostrovů, průvodce

vstupné, fakultativní výlety, spropitné na lodi cca 
12 USD/os./den, registraci ESTA ke vstupu na úze-
mí USA, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“.

komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu str. 2 katalogu 1180 Kč, 2lůžk. pokoj po 
celou dobu zájezdu 7800 Kč, registrace ESTA ke 
vstupu na území USA 450 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

me v kajutách, můžeme ihned začít využívat vše-
ho, co naše loď nabízí (bazény, wellness, kasína, 
obchody aj.). 
12. den Ráno připlujeme na ostrov GRAND 
BAHAMA ISLAND s hlavním letoviskem 
FREEPORT, možnost relaxace na písčitých 
plážích. Ti, kteří chtějí hned začít poznávat krásy 
BAHAMSKÝCH OSTROVŮ, se mohou vy-
dat na prohlídku ostrova – návštěva místního ba-
zaru s opevněním, zahrada Garden of the Groves. 
Nadšenci šnorchlování mají jedinečnou možnost 
poznání osamoceného ostrůvku PETERSON 
CAY. Zpět na loď, pokračování v plavbě.
13. den Srdce bahamského souostroví ostrov 
NEW PROVIDENCE, s hlavním městem 
NASSAU, bohatá anglická koloniální historie. 
Procházka starou částí města Rawson Squa-
re, koloniální budovy, pevnost Charlotte, fakult. 
vodním taxi na pozlátkový ostrov PARADISE 
ISLAND, luxusní pláže, kasina, přepychové 
hotely – prohlídka  lux. hotelu Atlantis. Relaxace 
na pláži, návrat na loď a pokračování v plavbě.
14. den Pobyt u moře, na soukromém 
ostrově GREAT STIRRUP CAY s bělostnými 
plážemi, na jednom z ostrovů objevených K. Ko-
lumbem. Možnost zapůjčení vod. sportů, šnorch-
lování v průzračném moři. K dispozici vám jsou 
plážové bary, barbecue, celodenní bufet přímo 
na pláži.
15. den Připlutí do přístavu na MIAMI, pře-
jezd na ubytování.
16. den Odlet zpět do ČR.
17. den  Přílet do ČR.

Miami Paradise Island

Miami

Grand Bahama Island

 Kód Termín Cena Svoz let.

 USA917-15-1 12.04.–28.04. 64 990,- L2, L3

 USA917-15-2 16.11.–02.12. 64 990,- L2, L3
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NP YellowstoneLos Angeles

NÁRODNÍ PARKY USA
velký okruh

USA

Na základě zkušeností jsme pro vás připravili okruh po americkém Západě tak, abyste poznali skutečně všechna nejpoutavější a nejdůležitější mís-
ta, která by měl v těchto oblastech turista navštívit. Podíváte se do národních parků a rezervací, do nádherné přírody i k významným památkám. 

LOS ANGELES – NP JOSHUA TREE – LAS VEGAS – NP ZION – RED CANYON – NP BRYCE CANYON – GLEN CANYON – GRAND CANYON – REZERVACE 
NAVAHÚ – MONUMENT VALLEY – GOOSENECKS – NP ARCHES – NP ROCKY MOUNTAINS – DENVER – PARK HOT SPRINGS – CODY – NP 
YELLOWSTONE – PARK GRAND TETON – JACKSON – SALT LAKE CITY – RENO – VIRGINIA CITY – CARSON – TAHOE – MONO LAKE – YOSEMITSKÝ NP – 
KINGS CANYON –  NP SEQUIOA – SAN FRANCISKO

leteckou přepravu vč. letištních tax, pronájem 
minivanů na území USA, průvodce, 19x ubytování 
v hotelech či motelech – 4lůžk. pokoje

vstupné, fakult. výlety a služby, registrace ESTA ke 
vstupu na území USA a vše ostatní, co není uvede-
no v odstavci „Cena zahrnuje“ 

komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu str. 2 katalogu 1340 Kč

bezvízový styk do USA pro občany ČR

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 USA918-15-1 01.07.–21.07. 68 990,- L6

 USA918-15-2 08.09.–28.09. 67 990,- L6

Cena nezahrnuje:

Vstupní vízum:

Cena zahrnuje: 
LOS ANGELES

SAN FRANCISCO

LAS VEGAS

NP JOSHUA TREE

GRAND CANYON

GOOSENECKS
YOSEMITSKÝ 
NP

NP ARCHES
LAKE TAHOE

DENVER

SALT LAKE CITY

NP YELLOWSTONE
CODY

RENO

Glen Canyon

San Francisco – Golden Gate

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ráno odlet z Prahy, přílet do Los An-
geles.  
2. den Prohlídka LOS ANGELES, město 
filmových hvězd, které je také nazýváno „Město 
andělů“, po New Yorku druhé největší v USA. 
3. den NP JOSHUA TREE ležící na roz-
hraní Coloradské a Mohavské pouště, bohatě 
rozvětvené divotvorné juky. Ohromná přehrad-
ní hráz HOOVER DAM, přetínající skalnaté 
koryto řeky Colorado, jezero Lake Mead. Ve-
černí prohlídka LAS VEGAS – město heren, 
kasin, fantastické hry barev neónů.
4. den Jedna z největších atrakcí státu Utah 
– NP ZION – divokou krajinu této rezervace 
určují hluboké kaňony, na jejichž dnu zurčí 
říčky obrostlé javory, americkými topoly, ale 
i kaktusy. Strhující podívanou dokreslují strmé 
hory, kamenné věže a monolity z červeného 
a bílého pískovce. Osou a hlavní atrakcí parku je 
strž Zion Canyon obklopená stěnami pohoří 
Deertrap, Cathedral a Majestic Mountain, které 
se místy zvedají až do výšky 1 km. 
5. den RED CANYON – skalní útvary se 
střídavými vrstvami červeného pískovce, narů-
žovělých sopečných hornin a hnědé lávy. NP 
BRYCE CANYON – nevídaná krajina plná 
červených a hnědých skalních jehel. GLEN 
CANYON – přehradní hráz Glen Canyon 
Dam, kde začíná ohromné jezero Lake Powell. 
Západ slunce nad Grand Canyonem.
6. den GRAND CANYON – nesčetné 
vyhlídky na rozsáhlé plochy Grand Canyonu, 
který se zařezává do hloubky přes 1600 m. 
REZERVACE NAVAHŮ – pohled z osady 
Indiánů na zbytky bývalého indiánského pue-
bla zasazeného v jícnu obrovské skalní jeskyně. 
MONUMENT VALLEY – údolí, které se pro 
mnohé stalo symbolem Divokého Západu pro 
svoji přírodní krásu, známé také z filmů a re-
klamních šotů (např. cigarety Marlboro). 
7. den Státní park GOOSENECKS, labutí 
krky – nádherné meandry řeky San Juan, které 
jsou zaříznuty do šedých skal. NP CANYON-
LANDS – fantastický svět skal, kaňonů a skal-

ních jehel „Needles“. Město MOAB.
8. den NP ARCHES – velmi působivá kra-
jina plná skalních bran. 2000 kamenných ob-
louků zdobí náhorní poušť NP Arches, za těmito 
formacemi zlatého a rudého pískovce stojí mili-
ony let eroze. Cesta na východ, částečně podél 
řeky Colorado a přes velehory Rocky Mountain 
do státu Colorado.
9. den ROCKY MOUNTAINS (NP Skalis-
té hory) – chráněných 1070 km2 nedotčené pří-
rody, ke které patří 78 horských vrcholů vyšších 
než 3600 m. Průjezd parkem po unikátní vy-
sokohorské silnici, dosahující výšky přes 3000 
m s množstvím panoramatických rozhledů. 
Procházka kolem malebného jezera Bear Lake.
10. den DENVER – metropole Colorada 
s mrakodrapy a parky. Budova Kapitolu stá-
tu Colorado postavená podle vzoru Kapitolu 
ve Washingtonu, proslulá Larimer Street při-
pomínající Divoký Západ aj. Cesta na sever do 
Wyomingu.
11. den  Průjezd krajem Shoshonů kaňonem 
Wind river. HOT SPRINGS – park s teplými 

prameny a vápencovými terasami hrajícími 
všemi barvami. CODY – město s muzeem 
indiánské kultury Buffalo Bill Historical Center.
12. den NP YELLOWSTONE – světově 
proslulý a nejstarší NP park na světě, jehož 
návštěva patří k nezapomenutelným zážitkům. 
Obrovský počet aktivních gejzírů s nejznáměj-
ším Old Faithful, termální prameny Mammoth 
Hot Springs, kde horká voda stéká přes terasy.
13. den 2. část prohlídky parku YELLOW- 
STONE. GRAND TETON – přírodně zajíma-
vý a malebný horský park s rozeklanými štíty.
14. den JACKSON – typické město ame-
rického Divokého Západu s dřevěnými chod-
níky, staromódními salony s létajícími dveřmi 
a losími trofejemi na stěnách. SALT LAKE 
CITY – město s mnoha náboženskými stavba-
mi a památkami souvisejícími se sektou mor-
monů, sídlo slavného pěveckého sboru, State 
Capitol, Temple Square aj.
15. den RENO – největší maloměsto na 
světě s promenádou River Walk s kasíny a sva-
tebními kapličkami. „Město duchů“ VIRGI-

NIA CITY, jehož mohutná stříbrná žíla finan-
covala za Občanské války armádu Unie a jež 
si od té doby zachovalo svůj původní vzhled. 
Právě zde Mark Twain poprvé použil svůj pseu-
donym. CARSON – příjemné nevadské měs-
tečko nedaleko kalifornské hranice.
16. den Zastávka u 500 m hlubokého jezera 
LAKE TAHOE, které obklopují hluboké lesy 
a žulové skály – nejkrásnější vodní plocha v Ka-
lifornii s obdivuhodně čistou vodou a s parní-
kem TAHOE QUEEN, přivezeným z Missisi-
ppi. Modré jezero MONO LAKE s bizarními 
věžičkami z krápníkového vápence, které jako 
by vyrůstaly přímo z vody. Dechberoucí YO-
SEMITSKÝ NÁRODNÍ PARK – průjezd 
od východu k západu přes Tioga Pass (3031 m),  
krajem nádherných jezer, hor a vodopádů. 
Úchvatné vyhlídky na monumentální žulový Half 
Dome, vypínající se 1600 m nade dnem údolí – 
symbol Yosemite.
17. den Druhý den v YOSEMITSKÉM 
PARKU, turisticky nejvyhledávanějším místě 
Kalifornie, údolí Yosemite Valley, které zde vyře-
zaly ustupující ledovce.
18. den Dvojice NP KINGS CANYON 
a SEQUIOA NP v pohoří Sierra Nevada – ma-
mutí stromy sekvojí obrovských, které jsou nej-
mohutnějšími a nejstaršími živoucími organismy 
na zemi. Sekvoje váží obvykle až 600 tun, dorůs-
tají do 100 m výšky a běžně se dožívají 3200 let. 
19. den SAN FRANCISCO – nejzajíma-
vější město západu USA. Prohlídka známých míst 
– lanové tramvaje, Golden Gate Bridge, Lombard 
Street, Chinatown, oblast bank – Financial District.
20. den Dokončení prohlídky San Francisca. 
Odlet do Prahy.
21. den Přílet do Prahy ve večerních hodi-
nách.

Rocky Mountains

Monument Valley

Monument Valley
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KANADA, USA

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet ráno z Prahy, přílet do Seattle. 
2. den Výlet v NP MOUNT RAINIER, 
centrem je stejnojmenná aktivní sopka a nejvyšší 
hora státu Washington. Výhledy na vrchol pokry-
tý sněhem a ledem i na malebné horské lučiny. 
3. den GRAND COULEE, údolí obrovité 
pravěké řeky se zlomem DRY FALLS, přes 
který kdysi padaly nejmohutnější vodopády 
na světě. Prohlídka největší betonové stavby 
v Severní Americe, přehrady GRAND COU-
LEE DAM na řece Columbia, přejezd přes 
Idaho do Montany. 
4. den Alpinské louky, nedotčené lesy i vele-
horská krajina přetvořená ledovcem v americkém 
NP GLACIER na hranicích Kanady. Tento kraj, 
který byl díky své majestátnosti vždy posvátný 
pro indiánské obyvatele, je často nazýván „Ko-
runa kontinentu“. Přejezd do kanadské provincie 
Alberta. 
5. den Na pomezí kanadské prérie a Ska-
listých hor navštívíte NP WATERTON 
LAKES, tvořící se svým americkým protějškem 
Mezinárodní mírový park. Mohutné horské štíty 
mezi sebou svírají hluboká ledovcová jezera, ze 
kterých vytékají řeky do tří oceánů. Prohlídka 
historické pevnosti FORT MACLEOD, kdysi 
nejvýznamnějšího opěrného bodu slavné kanad-
ské jízdní policie na Západě. 
6. den Oblast kanadských velkých plání. Pro-
cházka mezi podivnými skalními sloupy „hoo-
doo,“ vytvořené erozí prérie v kraji ALBERTA 
BADLANDS, jednom z největších nalezišť 
dinosauřích koster na světě. Možnost návštěvy 
Královského Tyrrellova muzea dinosaurů v městě 
DRUMHELLER. Prohlídka města CALGA-
RY, rozlohou největšího města Kanady, dějiště 
olympijských her v roce 1988. 
7. den Přejezd do oblasti, v níž dosud volně 
žijí medvědi grizzly. Východní část NP BANFF, 
nejstaršího v Kanadě a třetího nejstaršího na svě-
tě – procházky v horské přírodě okolí lázeňského 
města Banff, výlet k vodopádům v soutěsce John-
ston Canyon. Zastávka v pestrém NP KOO-

Seattle NP Banff – Lake Louise

NP JasperNP Banff – Torquoise Lake

NÁRODNÍ PARKY ZÁPADNÍ KANADY
a severozápadního USA

Zájezd zaměřený na monumentální krajinu a přírodní zajímavosti západní Kanady, s přídavkem tématicky podobných oblastí severozápadního 
USA. Na cestě poznáme velkou část ze zdejších nejkrásnějších přírodních atrakcí, velkolepá údolí sevřená mezi štíty hor, řeky protékající hlubokými 
kaňony, smaragdová ledovcová jezera, prastaré deštné lesy aj. 

NP MOUNT RAINIER – GRAND COULEE – DRY  FALLS – NP GLACIER – NP WATERTON LAKES – DRUMHELLER –  CALGARY  – NP BANFF  – NP MOUNT 
REVELSTOKE –  NP KOOTENAY – NP YOHO – NP JASPER – LILLOOET – WHISTLER – PARK GARIBALDI –VANCOUVER – NP PACIFIK RIM – PARK 
BUTCHART GARDENS – VICTORIA  – NP OLYMPIC – PRALES HOH – SEATTLE

TENAY s kaňony zaříznutými do vápencových 
pohoří. Vycházka k minerálním pramenům 
PAINT POTS, jejichž jíl zbarvený oxidy železa 
používali Indiáni na barvení své kůže narudo. 
Možnost koupání v bazénech RADIUM HOT 
SPRINGS napájených horkými prameny. 
8. den Průjezd malebným údolím horního 
toku řeky Columbia River a průsmykem RO-
GERS PASS, který byl tvrdým oříškem při 
stavbě transkanadské železniční tratě. Návštěva 
NP GLACIER a MOUNT REVELSTOKE 
s horami pokrytými ledovci, na jejichž úpatí leží 
tsugové a zeravové pralesy, se stromy dosahující-
mi stáří až tisíc let. Túra ke splazu ledovce v údolí 
Illecillewaet. Výjezd na vrchol hory MT. RE-
VELSTOKE s horskými lučinami a velkolepým 
výhledem. 
9. den NP YOHO, kde při vycházkách kro-
mě řady hor o výšce přes 3000 m spatříme vyso-
ké vodopády padající ze strmých skalních stěn, 
řeky se stovkami obřích hrnců a smaragdově 
zbarvená jezera. 
10. den Prohlídka západní části NP BANFF.  
Túry v okolí snad nejfotografovanějších míst 
kanadských SKALISTÝCH HOR – nád-
herných ledovcových jezer LAKE LOUISE 
a MORAINE LAKE, v jejichž tyrkysově zbar-
vené vodě se zrcadlí majestátní štíty. 
11. den Dokončení NP BANFF – další 
okouzlující pohledy na horské velikány zdvojené 
odrazem v ledovcových jezerech. Vyhlídková 

jízda „nejkrásnější silnicí na světě“ Icefield 
Parkway vedoucí hlubokým glaciálním údo-
lím a spojující NP Banff s NP Jasper. Pohledy 
na jednotlivé splazy obrovského horského le-
dovce COLUMBIA ICEFIELD, pokrývají-
cího hřebeny kanadských Skalistých hor. Jezera 
BOW LAKE a PEYTO LAKE, kaňon MI-
STAYA. Možnost výjezdu speciálním busem 
k ledovcovému splazu ATHABASCA GLA-
CIER. Vodopády SUNWAPTA a ATHA-
BASCA. 
12. den Druhý den v NP JASPER – kouzel-
ná jezera MEDICINE LAKE a MALIGNE 
LAKE v oblasti, kde se zdržují stáda sobů cari-
boo. Přejezd přes hřeben Skalistých hor průsmy-
kem Yellowhead Pass. Vycházka pod nejvyšší ho-
rou kanadských Skalistých hor MT. ROBSON.
13. den Vyhlídková jízda půvabnou krajinou 
oblasti Okanagan, dramatickým kaňonem řeky 
Thompson, protékající dlouhým jezerem Ka-
mloops Lake do městečka LILLOOET, nale-
ziště jadeitu, minerál používaný ve šperkařství. 
Městečko WHISTLER uprostřed strmých hor 
horského provinciálního parku Garibaldi, dějiště 
ZOH v roce 2010.  
14. den Provinciální park GARIBALDI, 
možnost výjezdu lanovkou na jeden z horských 
vrcholků, pro ostatní výlet krásnou horskou pří-
rodou. Dojezd do třetího největšího kanadského 
města VANCOUVER, malebně rozložený na 
výběžku pevniny mezi ostrovy, uprostřed moř-

ského zálivu obklopeného několika horskými 
pásmy. Prohlídka – střed města, slavný Stanley 
Park, čínská čtvrť, kanadský pavilon pro světovou 
výstavu Expo 86 „Canada Place“ aj.
15. den Přejezd trajektem na VANCOU-
VER ISLAND, největší z ostrovů tichomoř-
ského pobřeží Severní Ameriky. MACMILLA-
NŮV PROVINCIÁLNÍ PARK s pralesem 
obrovských douglasek, dosahujících stáří více 
než 800 let. Návštěva NP PACIFIC RIM 
na tichomořském pobřeží ostrova Vancouver 
Island. Bělost písečných pláží, neuvěřitelná zeleň 
zeravových deštných pralesů se stromy porostlý-
mi mechem a lišejníkem, atmosféra rašelinišť, to 
vše v nás zanechá nesmazatelné vzpomínky. 
16. den Přejezd na jihovýchod ostrova. Za-
stávka v provinciálním parku GOLDSTRE-
AM. Návštěva světoznámého divu zahradní 
architektury, nádherného parku BUTCHART 
GARDENS. Prohlídka hlavního města Britské 
Kolumbie VICTORIA, nejbritštějšího z kanad-
ských měst.
17. den Přejezd trajektem zpět do USA. Ná-
vštěva amerického NP OLYMPIC, zaledněné 
horské vrcholky, náhorní lučiny, deštné pralesy. 
Výlet v okolí Hurricane Ridge s překrásnými vý-
hledy na Mount Olympus.
18. den Přejezd po pobřeží poloostrova 
Olympic, zastávka v deštném pralese HOH se 
stromy obalenými tlustou vrstvou mechu. Ma-
lebné město SEATTLE na břehu zálivu Puget 
Sound s vyhlídkou na vrcholky Mt. Rainier, Olym-
pic a Kaskádové pohoří. Proslulá vyhlídková věž 
„Kosmická jehla,“ Pioneer Square, rybí tržnice 
Pike Place Market aj. 
19. den Dokončení prohlídky Seattle. Odlet 
do Prahy.
20. den Přílet do Prahy.

letenku Praha – Seattle – Praha vč. let tax, pro-
nájem minivanů na území USA a Kanady, trajekt 
na ostrov Vancouver, průvodce, 17–18x ubytování 
(dle času letu) v motelech (3–4lůžk. pokoje).

vstupné, fakult. výlety a služby, registrace ESTA 
ke vstupu na území USA a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu str. 2 katalogu 1300 Kč

bezvízový styk do USA i do Kanady

Fakultativní příplatek:

 Kód Termín Cena Svoz let.

 CAN921-15-1 17.08.–05.09. 71 990,- L6

Cena nezahrnuje:

Vstupní vízum:

Cena zahrnuje: 

Vancouver

WATERTON LAKE

SEATTLE

VANCOUVER

MOUNT  
RAINIER

CALGARY

VICTORIA

NP JASPER

NP BANFF
LILLOOET

NP GLACIER

K a n a d a
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New York – Times Square

Washington – KapitolNew York – Brooklynský most

New York New York

NEW YORK 
v prodloužené variantě + Philadelphia, Washington D.C

USA

Spojené státy jsou zemí nekonečných možností s nezapomenutelnými městy a úchvatnými parky. Abychom je důkladně poznali, musíte je na-
vštívit několikrát za život. Nabízíme vám možnost započít svůj americký sen na východním pobřeží, v nejlákavějším městě světa – New York City.  
V prodloužené variantě navíc návštěva Philadelphie a Washingtonu. 

let. přepravu Praha – New York a zpět vč. letištních 
tax, místní dopravu v rámci programu (autobus, 
metro, vlak*), 4x (8x)* ubyt. v hotelu*** – 4lůžk. 
pokoje, 4x (6x)* americkou snídani, průvodce

vstupné, registrace ESTA ke vstupu na území USA 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“ a vízum do USA – pokud bude nutné 

komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu str. 2 katalogu 740 Kč, (900 Kč)*, 2lůžk. 
pokoj 2500 Kč/os., (4500 Kč/os.)*, registrace ESTA 
ke vstupu na území USA 450 Kč, karta New York 
City Pass 2600 Kč (1990 Kč děti 6–17 let), možnost 
zajištění následujících služeb: vyhlídkový let vrtul-
níkem nad Manhattanem od 3300 Kč, vstupenka 
do divadla na Broadway od 1500 Kč, do Metro- 
politní opery od 1500 Kč, do Carnegie Hall od 
1200 Kč, do Radio City Music Hall od 1400 Kč, lís-
tek na zápas New York Rangers, New York Knicks či 
New York Yankees od 1800 Kč

New York City Pass zahrnuje následující vstupy: 
Empire State Building, American Museum of Na-
tural History, MoMa, Metropolitní muzeum umění, 
Top of the Rock nebo Guggenheimovo muzeum, 
plavba k Soše Svobody a na Ellis Island nebo okruž-
ní plavba kolem Manhattanu

bezvízový styk do USA pro občany ČR

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Poznámka:

Cena zahrnuje: 

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odlet z Prahy do NEW YORKU, 
transfer z letiště do hotelu.
2. den MANHATTAN – Midtown, záře 
neonů na TIMES SQUARE, které je srdcem 
divadelní čtvrti, divadlo Broadway (možnost 
návštěvy představení v průběhu zájezdu). BRY-
ANT PARK, jeden z nejúžasnějších parků 
ve městě, New York Public Library – největší pro 
veřejnost otevřená knihovna, 6. Avenue s mrako-
drapy velkých korporací, zastavíme se u RADIO 
CITY MUSIC HALL – vrchol luxusu 30. let, 
prohlédneme si Rockeffelerovo centrum, honos-
nou 5. AVENUE s butiky a obchodními domy, 
gotickou katedrálu sv. Patrika, Muzeum moderní-
ho umění (MoHa) se slavnými díly Van Gogha, 
Cézanna či Munchy, ale také přehlídka moderní-
ho designu, hotel Plaza, přepychové sídlo Ivany 
Trump v Trump Tower, Park Avenue – „sestra“ 
slavnější 5. Avenue, mrakodrapy a byzantský 
kostel sv. Bartoloměje, budova hotelu Waldorf 
Astoria, CHRYSLER BUILDING – jedna 
z nejkrásnějších staveb na Manhattanu a den 
zakončíme na Grand Central Station. 
3. den Místo s úžasným panoramatem 
DOWNTOWN – trajekt nás zaveze na Ost-
rov svobody. Z dálky nás ohromí symbol Ame-
riky – SOCHA LADY LIBERTY, Ellis Island 
s Muzeem emigrace, první zastávka přistěho-
valců do Ameriky, Financial District s původními 
uličkami a starými kostely, WALL STREET – 
Federal Hall National Memorial, zde byl George 
Washington vyhlášen prezidentem, park Bowling 
Green, kde Peter Minuit odkoupil od Indiánů celý 
ostrov za 25 dolarů, Národní muzeum americ-
kých indiánů. Navštívíme WORLD TRADE 
CENTRUM, kterému vévodí nová věž Free-
dom Tower a další čtyři mrakodrapy. Na památ-
ku teroristického útoku z 11. září 2001 zde byl 
postaven památník 9/11 Memorial, historická 
čtvrt South Street, BROOKLYNSKÝ MOST, 
čtvrť Dumbo v Brooklynu, odpočinek v parku 
mezi Brooklynským a Manhattanským mostem. 
CIVIC CENTRUM, radnice a nejstarší mrako-
drap USA Woolworth Building. Na závěr Čínská 
čtvrť, ochutnáme pravé kantonské dim sum. Pro 
zájemce večer Metropolitní opera nebo divadlo 
na Broadwayi. 

4. den Vyhlídka z vrcholu ROCKEFFELE-
ROVA CENTRA – TOP OF THE ROCK, 
náměstí UNION SQUARE, rodný dům Theo-
dora Roosevelta, elegantní Flatiron Building, 
přejezd metrem do Garment Districtu, Herald 
Square s největším obchodním domem na světě 
Macy‘s, MADISON SQUARE GARDEN, 
kde sídlí hokejový tým Rangers nebo basketba-
lové týmy Knicks a Liberty (možnost zajištění 
vstupenky na utkání). Přejedeme ke stanici la-
novky, kterou se dostaneme na ostrov Roosevelt 
Island Tram na řece East River a užijeme si tro-
chu klidu od rušného Manhattanu. Odpoledne 
CENTRAL PARK, večer EMPIRE STATE 
BUILDING – neopakovatelné výhledy z 86 
i z nejvyššího 102 patra.
5. den  Individuální program v NEW YOR-
KU. Doporučujeme prohlídku některých mu-
zeí v oblasti Museum Mile na Upper East 
Side, např: Guggenheimovo muzeum, Metro-
politní muzeum umění, přírodopisné  American 
Museum of natural history. Ostatní si mohou užít 
okružní plavbu lodí kolem Manhattanu či plavbu 
na ostrov Staten Island. Dle letového řádu trans-
fer na letiště a odlet do ČR.
6. den Přílet do Prahy.

Prodloužená Varianta *
5. den* Odpoledne pokračujeme u LIN-
COLNOVA CENTRA – sídlo Metropolitní 
opery, Newyorské filharmonie a konzervatoře 
Julliard. Večer strávíme v hospůdce nedaleko 
Times Square, která se stala inspirací pro legen-
dární McLaren’s Pub. 
6. den* Odjezd vlakem do WASHING-
TONU, stovky historických zajímavostí, oblast 
travnatého náměstí Mall, procházka k BÍ-
LÉMU DOMU, Lincolnův památník, Památník 
vojákům Vietnamské války, Památník vojákům 
Korejské války, Arlingtonský národní hřbitov 
– věčný plamen u hrobu prezidenta Johna F. 
Kennedyho, Jeffersonův památník. 
7. den* Pokračování ve Washingtonu – KA-
PITOL, sídlo Kongresu a Nejvyššího soudu, ná-
vštěva několika historických místností vč. krypty, 
knihovna Kongresu – 130 milionů knih, Thomas 
Jefferson Building s originály významných lis-
tin, příprava proslovu Martina Luthera Kinga 
ml. Odpoledne Národní muzeum letec-
tví a kosmonautiky, nezaměnitelná díla, 
např. ručně vyrobené letadlo bratří Wrightových, 
letadlo Charlese Lindbergha (jako první přeletělo 
Atlantický oceán), observatoř Washingtonova pa-

mátníku, věnovaná prvnímu prezidentovi USA. 
Cesta busem do původního hlavního města USA 
– PHILADELPHIE, nocleh nedaleko od mís-
ta, kde byla podepsána Deklarace nezávislosti.
8. den* Dopolední prohlídka INDEPEN-
DENCE HALL a Zvonu nezávislosti LIBERTY 
BELL, dle časových možností prohlídka dalších 
budov v oblasti NP Independence Hall, např. Na-
tional Constitution Center - muzeum věnované 
nejznámějším dokumentům národa, zejména 
Deklaraci nezávislosti. Na závěr největší radnice 
USA, Pennova socha. Odjezd autobusem zpět 
do New Yorku, nocleh.
9. den* Snídaně, dle času odletu možnost po-
sledních nákupů, transfer na letiště, odlet do ČR.
10. den* Přílet do Prahy.

  Kód Termín Cena Svoz let.

 USA916-15-1 01.05.–06.05. 34 990,- L1

 USA916-15-2 15.08.–20.08. 36 990,- L1

 USA916-15-3 18.09.–23.09. 34 990,- L1

 USA944-15-1* 01.05.–10.05. 42 990,- L1

 USA944-15-2* 15.08.–24.08. 44 990,- L1

 USA944-15-3* 18.09.–27.09. 42 990,- L1

Vstupní vízum:

New York – Brooklynský most
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Vodopády Seljalandfoss

ISLAND

REYKJAVÍK

GLYMUR

I s l a n d

MODRÁ 
LAGUNA

SEJLALANDFOSS

SKÓGAFOSSHEIMAY

HRAUNFOSSAR

THINGVELLIR

GEYSIR
GULLFOSS

LANDMANNLAUGAR

Island, ostrov ležící mezi Evropou a  Amerikou, který sám o  sobě je jedinečným světem, jaký jinde nenajdeme. Země ohně a  ledu, horké lávy staré 
tisíce nebo jen několik let, dech beroucích vodopádů, aktivních gejzírů, barvami hýřících hor a  bublajících solfatarů, syčících fumarol, rozsáhlých 
bílých ledovců, vyhaslých či zaplavených  kráterů a jezer. Ale také ostrov, kde vznikl nejstarší parlament na světě, kde si dnešní žáci mohou číst i v těch 
nejstarších spisech, ostrov, se zcela svébytnou kulturou a nelehkou historií. Země, která přešla ze středověku rovnou do věku atomu. Ostrov, který nás 
uchvátí svou magickou klidnou atmosférou, ostrov, na který se budete chtít znovu vrátit. 

ISLAND – POHODOVÝ TÝDEN
sopky, vodopády, ledovce

leteckou přepravu Praha – Keflavík – Praha ( výji-
mečně může být odlet z Berlína, v tomto případě je 
zajištěna klientům doprava z ČR do Berlína i zpět), 
letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště na Is-
landu, půjčovné mikrobusu, místní dopravu dle 
programu, 7x ubytování v hotelu*** – 2.lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 6x polopenzi, průvodce

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

komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu str. 2 katalogu 570 Kč, 1lůžk. pokoj 8000 Kč 
(zde povinné při nedoobsazení)

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den Odlet z Prahy (ev. Berlína) do KE-
FLAVÍKU, krátké seznámení s REYKJA-
VÍKEM a jeho dominantami – vodárna nad 
městem, místo s výhledem na celý Reykjavík, 
katedrála Hallgrimkirkja s prvky čedičo-
vých sloupů Harpa – nejnovější architektonic-
ký klenot města, transfer do Selfossu na hotel, 
kde budeme po 6 nocí ubytováni. V případě 
nepříznivého letového řádu prohlídka Reykja-
víku dokončena 7. den.
2. den Pěší túra kolem nejvyššího islandské-
ho vodopádu GLYMUR (cca 3–5 hod., dle 
zvolené varianty), odpoledne návštěva vyhlá-

šených geotermálních lázní MODRÁ LA-
GUNA, postavených uprostřed lávového pole 
a zásobovaných modravou vodou z nedaleké 
geotermální elektrárny, návrat na ubytování.
3. den Výlet po jižním pobřeží pod sopkou 
HEKLA, až po oblast pod sopkou EYJA-
FJALLAJÖKULL, zastávka u vodopádu 
SELJALANDFOSS, za jehož padající vodní 
stěnou můžeme procházet a malá procházka 
k vedlejšímu vodopádu schovanému ve skalní 
rozsedlině. Návštěva skanzenu ve SKOGA-
RU, vodopád SKÓGAFOSS, jeden z nejhez-
čích vodopádů na Islandu a kratší túra kolem 
kaskád na řece Skóga. Procházka po černé 

REYK JAVÍK – VODOPÁD GLYMUR – MODRÁ LAGUNA – SOPKA HEKLA – VODOPÁDY SEL JALANDFOSS – SKANZEN SKOGAR – VODOPÁD SKÓGAFOSS  – 
LANDMANNALAUGAR – NP FJALLABAK – OSTROV HEIMAY – VODOPÁD HRAUNFOSSAR A BARNAFOSS – PRAMEN DEILDARTUNGUHVER –  KRÁTER 
GRÁBROK – THINGVELLIR – GEJZÍRY STROKKUR  A GEYSIR – VODOPÁD GULLFOSS – SKÁLHOLT

pláži Dyrholaey, návrat na ubytování.
4. den Atraktivní LANDMANNALAU-
GAR – pohádkově zbarvená oblast uprostřed 
hor, díky barevnosti si nese přezdívku „Duhové 
hory“ – vulkanická oblast NP FJALLABAK 
ležící severně od ledovce MÝRDALSJO-
KULL. Celodenní výlet do barevných obsidi-
ánových a ryolitových hor s množstvím teplých 
i studených pramenů a s možností koupání 
v této úchvatné geotermální oblasti, okolní vr-
choly hýří barvami, neuvěřitelná paleta barev je 
pastvou pro oči a rájem pro fotografy, ale hlav-
ně jedinečným zážitkem, pěší turistika v okolí 
střediska, cca 4,5 hodin, návrat na ubytování.

5. den Výlet lodí na sopečný ostrov HEI-
MAY, největší ostrov v souostroví Vestmann-
aeyjar na Islandu. Má rozlohu 13,4 km² a jako 
jediný ze souostroví je obydlený.
6. den Návštěva vodopádu HRAUN-
FOSSAR, kde pod mohutným lávovým po-
lem záhadně vytéká ledovcová řeka HVÍTÁ, 
procházka k vodopádu BARNAFOSS (cca 
1–1,5 hod.), zastávka u 100 °C horkého prame-
ne DEILDARTUNGUHVER, vyhaslý kráter 
GRÁBROK – procházka po vrcholu kráteru 
(pěšky cca 1 hod.).
7. den Nejnavštěvovanější místa Islandu – 
THINGVELLIR – posvátné místo prvního 
parlamentu na světě, místo, kde můžeme 
vidět, jak se od sebe odsunuje euroasijská 
a americká zemská deska (pěší túra 2–3 ho-
diny), GEYSIR – otec všech gejzírů a jeho 
mladší kolega STROKKUR, který chrlí kaž-
dých pár minut horký vodní sloupec do výšky 
až 20 m, impozantní GULLFOSS na řece 
Hvitá, kde voda padá ve dvou stupních – snad 
nejkrásnější vodopád Islandu (procházka ko-
lem vodopádu cca 1,5 hod.), zastávka v osa-
dě SKÁLHOLT, místo starého biskupství, 
náboženské a kulturní centrum Islandu v mi-
nulosti. Ubytování v Reykjavíku.
8. den Dokončení prohlídky REYKJAVÍ-
KU, alternativně lodní výlet s pozorová-
ním velryb, transfer na letiště, odlet do Pra-
hy (ev. Berlína). 

Agrigento
Reykjavík

xxVodopád Skógafoss

 Kód Termín Cena Svoz letiště

 IS922-15-1 04.07.–11.07. 49 990,- L2

» hotel*** s polopenzí   
» Island v pohodě
» zájezd provází L. Drastichová

Hveravellir
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Disneyland Paříž

Vezměte děti do Paříže na pohádkový zájezd s průvodcem, během kterého uvidíme to nejkrás-
nější z Paříže a zámek Versailles, navštívíme dvě zábavní centra Evropy – Disneyland a Asterix 
Park. To nejlepší z Paříže pro děti i rodiče!

DISNEYLAND A ASTERIX PARK    
Paříž, Versailles, aquapark

FRANCIE, NĚMECKO

 Kód Termín Cena Trasa

 FR982-15-1 15.07.–19.07. 4 990,- B, H, F

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, prů-
vodce

vstupy vč. parků, fakult. služby, výlet po Seině 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč str. 
2  katalogu, Disneyland nebo Disneyland + Walt 
Disney Studios, záloha 500 Kč/os., Asterix park zá-
loha 500 Kč/os., (nutná rezervace v CK, o aktuální 
výši a slevách pro děti budeme včas informovat) 

os. v 3lůžk. pokoji 300 Kč

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

Sleva:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Odjezd v odpoledních hod. z ČR do 
Francie.
2. den Celodenní DISNEYLAND PARK  
nedaleko Paříže. O skvělou zábavu se zde během 
dne postará nepřeberné množství atrakcí a po-
hádkových postaviček. Park je rozdělen do čtyř 
tématických zemí, kde si každý přijde na své, 
horské dráhy, plavby lodičkami ve světě pohá-
dek, setkání s Mickey Mousem, Minnie či piráty 
z Karibiku.  V rámci rozšířené vstupenky možnost 
návštěvy i studií Walta Disneye, poznáme, jak se 
vytvářejí hrané a animované filmy. Návrat z po-
hádky do reality a odjezd na ubytování.  
3. den Dopoledne návštěva pohádkového 
zámku VERSAILLES s překrásnými zahrada-
mi, odpoledne PAŘÍŽ, procházka ulicemi La 
Cité, nejznámější památky, katedrála Notre 
Dame, podvečerní Eiffelova věž, návrat 
na ubytování.
4. den Koupání a relaxace v pařížském vod-
ním světě AQUABOUEVARD (bazény, vodní 
atrakce), odpoledne další památky města Paříž 
nebo možnost návštěvy druhého pohádkového 
místa ASTERIX PARK, užijeme si bobovou 
dráhu, strašidelný zámek, delfinárium a určitě 
narazíme i na komiksové hrdiny Asterixe, Obelixe 

a jejich přátele, společné foto bude originálním 
suvenýrem. V podvečer si všichni užijeme spo-
lečnou plavbu lodí po Seině s nevšedním 
pohledem na pařížské památky vč. Eiffelovy 
věže. Rozloučení s Paříží a odjezd domů.  
5. den Návrat do ČR dopoledne.

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Brzy ráno odjezd z ČR do MNICHO-
VA, celodenní prohlídka bavorské metropole, 
Staré město, Mariánské náměstí se slavnou zvon-
kohrou, Nová radnice, kostel sv. Petra, kostel 
Wieskirche a další, exkurze na Mnichovském le-
tišti, odjezd na ubytování nedaleko Günzburgu.  
2. den LEGOLAND, zábavní park nabízející 
mnoho atrakcí pro nejmenší dětí i dospělé. Park 
se nachází v bavorském GÜNZBURGU a na-
jdeme zde přes 50 atrakcí a tisíce modelů z více 
než 55 milionů LEGO kostek. V jednotlivých te-
matických okruzích parku zažijeme mnoho dob-
rodružství. V podvečer odjezd do ČR a návrat  
v pozd. večerních hod., dále dle míst nástupů.

MNICHOV A LEGOLAND 
 Kód Termín Cena Trasa

 D968-15-1 30.04.–01.05. 2 850,- G, J

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování se snídaní, 
1 denní vstupenku do Legolandu zahrnující všech-
ny atrakce, exkurzi na Mnichovském letišti

vstupné mimo program, fakult. služby a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč str. 2  
katalogu

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Cena nezahrnuje:

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V časných ranních hod. odjezd do Ně-
mecka, celodenní návštěva Legolandu, v podve-
čer odjezd zpět do ČR a dále dle nástup. míst.

LEGOLAND
pro děti i dospělé

V Legolandu návštěvníci naleznou více než 50 atrakcí, napínavých show a do detailu propraco-
vaných modelů z více jak 50 miliónů LEGO® kostiček. Legoland byl veřejnosti zpřístupněn roku 
2002, jeho rozloha dosahuje 25 fotbalových hřišť a dělí se do 7 tematických částí. V zábavním 
parku si přijdou na své nejenom děti, ale všechny věkové kategorie, ať už upřednostňují origi-
nální atrakce nebo neskutečné stavby z LEGA®, které zde mohou do detailu obdivovat.

 Kód Termín Cena Trasa

 D961-15-1 30.04. 1 990,- G, J

 D961-15-2 28.10. 1 990,- G, J

dopravu lux. klim. busem, vstupné do parku 
včetně vstupů na atrakce, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu str. 2 katalogu, služby technického 
průvodce

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

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:

Cena pro dítě do 15,9 let 1890 Kč

EUROPA PARK
Europark je největší zábavní park v Německu, který je určen pro všechny věkové kategorie. 
Nachází se nedaleko města Rust a je tématicky rozdělen do 13 čtvrtí. Těšit se tak můžete na více 
než 100 atrakcí a dalších doplňkových představení.

 Kód Termín Cena Trasa

 D960-15-1 01.05. 2 690,- G, J

 D960-15-2 27.10. 2 690,- G, J

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den V časných ranních hod. odjezd do Ně-
mecka, celodenní návštěva Europa Parku, v pod- 
večer odjezd zpět do ČR a dále dle nástup. míst.

Cena pro dítě do 10,9 let 2 390 Kč

dopravu lux. klim. busem, vstupné do parku 
včetně vstupů na atrakce, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu str. 2 katalogu, služby technického 
průvodce

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

Cena zahrnuje: 

Cena nezahrnuje:
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PRIMOŠTEN
trvale oblíbená destinace 
PRIMOŠTEN
trvale oblíbená destinace 

Náš tip!

Primošten, staré r ybářské městečko s nedalek ými vinicemi, ozdoba a perla Dalmácie, jedno z nejv yhledávanějších letovisek Jadranu, 
obklopené řetězem sedmi ostrůvků a z vnitrozemí chráněné svahy Dinárského pohoří. Krásné večerní procházk y uličkami starého 
Primoštenu, večerní atmosféra města, množst ví kaváren a restaurací a koupání u krásných oblázkov ých pláží.

HOTEL ZORA*** A PAVILONY HOTELU ZORA** 
Poloha: Hotel i pavilony se nachází na zalesněném poloostrůvku Raduča, v příjemném prostředí max. 50–100 m od oblázkových pláží s pozvol-

ným vstupem do vody. Od centra starého Primoštenu na druhém poloostrově jsou vzdáleny cca 500 m (5 min. chůze).

Pláž: Pláže na jedné straně poloostrova oblázkové s pozvolným vstupem do vody, vhodné i pro malé děti a na druhé straně kamenité, místy 

s plochami na slunění, kde si každý najde svoje soukromí. Vzdálenost od hotelu a pavilonů 50–100 m.

Sport a zábava: Tenisové kurty s umělým osvětlením, bazén s mořskou vodou, stolní tenis, volejbal, minigolf, vodní sporty, večerní programy 

na hotelové terase.

V tabulce jsou pouze termíny ubytování. V případě autobusové dopravy je nutné počítat s tím, že odjezd je o den dříve a návrat o den později.

hotel i pavilony: 7x ubytování, 7x polopenzi for-
mou bufetu, pobytovou taxu, služby delegáta 

1lůžk. pokoj 6100 Kč (pavilony Zora), 1lůžk. 
pokoj 6700 Kč (hotel Zora), 7x oběd 2100 Kč 
(pavilony i hotel), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 300 Kč str. 2 katalogu 

dítě do 6,99 let v hotelu Zora zdarma 

parkoviště (vl. doprava auto 3 €/den)  

doprava lux. klim. busem – základní cena 
2300 Kč z Brna, ostatní nástupní místa za 
příplatek: Boskovice + 200 Kč, Česká Třebová  
+ 250 Kč, Hradec Králové + 350 Kč, Chrudim  
+ 300 Kč, Litomyšl + 250 Kč, Olomouc + 200 Kč,  
Ostrava + 350 Kč, Pardubice + 350 Kč, Praha  
+ 350 Kč (linka Student agency), Svitavy  
+ 200 Kč, Ústí nad Orlicí + 300 Kč 
Cena zahrnuje přepravu jedné osoby a 1 zava-
zadlo o váze do 20 kg + příruční zavaz. do 5 kg

Cena zahrnuje: 

Fakultativní příplatek:

Příplatek na místě:

Sleva:

Fakultativní příplatek doprava:

CHORVATSKO

 Kód Termín Pavilony Zora** Hotel Zora***

   ½ dospělá osoba dítě do 6,99 let dítě 7–11,99 let dítě 3–11,99 let ½ dospělá osoba dítě 7–11,99 let
    na 3. lůžku na přistýlce na přistýlce s 1 dos. ve 2lůžk. p.  na přistýlce na přistýlce

 HR200-15-1 06.06.–13.06. 7 390,- 6 190,- zdarma 5 190,- 5 190,- 10 790,- 9 490,- 2 490,-

 HR200-15-2 13.06.–20.06. 7 990- 6 790,- zdarma 5 690,- 5 690,- 13 290,- 11 990,- 2 490,-

 HR200-15-3 20.06.–27.06. 8 390,- 7 190,- zdarma 6 190,- 6 190,- 13 290,- 11 990,- 2 490,-

 HR200-15-4 27.06.–04.07. 9 590,- 8 390,- zdarma 7 290,- 7 290,- 13 290,- 11 990,- 2 490,-

 HR200-15-5 04.07.–11.07. 9 990,- 8 790,- zdarma 7 290,- 7 290,- 15 990,- 14 490,- 2 490,-

 HR200-15-6 11.07.–18.07. 9 990,- 8 790,- zdrama 7 290,- 7 290,- 15 990,- 14 490,- 2 490,-

 HR200-15-7 18.07.–25.07. 9 990,- 8 790,- zdarma 7 290,- 7 290,- 15 990,- 14 490,- 2 490,-

 HR200-15-8 25.07.–01.08. 9 990,- 8 790,- zdarma 7 290,- 7 290,- 15 990,- 14 490,- 2 490,-

 HR200-15-9 01.08.–08.08. 9 990,- 8 790,- zdarma 7 290,- 7 290,- 15 990,- 14 490,- 2 490,-

 HR200-15-10 08.08.–15.08. 9 990,- 8 790,- zdarma 7 290,- 7 290,- 15 990,- 14 490,- 2 490,-

 HR200-15-11 15.08.–22.08. 9 990,- 8 790,- zdarma 7 290,- 7 290,- 15 990,- 14 490,- 2 490,-

 HR200-15-12 22.08.–29.08. 9 990,- 8 790,- zdarma 7 290,- 7 290,- 15 990,- 14 490,- 2 490,-

 HR200-15-13 29.08.–05.09. 9 590,- 8 390,- zdarma 6 190,- 6 190,- 13 290,- 11 990,- 2 490,-

 HR200-15-14 05.09.–12.09. 8 390,- 7 190,- zdarma 5 690,- 5 690,- 13 290,- 11 990,- 2 490,-

 HR200-15-15 12.09.–19.09. 7 390,- 6 190,- zdarma 5 190,- 5 190,- 10 790,- 9 490,- 2 490,-

Pavilony Zora** 
Ubytování: Jednopatrové domky situované 

v piniovém lesíku v klidné části poloostrova, 

v bezprostřední blízkosti oblíbeného hotelu Zora. 

Jednoduché a účelně zařízené 2 a 3lůžk. pokoje s 

vlastním příslušenstvím. Možnost využívat všech 

služeb blízkého hotelu, animačních programů, jak 

pro dospělé, tak pro děti. Pokoje jsou v přízemí a 

v prvním patře domků s francouzskými okny se 

zábradlím. Výhled do piniového lesíka. 

Stravování: V hotelové klimatizované re-

stauraci, snídaně i večeře formou velmi boha-

tého bufetu. 

Hosté ubytovaní v hotel. pavilonech mohou 

využívat veškeré služby hotelu Zora vč. bazé-

nu. Využití služeb hotelu za nižší cenu – ideální 

pro rodinnou rekreaci.

Hotel ZORA*** 
Ubytování: 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 

(možnost přistýlky), balkon, telefon, SAT/TV, 

klimatizace, sejf na recepci za příplatek

Stravování: V hotelové klimatizované re-

stauraci, snídaně i večeře formou velmi boha-

tého bufetu. 

Hotel Zora***

Pavilony Zora**



Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovní kanceláře 
provozované společností REDOK TRAVEL s.r.o., IČO: 25258281, se sídlem Luže, Kaštanka 429, zapsané v OR vedeným KS v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 10639 (dále jen CK). Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi 
zákazníkem, přičemž zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a dále i osoba, v jejíž prospěch byla smlouva 
uzavřena a cestovní kancelář Redok Travel. Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, cestovní kancelář Redok 
Travel vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu 
(potvrzení o zájezdu) v souladu § 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník).

1. Vznik smluvního vztahu
1.1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří REDOK TRAVEL s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. 

jeho pravomocným zástupcem) uzavřené smlouvy o zájezdu, potvrzené  CK, případně jejím zplnomocněným prodejcem.  
1.2. Předáním vyplněné smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že tyto VOP CK uznává a souhlasí s nimi.
1.3. Potvrzením smlouvy o zájezdu, resp. potvrzením zájezdu se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém 

rozsahu a kvalitě. 
1.4. Obsah smlouvy je určen touto smlouvou / potvrzením zájezdu, katalogem, příp. jinou nabídkou s odkazem na číslo akce 

a těmito VOP, příp. dalšími podmínkami připojenými ke smlouvě jako její nedílná součást.
1.5. Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny 

údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovémto případě, kdy se údaje ve smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje 
uvedené ve smlouvě.

1.6. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve smyslu § 2522 Občanského zákoníku nebo  
jednotlivých  služeb cestovního ruchu dle požadavku zákazníka. 

2. Cena zájezdu a jeho změna
2.1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu uzavření smlouvy nezakládají 

právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.
2.2. CK je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:
a) Ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot. Ceny zájezdů jsou vázány na cenu leteckého paliva, jehož cena se odvíjí 

od měsíčního průměru nejvyšších denních cen Jet FOB Barges Rotterdam publikovaných v Platts Oilgram jako Barges FOB 
Rotterdam Higg. Cena paliva použitá pro kalkulace zájezdů je 900 USD /MT. Pokud se cena leteckého paliva zvýší nad 900 
USD/MT, bude cena zvýšena o 30 Kč za každé 1 % nárůstu ceny paliva nebo

b) Plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, např. letištní, bezpečnostní, přístavní poplatky. CK je 
v takovém případě oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu  nebo

c) Směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Pokud se kurz Kč zvýší 
o více než 10 % oproti kurzu ČNB platnému k 15.10. roku předcházejícímu rok konání zájezdu, bude cena zvýšena o 1 % 
za každé 1 % nárůstu kurzu Kč.

2.3. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Odešle-li pořadatel 
oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi později než 21. den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

2.4. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. 
2.5. Cena zájezdu nezahrnuje – vstupné do navštívených objektů, MHD, lanovky, lodičky, degustace, fakultativní výlety 

a náklady s nimi spojené a vše ostatní, co není uvedeno  v odstavci „Cena zahrnuje“. 

3. Platební podmínky
3.1. CK má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle smlouvy se považuje 

za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CK, vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti 
v prodejně CK, případně k tomu zplnomocněného obchodního zástupce. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady 
zákazníkem, má CK právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 6, čímž není dotčeno 
právo CK na náhradu škody.

3.2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních 
služeb). V případě nákupu zájezdu do 16. 1. 2015 zákazník může uhradit pouze zálohu ve výši 1000 Kč/os. (+případné 
pojištění). Druhá záloha do výše 50 % z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 16. 3. 2015, případně do 60 dnů 
před zahájením zájezdu (podle toho, co nastane dřív). Výjimku tvoří zájezdy do vzdálených a exotických zemí s odletem 
do konce května, v těchto případech zákazník může uhradit pouze zálohu ve výši 15 000 Kč/os. (+ případné pojištění). 
Druhá záloha do výše 50 % z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 16. 3. 2015, případně do 60 dnů před zahájením 
zájezdu (podle toho, co nastane dřív). Celková cena zájezdu musí být uhrazena v obou případech do 30 dnů před 
zahájením zájezdu.

3.3. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu musí být úhrada celkové ceny zájezdu 
provedena v době platnosti rezervace ve výši 100 %. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (odstupné 
dle bodu 6.5) jsou splatné ihned.

3.4. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb dle sjednané smlouvy jen při včasném zaplacení ceny zájezdu v celé sjednané 
výši. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem, je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, 
že náklady spojené se zrušením účasti (odstupné) hradí zákazník.

4. Práva a povinnosti zákazníka
4.1. K základním právům zákazníka patří:

• právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
• právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě 

nesnází může obrátit (místní zástupce CK, zastupitelský úřad – adresa a telefon), podrobnosti o možnosti kontaktu 
s nezletilou osobou resp. zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba

• právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
• právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle čl. 6.
• právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně 

prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se  smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Toto oznámení 
musí být doručeno CK nejpozději 10 dnů před zahájením zájezdu a  původní a nový zákazník společně a nerozdílně 
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka. 

• právo na reklamaci vad v souladu s čl. 8.
• právo na ochranu osobních údajů, která uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami
• právo obdržet spolu se smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující 

označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události
• právo na poskytnutí dalších písemných informací k zájezdu nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu o všech 

skutečnostech, které jsou pro účast na zájezdu důležité a jsou CK známy
4.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

• poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé 
vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti o víza) 

• zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod 
a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

• v případě, že osoby od 15 do 18 let cestují samostatně, musí si zajistit písemný souhlas zákonného zástupce s uzavřením smlouvy
• nahlásit účast cizích státních příslušníků
• zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 3. těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení
• bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
• převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
• dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi požadovanými doklady podle cestovních pokynů
• při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, 

doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. pokud jsou požadovány)
• řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat 

předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného 
narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok 
na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb

• zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu
• poskytnout součinnost k včasnému a řádnému uplatnění případných nároků vůči dodavateli služeb dle čl. 8
• uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby 

zajištěné dle smlouvy

5. Práva a povinnosti CK, změny sjednaných služeb
 K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku 4 se vztahují odpovídající práva povinnosti CK.

5.1. CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro 
zákazníka důležité a které jsou CK známy.

5.2. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec sjednaných a zaplacených služeb.
5.3. CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku a předat zákazníkovi příslušný doklad dle článku 9.
5.4. CK je povinna informovat cestujícího o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký přepravce znám a o případných 

změnách.
5.5. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK ze smlouvy není CK povinna uhradit nad částku přesahující omezení 

v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.
5.6. CK je oprávněna provádět změny a odchylky od dohodnutého obsahu smlouvy. Jedná se zejména o změny dopravy, 

letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, programu zájezdu a poskytovaných služeb, pokud z vážných důvodů 
není možné původně dohodnutý program a služby dodržet.

5.7. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud 
porušení bylo způsobeno zákazníkem.

5.8. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud 
porušení bylo způsobeno třetí osobou, která není spojená s poskytováním zájezdu.

5.9. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou neodvratitelnou událostí, kterou nebylo 
možno předpokládat nebo byla nevyhnutelná a nemohlo jí být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
po cestovní kanceláři požadovat.

5.10. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků nutného 
pro konání zájezdu (čl. 7.1.).

5.11. Jestliže CK neposkytne všechny služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je 
CK povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat a dbát přitom na to, 
aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. V takovém případě je CK povinna:
• zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původně dohodnutým 

podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
• vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
• poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu 

a kvalitě
• v případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo 

vyšší třídy), pak případný rozdíl v ceně uhradí CK z vlastních prostředků
• v případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby nižší kvality, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně

5.12. CK si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení nástupního či svozového místa k odjezdu na zájezd a návratu ze zájezdu 
v případě nenaplnění minimálního počtu 4 osob nutného k zajištění této služby. V případě zrušení nástupního nebo 
svozového místa CK vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za tyto služby. Změna služby svozu, nástupního místa či menšího 
dopravního prostředku, nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného 
storna dle těchto Všeobecných podmínek cestovní kanceláře

5.13. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních 
orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí, přírodní katastrofy 
a další okolnosti), které CK nemohla ovlivnit ani předvídat a kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které lze po cestovní kanceláři požadovat. V tomto případě není CK odpovědna za takto způsobenou škodu a není 
povinna hradit jakékoliv pokuty.

5.14. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět 
na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil.

5.15. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet na zájezd, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, odstupné – stornopoplatky
6.1. Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod 

zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez účtování jakéhokoliv odstupného v následujících případech:
• pokud nepřijme návrh CK Redok Travel na změnu smlouvy o zájezdu
• při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
• při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny
• při změně ceny zájezdu s výjimkou případů uvedených v článku 2.
• při závažné změně ubytování – za závažnou změnu se nepovažuje, je-li nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší 

kategorie ve stejné oblasti
• při závažné změně způsobu přepravy

6.2. Za závažnou změnu přepravy se nepovažuje:
• změna příjezdové nebo odjezdové trasy, změna nebo zrušení nástupního nebo svozového místa
• změna odletového (odjezdového) či příletového (příjezdového) místa oproti původně stanovenému. (V takovém 

případě zajistí CK na vlastní náklady náhradní dopravu z/do původně stanoveného místa, popř. uhradí náklady 
na dopravu do výše jízdného autobusem či vlakem 2. třídy)

• změna trasy letu, uskutečnění mezipřistání, změna letecké společnosti, typu letadla a letového řádu.
6.3. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou 

souhlasí.
6.4. Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník sepsal formou záznamu v prodejním místě, kde služby 

zakoupil nebo na toto prodejní místo zaslal doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení 
od smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupení do CK, a to zejména dnem sepsání záznamu, příp. dnem 
doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil, nebo na adresu CK.

6.5. Není-li důvodem odstoupení od smlouvy porušení povinností CK stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK od smlouvy 
před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK následující 
odstupné:
a) 5 % z celkové ceny zájezdu a 10 % u leteckých zájezdů, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od podpisu cestovní 

smlouvy do 90 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu.
b) 10 % z celkové ceny zájezdu a 30 % u leteckých zájezdů, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 89 do 60 

kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu.
c) 50 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 59 do 21 kalendářních dnů před 

stanoveným termínem zahájení zájezdu.
d) 80 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 20 do 7 kalendářních dnů před stanoveným 

termínem zahájení zájezdu.
e) 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době kratší než 7 dnů před stanoveným termínem 

zahájení zájezdu, pokud se nedostaví k odjezdu nebo pokud se nezúčastní zájezdu v důsledku poskytnutí nepřesných či 
neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových předpisů.

6.6. Pokud skutečné účelně vynaložené náklady a škody, ke kterým došlo zrušením smlouvy nebo změnou rezervace, budou 
vyšší než výše uvedené stornopoplatky, stanovené procentním výpočtem, zvyšují se tyto stornopoplatky na hodnotu těchto 
skutečně vzniklých nákladů + základní 3 % poplatek z těchto výdajů  (min. 300 Kč). Zákazník je povinen uhradit i tento rozdíl. 

6.7. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných fakultativních služeb.
6.8. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené 

náhrady dodavatelům služeb CK.
6.9. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování 

zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
6.10. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, 

nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
6.11. Každá podstatná změna rezervace (změna termínu, osoby, místa nástupu apod.) je považována za zrušení původní 

smlouvy a uzavření smlouvy nové. V případě těchto změn účtuje CK poplatek 100 Kč za každou osobu. 
6.12 CK upozorňuje zákazníky, že v ceně většiny zájezdů není zahrnuto pojištění stornopoplatků v případě zrušení zájezdu, 

a proto všem doporučuje fakultativní připlacení komplexního cestovního pojištění vč. storna zájezdu u UNIQA pojišťovna 
a.s., pokud není pojištění již součástí základní ceny zájezdu (čl. 9.2).

7. Změny dohodnutých služeb
7.1. Před zahájením zájezdu a čerpání služeb

a) Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést 
odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna neprodleně 
oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a je mu nabídnuta nová smlouva nebo vrácena zaplacená částka.

b) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky 
na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:
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- při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
- při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny
- při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu přepravy 

a ceny zájezdu; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné 
nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních, 
bezpečnostních a podobných důvodů,...

c) Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou 
souhlasí.

d) CK je oprávněna zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, 
jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí u autobusových zájezdů 30 osob, u leteckých zájezdů 
10 osob, o takovém zrušení zájezdu musí CK zákazníka písemně informovat do 10 dnů před realizací zájezdu.

e) CK je také oprávněna zrušit zájezd z jiných důvodů, v tomto případě je povinna zákazníka informovat nejpozději 21 dnů 
před realizací zájezdu.

7.2. V průběhu zájezdu
a) CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných 

důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním 

podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb vinou CK, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu 

a kvalitě
b) V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo 

vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny. 
c) CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních 

orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, 
které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny 
zájezdu. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět.

d) U zájezdů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou 
považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení „pobytu“.

e) CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení 
komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních 
termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo 
na odstoupení od smlouvy ani na úhradu škody.

8. Reklamace, odpovědnost za škodu, reklamační řád
 CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou Smlouvou 

o zájezdu a obecně závaznými právními předpisy.
8.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno ve smlouvě, jejíž nedílnou 

součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky blíže upravující smluvní ujednání, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. 
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno 
na místě samém, což umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost 
posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně nebo ústně nejpozději však 
ve lhůtě 1 měsíce od skončení zájezdu. 

8.2. CK je povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, sídle. Reklamaci lze uplatnit i u CK nebo agentury, která 
zprostředkovala uzavření smlouvy, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného CK pověřeného 
pracovníka. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu 
a způsobu vyřízení.

8.3. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, doporučuje se zejména podat informace, 
předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Zákazník je zejména 
povinen veškeré svoje výhrady bez zbytečného odkladu sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK, případně vedoucímu 
provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava 
na místě. Zákazníkovi se doporučuje při uplatňování reklamace prokázat zakoupení služby, která je předmětem reklamace 
(stejnopisem smlouvy o zájezdu, dokladem o úhradě zájezdu či doplňkové služby, apod.). Uplatní-li zákazník na místě 
v průběhu čerpání služeb právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již poskytnuty 
byly, je průvodce zájezdu, vedoucí provozovny poskytující služby nebo jiný pověřený pracovník CK povinen po potřebném 
prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned. Vy řízení reklamace musí být však provedeno 
nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta jiná. 

 Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět re klamace a požadavek 
na způsob jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá průvodci zájezdu, vedoucímu provozovny nebo jinému 
cestovní kanceláří pověřenému pracovníkovi pí semnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, bude tato skutečnost 
v reklamačním protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepíše průvodce zájezdu, vedoucí provozovny nebo 
jiný cestovní kanceláří pověřený pracovník i zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu. 
Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, doporučuje se zejména podat informace, 
předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Umožňuje-li to povaha 
věci, musí zákazník umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný pracovník pře svědčil 
o oprávněnosti reklamace.  

8.5. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných 
ve smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět 
reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy 
pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které 
jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK není v těchto případech dána ze zákona.

8.6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem 
na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří 
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

8.7. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
• zákazníkem
• třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu
• neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po CK požadovat.
• CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které netvoří součást zájezdu a které si zákazník obstará na místě prostřednictvím 

průvodce, v hotelu či u jiné organizace
8.8. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, je omezena v souladu s mezinárodními 

smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost za škodu řídí Úmluvou o sjednocení některých 
pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie č. 2 027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002.

8.9. Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami společnosti zajišťující 
přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit 
okamžitě po zjištění, nejlépe přímo u příslušné letecké společnosti. Pokud dojde při přepravě ke škodě na zavazadlech musí 
být tato skutečnost nahlášena ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol o poškození či 
ztrátě zavazadla (P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka s leteckou společností.

8.10. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se CK nedohodne se 
zákazníkem na delší lhůtě.

8.11. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

9. Pojištění
9.1. Povinné smluvní pojištění CK
 CK uzavřela pojištění s pojišťovnou Generali a.s., na základě kterého vzniká zákazníkovi přihlášenému na zájezd ve smyslu 

zákona č. 159/1999 Sb. právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se 

zájezd uskutečnil pouze zčásti.
 Současně s těmito VSP předává CK zákazníkovi potvrzení pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění 

a způsob oznámení pojistné události. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí 
zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy 
z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného 
ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, 

pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři 
v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9.2. Cestovní pojištění u UNIQA pojišťovna, a.s.
 V cenách většiny zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Při zakoupení zájezdu doporučujeme sjednat komplexní cestovní 

pojištění vč. storna od UNIQA pojišťovna, a.s., které je možné přiobjednat ke všem zájezdům, pokud již není součástí 
základní ceny zájezdu. Komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny není limitováno věkem účastníka a zahrnuje pojistné 
krytí v následujícím rozsahu:

 Pojištění léčebných výloh a asistent. služeb 7 000 000 Kč  
 Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
 Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
 Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace, úraz + nemoc) 600 Kč/den
 Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000 Kč
 Připojištění zavazadel 20 000 Kč/kus (max. 40 000 Kč)
 Pojištění stornovacích poplatků (80 %), max. do výše   15 000 Kč 
 Rozšířené připojištění storna zájezdu – možnost přiobjednání, maximální pojistná částka plnění je 30 000 Kč nebo 

50 000 Kč (spoluúčast klienta 20 %). 
 Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Při 

sjednání pojištění obdrží zákazník současně se smlouvou i pojistné podmínky. CK v případě pojistné události nepřísluší 
posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK poskytne 
potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření  apod., veškeré náklady hradí pojišťovna. Pojištění se 
řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný 
zákazník tímto prohlašuje, že převzal, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, 
zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník CK uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných 
osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.

10. Důležitá upozornění o některých službách
• Ubytování je obvykle možné v den příjezdu po 14. hodině, a v den odjezdu se pokoje musí uvolnit do 10. hod. Stravování, 

pokud je v ceně zájezdu, začíná první stravovací službou, poskytovanou po čase příjezdu a končí poslední stravovací 
službou, poskytovanou před časem odjezdu, pokud není u zájezdu uvedeno jinak.

• Délka a rozsah zájezdu – délka zájezdu je v katalogu vyjádřena termínem. Do termínu autokarových a leteckých zájezdů 
jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět. První a poslední dny zájezdu v cílovém místě, jsou určeny 
především k zajištění dopravy, transferů, ubytování a nelze je považovat za dny plnohodnotného pobytu.  

• Z hlediska délky trvání letu může let částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
• Autobusová a letecká doprava – CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, 

příp. z důvodu přetížení letových koridorů, komunikací, hraničních přechodů, stávek, změn v odjezdových řádech lodních 
společností či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů dovolené, brát možnost i výraznějšího zpoždění v úvahu. 

• Trasy zájezdů se sestavují 21 dnů před odjezdem. V době kratší než 21 dnů před odjezdem na zájezd, určí nástupní místo 
po dohodě s klientem CK.

• Zavazadla – je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. u autobusové dopravy, v případě nadváhy nemusí být 
zavazadla převzata k přepravě. U letecké dopravy se hmotnost zavazadel řídí přepravními podmínkami letecké společnosti. 
CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. Dojde-li během letecké přepravy ke ztrátě či poškození vašeho 
zavazadla, ihned na letišti sepište protokol a nezapomeňte uschovat originály letenek a zavazadlových lístků. V pojistných 
případech se jedná o přímý vztah zákazníka. 

•  Zvláštní požadavky uváděné ve smlouvě (pokoj v patře s výhledem na moře, sedadlo v přední části autobusu) nemají 
charakter smluvního ujednání. CK se bude snažit těmto požadavkům ve spolupráci s poskytovatelem služby vyhovět, ale 
pokud to nebude možné, nelze toto reklamovat.

11. Využívání osobních dat
11.1. CK vede databázi, která obsahuje identifikační a další osobní údaje zákazníků (dále jen „osobní údaje”). CK zaručuje 

a chrání osobní údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení. 
Podpisem smlouvy o zájez du  dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanoveními zák. č. 
101/2000 S. a s tím, aby CK zpracovávala jeho chráněné osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě. 

11.2. CK bude zpracovávat osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením smlouvy o zá jezdu, poskytováním služeb, jiným 
přímým či nepřímým kontaktem se zákazníkem či od třetích osob, a to automatizovaně zejména prostřednictvím databáze. 
CK bude zejména zpracovávat informace o totožnosti zákazníka, jeho kontaktní údaje a údaje o poskytnutých službách 
(titul, jméno, příjmení, adresa, datum na rození, popřípadě e-mailová adresa, typ cestovního dokladu, číslo cestovního 
dokladu, datum expirace dokladu a bankovní spojení). CK může zpracovávat uvedené osobní údaje za účelem poskytování 
sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících, dodržení právních povinnos tí CK a ochrany práv a oprávněných zájmů 
CK. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena 
a plněna smlouva o zájezdu. 

11.3. Zákazník může souhlasit s tím, že CK bude osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě o zájezdu zpracovávat pro 
své marketingové a obchodní účely, včetně zasílání ob chodních sdělení a telemarketingu. Zákazník má právo souhlas se 
zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat pouze výslovným prohlášením. Obchodní sdělení je CK 
oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty či písemně. 

11.4. CK je oprávněna osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit dal ším zpracovatelům nebo případně 
správcům, a to za účelem: a) zajištění svých marketingových a obchodních akcí a zajištění marketingových a obchodních 
akcí třetích osob; podmínkou však je, aby se akce třetích osob týkaly podnikatelských aktivit CK (pokud byl zákazníkem 
udělen souhlas ve smlouvě), b) vymáhání pohledávek CK za zákazníkem, c) třetím subjektům, které při využití služeb CK 
poskytly zákazníkovi službu či zboží, d) podnikům v rámci společnosti CK Redok Travel, které zajišťují provozní činnosti 
nutné pro poskytová ní služeb, e) ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti zákazníka a provozování 
s tím sou visejících registrů, f) Uniqa pojišťovně a.s., na základě zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění 
(pokud bylo se zákazníkem sjednáno cestovní pojištění). 

11.5. CK osobní údaje předá třetím osobám vždy pouze v nezbytném rozsahu. Při předání osobních údajů třetím osobám CK 
zajistí ochranu osobních údajů před zneužitím, ja kož i jejich důvěrnost.

11.6. CK se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou 
následujících osobních údajů a v níže uvedených lhůtách, nejsou-li příslušnými právními předpisy stanoveny kratší lhůty:
a) titulu, jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za účelem 

nabízení obchodu a služeb CK. Toto oprávnění má CK na základě souhlasu zákazníka po dobu neurčitou.
b) titulu, jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za účelem 

poskytování věrnostních slev, případně jiných slev ze strany CK. Toto oprávnění má CK na základě souhlasu zákazníka 
po dobu neurčitou.

c) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případě CK osob ní údaje zlikviduje či anonymizuje 
nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledáv ky.

d) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp.
e) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků. 
f) údajů, jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů.

11.7. Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které CK 
zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

11.9. Zjistí-li zákazník, že CK zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo 
v rozporu se zákonem, má zákazník právo požádat o vysvět lení. Zákazník má v těchto případech také právo požádat CK 
o blokování, doplnění či likvidaci osobních údajů. 

11.10. Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat 
osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem. 

11.11. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlou vy potvrzuje, že je oprávněn 
k poskytnutí jejich osobních údajů.  

12. Závěrečná ustanovení
• Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 15. 10. 2014 a vztahují se na všechny uveřejněné zájezdy CK 

v katalogu, na dodatečných nabídkách a na webových stránkách CK.
• Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, těchto Všeobecných podmínek nebo jiných podmínek, které 

tvoří součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatel ným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost 
kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást 
smlouvy o zájezdu. 

• CK je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracujících CK a prodávat je pod svým 
jménem jako zájezdy vlastní.



Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK

Vždy a všude s cestovním pojištěním UNIQA

 Výhodné balíčky pojištění

 Bohaté asistenčmí služby

 Jednoduché sjednání

 Nepřetržitá asistence

  Pojištění adrenalinových plážových aktivit již v základním pojištění

  Bezplatné prodloužení pojištění v případě zásahu „vyšší moci“

  Léčebné výlohy bez spoluúčasti pojištěného

Poznávací zájezdy pro školy

Rozsah sjednaného cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. a limity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou :
 náklady na repatriaci pojištěného do výše max. plnění
 náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše max. plnění
 náklady na vyslání opatrovníka 140 000 Kč
 náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000 Kč
 náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 140 000 Kč
 náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000 Kč
 náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000 Kč
 zachraňovací náklady 2 100 000 Kč
 odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000 Kč
 zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu  300 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu  600 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)  600 Kč/den

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby  5 000 000 Kč

Připojištění zavazadel  40 000 Kč
 20 000 Kč/ks

Pojištění stornovacích poplatků (80 %), max. do výše  15 000 Kč

Pojištění náhrady dovolené (80 %), max. do výše  15 000 Kč

Dlouhodobá zkušenost  
Máme tisíce spokojených klientů, kteří se k nám rádi vracejí!

Férová nabídka 
Naše podmínky jsou čitelné, ceny jsou konečné  
a jsme pojištěni!

Kombinací Vašich přání s našimi znalostmi a zkušenostmi 
můžeme vytvořit Váš individuální program.

SVITAVY, Nám. Míru 19  
568 02 Svitavy
e-mail: info@redok.cz 
tel.: +420 461 530 663  
mobil: +420 603 195 794

BRNO, Šilingrovo náměstí 3 
602 00 Brno 
e-mail: brno@redok.cz
tel.: +420 543 213 888 
mobil: +420 737 466 030



Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK

Vždy a všude s cestovním pojištěním UNIQA

 Výhodné balíčky pojištění

 Bohaté asistenčmí služby

 Jednoduché sjednání

 Nepřetržitá asistence

  Pojištění adrenalinových plážových aktivit již v základním pojištění

  Bezplatné prodloužení pojištění v případě zásahu „vyšší moci“

  Léčebné výlohy bez spoluúčasti pojištěného
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04.01.–15.01. Tanzanie, Keňa Keňa a Zanzibar let 160

13.02.–16.02. Itálie Benátky a karneval  bus 48

17.02.–08.03. Indie Indie, Rádžasthán, Agra, Váránasí let 150

26.02.–10.03. Malajsie Ostrovy a pláže Malajsie let 158

06.03.–08.03. Švýcarsko Autosalon Ženeva 2015 bus 103

08.03.–21.03. Indie Indie, zlatý trojúhelník a Goa let 151

09.03.–22.03. Thajsko Okruh jižním a severním Thajskem a koupání na Krabi let 155

21.03.–22.03. Rakousko Klášter Klosterneuburg, Vídeň a výstava orchidejí bus 108

23.03.–28.03. Europlavba Řím – Janov – Ajaccio bus, loď 32

23.03.–28.03. Itálie Řím – věčné město bus 51

28.03. Německo Drážďany a výstava orchidejí bus 94

28.03.–29.03. Německo Drážďany, Míšeň bus 94

01.04.–12.04. Vietnam Okruh Vietnamem, cesta za romantikou let 153

02.04.–06.04. Francie Paříž a zámek Versailles bus 66

03.04.–06.04. Velká Británie Londýn, město historie let 80

03.04.–06.04. Maďarsko Wellness Velikonoce a slavnost UNESCO bus 127

03.04.–06.04. Maďarsko Budapešť a Szentendre bus 127

03.04.–07.04. Itálie Benátky a Velikonoce bus 48

04.04.–06.04. Rakousko Štýrsko, zážitkový víkend mnoha nej bus 106

12.04.–26.04. Bali Bali, ostrov bohů let 156

12.04.–28.04. USA Slunečnou Floridou na Bahamy let 165

15.04.–19.04. Benelux Jarní Benelux bus 90

15.04.–25.04. Egypt Egypt a tajemství Faraonů let 159

17.04.–24.04. Španělsko Kanárské ostrovy, La Gomera a La Palma let 141

19.04.–25.04. Europlavba Marseille – Mallorca – Ajaccio bus, loď 32

22.04.–26.04. Holandsko  Holandsko, země tulipánů bus 90

28.04.–03.05. Itálie Zahrady krajů Lazio, Toskánsko bus 56

28.04.–10.05. Španělsko Španělsko, cesta po španělském  království bus 142

29.04.–03.05. Itálie Toskánské zahrady bus 55

29.04.–04.05. Slovinsko, Itálie Slovinsko a Itálie – tajemné jeskyně bus 113

29.04.–09.05. Španělsko Španělsko, cesta po španělském  království bus, let 142

30.04. Německo Legoland pro děti i dospělé bus 170

30.04.–01.05. Německo Mnichov a Legoland bus 170

30.04.–18.05. Peru, Bolívie, Chile NP Peru, Bolívie, Chile, poklady Inků a lehká turistika let 162

30.04.–03.05. Itálie Florencie, kolébka renesance a zahrady Boboli bus 50

30.04.–03.05. Turecko Eurovíkend v Istanbulu let 137

01.05. Německo Europa Park bus 170

01.05.–03.05. Maďarsko Termální lázně Bük, Sárvár bus 126

01.05.–04.05. Španělsko Madrid a Toledo let 147

01.05.–05.05. Rakousko, Itálie,  Švýcarsko Od palem k zasněženým třítisícovým vrcholům bus 108

01.05.–05.05. Itálie Řím, věčné město bus 51

01.05.–05.05. Francie Paříž, jak ji neznáme bus 68

01.05.–05.05. Francie Paříž a zámek Versailles bus 66

01.05.–06.05. USA New York let 168

01.05.–10.05. USA New York, Philadelphia, Washington D.C. let 168

03.05.–11.05. Španělsko Andalusie, památky UNESCO a přírodní parky  let 144

05.05.–10.05. Francie Tajemná Normandie a pobřeží La Manche bus 69

05.05.–10.05. Itálie Nejkrásnější zahrady Itálie bus 55

06.05.–10.05. Itálie Florencie, Lucca, Pisa bus 50

06.05.–10.05. Francie Alsasko a Lotrinsko bus 70

06.05.–10.05. Itálie Florencie – Řím – Tivoli bus 52

06.05.–15.05. Portugalsko Madeira, exotický ráj let 31

07.05.–10.05. Itálie Expo 2015 – Miláno  bus 53

07.05.–10.05. Holandsko Amsterdam, město muzeí  let 92

07.05.–10.05. Francie Paříž, metropole nad Seinou let 66

07.05.–10.05. Maďarsko Budapešť, památky a termální lázně bus 127

07.05.–12.05. Velká Británie Londýn a perly královské Anglie bus 80

08.05.–10.05. Německo Drážďany, Berlín, Postupim  bus 93

08.05.–10.05. Rakousko Perly Dolního Rakouska a plavba lodí po Dunaji bus 106

08.05.–12.05. Francie Paříž a zámek Versailles bus 66

09.05.–12.05. Velká Británie Londýn, město historie let 80

09.05.–12.05. Itálie Řím, město tisícileté historie let 51

11.05.–26.05. Indonésie Ostrov Borneo, na tropický ráj za orangutany let 157

12.05.–17.05. Itálie Nejkrásnější zahrady Itálie bus 55

12.05.–20.05. Polsko Jihovýchodní Polsko bus 115

13.05.–17.05. Holandsko Holandská mozaika bus 91

14.05.–15.05. Rakousko Vídeň a Vídeňská filharmonie v Schönbrunnu bus 104

14.05.–17.05. Itálie Italská Alpská jezera  bus 58

15.05.–17.05. Německo Postupim, Berlín a muzejní noc bus 93

15.05.–18.05. Itálie Benátky, slavnosti moře bus 48

15.05.–20.05. Itálie Perly severní Itálie bus 54

15.05.–21.05. Irsko Dublin a Wicklow Mountains let 88

15.05.–22.05. Řecko Kréta, moře a soutěsky let 134

15.05.–24.05. Španělsko Katalánsko a Barcelona s pobytem u moře bus 18

16.05.–17.05. Polsko Krakov, město králů bus 115

16.05.–23.05. Španělsko Katalánsko a Barcelona s pobytem u moře let 18

19.05.–24.05. Francie Paříž a zámky na Loiře bus 67

21.05.–24.05. Česko Praha a zahrady bus 119

21.05.–25.05. Švýcarsko Švýcarsko a Bernina Express bus 103

21.05.–31.05. Řecko Řecko, starověké památky, podrobný okruh bus, trajekt 135

22.05.–29.05. Řecko Řecko, starověké památky, podrobný okruh bus, let 135

22.05.–30.05. Maďarsko Maďarsko, zemí koruny Sv. Štěpána bus 129

28.05.–31.05. Maďarsko Eger, Tokaj, termály a víno bus 128

28.05.–31.05. Rakousko Dachsteinská bomba pro seniory bus 109

28.05.–06.06. Španělsko Mallorca, perla Středomoří bus, trajekt 16

28.05.–31.05. Rakousko Dachsteinská bomba pro seniory bus 109

29.05.–31.05. Německo Bavorské zámky Ludvíka II. bus 98

29.05.–31.05. Rakousko Festival narcisů v Solné komoře bus 105

29.05.–09.06. Španělsko Mallorca moře a turistika bus 141

30.05.–06.06. Španělsko Mallorca moře a turistika let 141

01.06.–07.06. Rusko Moskva a Petrohrad let, vlak 44

01.06.–07.06. Itálie Perly jižní Itálie bus 60

01.06.–09.06. Polsko Polsko blízké a neznámé bus 114

03.06.–07.06. Česko Praha, Střední Čechy a okolí bus 119

03.06.–07.06. Francie Paříž a zámek Versailles bus 66

03.06.–09.06. Francie Normandie, země Viléma Dobyvatele bus 69

03.06.–13.06. Řecko Ostrov Korfu, „zelený ráj“ Jónských ostrovů let 30

04.06.–08.06. Francie Normandie, země Viléma Dobyvatele let 69

04.06.–13.06. Itálie Sardinie ostrov nurágů v tyrkysovém moři bus 14

04.06.–15.06. Francie Korsika pobyt u moře s výlety bus 15

04.06.–15.06. Itálie Kalábrie, NP Pollino a ostrov Capri bus 7

05.06.–07.06. Rakousko Salcburk, město baroka s kartou bus 104

05.06.–11.06. Francie Azurové pobřeží a horní Provence bus 72

05.06.–12.06. Itálie Sardinie, ostrov nurágů v tyrkysovém moři let, bus 14

05.06.–12.06. Portugalsko Portugalsko země mořeplavců let 145

05.06.–14.06. Itálie Sardinie, smaragdové pobřeží bus, trajekt 14

06.06.–07.06. Rakousko Slavnost růží v Badenu bus 107

06.06.–09.06. Itálie Benátky, město na laguně let 49

06.06.–09.06. Itálie Řím, město tisícileté historie let 51

06.06.–09.06. Francie Paříž, metropole nad Seinou let 66

06.06.–17.06. Albánie Albánie, perla Balkánu bus 26

07.06.–21.06. Ekvádor Ekvádor, Andy a Amazonie let 164

08.06.–19.06. Řecko Bájný ostrov Kréta let 28

09.06.–14.06. Rakousko Dachsteinská bomba  bus 109

09.06.–14.06. Slovinsko Slovinsko hory a moře bus 112

10.06.–17.06. Španělsko Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví let 16

11.06.–18.06. Arménie Arménie, putování pod Araratem let 47

11.06.–21.06. Rusko, Pobaltí, Finsko Petrohrad a okruh pobalt. rep. s návštěvou Finska bus, trajekt 40

11.06.–21.06. Finsko, Švédsko, Rusko Stockholm – Helsinky– Petrohrad bus, trajekt 41

11.06.–21.06. Černá Hora Budvanská riviéra, Bosna a Hercegovina bus 26

12.06.–19.06. Španělsko Andalusie s pobytem na Costa del Sol let 18

12.06.–21.06. Francie, Španělsko Španělsko a Francouzská Riviéra bus 19

12.06.–21.06. Chorvatsko Ostrov Vis bus 22

12.06.–21.06. Chorvatsko Ostrov Korčula, NP Mljet bus 24

13.06.–14.06. Rakousko Kittenberské zahrady a Tullnské zahrady bus 106

13.06.–20.06. Francie Velká cesta Bretaní let 70

13.06.–21.06. Albánie, Makedonie Albánie, Makedonie a Sarajevo bus 132

13.06.–22.06. Itálie Toskánsko a Cinque Terre bus 7

13.06.–24.06. Španělsko Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví let 16

14.06.–21.06. Bulharsko Bulharsko, krásy černomořského pobřeží let 133

15.06.–21.06. Francie Klenoty a zahrady Normandie bus 68

16.06.–23.06. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  let 12

16.06.–28.06. Španělsko Španělsko, cesta po španělském království bus 142

17.06.–27.06. Španělsko Španělsko, cesta po španělském království bus, let 142

18.06.–28.06. Bulharsko Bulharsko, krásy černomořského pobřeží let 133

18.06.–21.06. Rakousko  Lechtalské Alpy pro seniory bus 110

19.06.–28.06. Chorvatsko Dubrovník a Elafitské ostrovy bus 23

20.06.–21.06. Rakousko Vídeň a opera Rigoletto bus 104

22.06.–27.06. Švýcarsko Švýcarsko a Glacier Express bus 102

22.06.–28.06. Francie Kouzelná Provence let 74

22.06.–28.06. Francie Provence, vůně levandule bus 73

22.06.–28.06. Slovensko Termály jižního Slovenska bus 124

23.06.–28.06. Rusko Petrohrad, klenot na Něvě let 43

23.06.–28.06. Francie Francouzská Riviéra a ostrov Porquerolles bus 72

23.06.–30.06. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  let 12

25.06.–28.06. Německo, Rakousko Orlí hnízdo, Alpské vyhlídky bus 105

25.06.–28.06. Německo Bodamské jezero, ostrov Mainau bus 99

26.06.–28.06. Itálie Lago di Garda bus 59

26.06.–29.06. Itálie Benátky a benátské Bienále bus 48

26.06.–03.07. Itálie Pokračování zahrady Dolomit bus 65

26.06.–05.07. Francie Korsika pobyt u moře s výlety bus 15

26.06.–05.07. Francie, Španělsko Španělsko a Francouzská Riviéra bus 19



27.06.–06.07. Švédsko, Dánsko Jižní Švédsko a Dánsko, ráj ostrovů bus, trajekt 37

27.06.–08.07. Albánie Albánie, perla Balkánu bus 26

28.06.–09.07. Velká Británie Anglie, Skotsko, Wales let 82

28.06.–10.07. Velká Británie Anglie, Skotsko, Wales bus 82

30.06.–06.07. Rumunsko Rumunsko, za perlami Transylvánie bus 130

30.06.–06.07. Itálie Florencie, Lucca, Pisa bus 50

01.07.–06.07. Francie Paříž a zámky na Loiře bus 67

01.07.–12.07. Řecko Antické památky Řecka bus, trajekt 29

01.07.–21.07. USA Národní parky USA let 166

02.07.–12.07. Itálie Sicílie, moře a památky bus, trajekt 13

02.07.–12.07. Černá Hora Budvanská riviéra, Bosna a Hercegovina bus 26

02.07.–12.07. Rusko, Pobaltí, Finsko Petrohrad a okruh pobalt. rep. s návštěvou Finska bus, trajekt 40

03.07.–06.07. Maďarsko Budapešť, památky a termální lázně bus 127

03.07.–06.07. Itálie Expo 2015 – Miláno  bus 53

03.07.–09.07. Francie Azurové pobřeží a horní Provence bus 72

03.07.–12.07. Skotsko Skotsko, letní toulky a ostrov Skye bus, trajekt 86

03.07.–12.07. Turecko Turecko, Kappadokie let 137

03.07.–12.07. Norsko, Švédsko, Dánsko Skandinávské metropole a norské fjordy bus, trajekt 37

03.07.–12.07. Rusko, Pobaltí Petrohrad, NP Kurská Kosa bus, trajekt 42

03.07.–10.07. Francie Atlantické pobřeží Francie bus 76

04.07.–06.07. Rakousko Nejkrásnější vrcholy Solné komory bus 108

04.07.–09.07. Rakousko Lechtalské Alpy ráj alpské turistiky bus 110

04.07.–09.07. Česko Františkovy lázně, Cheb a pohádkové Bavorsko bus 116

04.07.–10.07. Francie Provence, vůně levandule bus 73

04.07.–10.07. Rakousko Korutanské perly s kartou bus 111

04.07.–11.07. Itálie Zahrada Dolomit bus 65

04.07.–12.07. Velká Británie Cornwall, po stopách Artuše bus  84

04.07.–12.07. Itálie Ligurská riviéra bus 5

04.07.–12.07. Norsko, Švédsko Norsko, zlatá cesta severu bus, trajekt 35

04.07.–11.07. Island Island, pohodový týden let 169

05.07.–11.07. Česko Jižní Morava, Dolní Rakousko a NP Podyjí bus 121

05.07.–11.07. Švýcarsko Krásy Švýcarska a Alpských velikánů bus 100

05.07.–11.07. Velká Británie Skotsko, letní toulky let 88

05.07.–12.07. Norsko, Švédsko Norsko, zlatá cesta severu let, bus, traj. 35

07.07.–21.07. Turecko Turecké západní pobřeží bus 27

08.07.–19.07. Albánie, Černá Hora, Makedonie Albánie, tajuplným Balkánem bus 132

09.07.–14.07. Velká Británie Londýn a perly královské Anglie bus 80

10.07.–18.07. Španělsko NP španělských Pyrenejí bus 140

11.07.–18.07. Francie Savojské Alpy, brána ke slunci s kartou bus 78

11.07.–18.07. Francie, Itálie, Švýcarsko Savojské Alpy, NP Gran Paradiso a údolí Aosty bus 78

11.07.–18.07. Itálie Passo Tonale, ráj pod ledovcem s kartou bus 64

12.07.–17.07. Rakousko Montafon, rozkvetlá alpská zahrada bus 110

12.07.–18.07. Česko Jižní Čechy a Salzburg, pobyt v Českém Krumlově... bus 117

13.07.–18.07. Rakousko Glemmtall, kouzelné údolí, Salzburg a Zell am See bus 107

13.07.–19.07. Itálie Velká dolomitská cesta bus 58

13.07.–23.07. Finsko, Švédsko, Rusko Stockholm – Helsinky– Petrohrad bus, trajekt 41

14.07.–19.07. Švýcarsko Matterhorn a Ticino bus 102

14.07.–21.07. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  let 12

15.07.–25.07. Rusko, Pobaltí, Finsko Petrohrad a okruh pobalt. rep. s návštěvou Finska bus, trajekt 40

16.07.–20.07. Itálie Benátky, slavnosti světel bus 48

17.07.–26.07. Itálie Neapolský záliv a Capri bus 8

17.07.–26.07. Andorra Andorra, srdce Pyrenejí let, bus 140

17.07.–26.07. Portugalsko Madeira, exotický ráj let 31

18.07.–24.07. Polsko Velký okruh Polskem bus 114

18.07.–25.07. Andorra Andorra, srdce Pyrenejí let 140

18.07.–26.07. Itálie Krásy severní Itálie a San Marino bus 4

18.07.–26.07. Estonsko, Litva, Lotyšsko Národní parky Pobaltí bus 38

18.07.–02.08. Norsko, Švédsko Velký okruh Norskem s turistikou, Lofoty bus 34

19.07.–24.07. Česko Jeseníky bus 122

19.07.–25.07. Česko Česko – saské Švýcarsko bus 118

19.07.–25.07. Velká Británie Londýn a starobylá Anglie bus 81

19.07.–31.07. Norsko, Švédsko Velký okruh Norskem s turistikou, Lofoty let 34

20.07.–26.07. Maďarsko Termální lázně Zalakaros bus 128

20.07.–30.07. Velká Británie Skotsko, Orkneje a ostrov Skye let 85

21.07.–04.08. Finsko, Norsko, Švédsko Grand tour Skandinávií bus 36

22.07.–28.07. Itálie Toskánsko a Cinque Terre let 57

23.07.–28.07. Rakousko Ischgl – Silvretta bus 109

25.07.–01.08. Slovensko Okruh Slovenskem bus  125

25.07.–02.08. Velká Británie Cornwall, po stopách Artuše bus  84

25.07.–05.08. Španělsko Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví let 16

26.07.–01.08. Česko Romantika jižních Čech, Passa a NP Berchtesgaden bus 117

26.07.–02.08. Slovinsko Julské Alpy relaxace a turistika bus 112

26.07.–02.08. Francie Auvergenské sopky, Lyon a Burgundsko bus 77

26.07.–02.08. Rumunsko Maramureš a Rodna  bus 131

27.10. Německo Europa Park bus 170

27.07.–02.08. Švýcarsko Krásy Švýcarska a Alpských velikánů bus 100

27.07.–02.08. Irsko Dublin a Wicklow Mountains let 88

28.07.–02.08. Rusko Petrohrad, klenot na Něvě let 43

28.07.–04.08. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  let 12

29.07.–02.08. Německo Střední Porýní, romantické hrady a Mosela bus 96

25.07.–05.08. Španělsko Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví let 16

31.07.–08.08. Německo Velký okruh Německem bus 97

31.07.–09.08. Norsko, Švédsko, Dánsko Skandinávské metropole a norské fjordy bus, trajekt 37

01.08.–09.08. Francie  Bordeaux, Akvitánie a koupání na plážích Atlantiku bus 75

01.08.–09.08. Francie  Gaskoňsko, zelené srdce Francie bus 76

02.08.–08.08. Česko Krásy Šumavy a Bavorského lesa bus 120

02.08.–09.08. Rumunsko Drákulova Transylvánie bus 131

02.08.–09.08. Velká Británie Nejkrásnější místa Skotska a ostrov Skye let 87

03.08.–09.08. Slovensko Vysoké a Belianské Tatry bus 123

03.08.–09.08. Velká Británie Cornwall magický a tajemný kraj Artuše let 83

04.08.–09.08. Německo, Dánsko Německá hanzovní města a Dánsko bus, trajekt 96

04.08.–09.08. Švýcarsko Okolo Ženevského jezera  bus 101

05.08.–09.08. Itálie Ligurie a ostrov Elba bus 59

05.08.–09.08. Německo Bavorské Alpy, Orlí hnízdo  bus 99

06.08.–16.08. Černá Hora Budvanská riviéra, Bosna a Hercegovina bus 26

07.08.–13.08. Francie Gaskoňsko, Pyreneje a pláže Atlantiku bus 77

07.08.–16.08. Skotsko Skotsko – letní toulky a ostrov Skye bus, trajekt 86

07.08.–19.08. Rusko Moskva – Petrohrad – Novgorod bus 45

07.08.–19.08. Finsko, Rusko Finsko a Rusko – daleký sever bus, trajekt 39

08.08.–11.08. Velká Británie Londýn, město historie let 80

08.08.–14.08. Slovensko Západní Tatry a Roháče bus 123

08.08.–23.08. Belgie Okruh Belgickým královstvím bus 92

09.08.–15.08. Francie Burgundsko a Champagne, víno a katedrály bus 75

09.08.–15.08. Česko Český ráj, skalní vyhlídky, hrady a zámky bus 118

09.08.–15.08. Česko Beskydy, pohodový týden na Valašsku bus 122

10.08.–16.08. Švýcarsko Švýcarský Wallis, pobyt s výlety vysoko v horách bus 101

10.08.–16.08. Francie Bretaň tajemná a kouzelná bus 71

11.08.–15.08. Itálie Opera ve Veroně a Benátky bus 49

11.08.–18.08. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  let 12

12.08.–22.08. Velká Británie, Irsko Velký okruh Irskem, ostrov sv. Patrika let 89

12.08.–24.08. Velká Británie, Irsko Velký okruh Irskem, ostrov sv. Patrika bus 89

12.08.–16.08. Německo Ostrov Helgoland, přírodní krásy bus 95

12.08.–16.08. Maďarsko Hévíz, termální lázně a největší termální jezero Evropy bus 126

12.08.–23.08. Francie Velký okruh Francií bus 79

15.08.–20.08. USA New York let 168

15.08.–22.08. Francie Velká cesta Bretaní let 70

15.08.–22.08. Ukrajina, Slovensko Podkarpatská Rus, krajem Nikoly Šuhaje bus 46

15.08.–22.08. Francie Savojské Alpy, brána ke slunci s kartou bus 78

15.08.–23.08. Francie Turist. zajímavosti Francie  bus 79

15.08.–24.08. USA New York, Philadelphia, Washington D.C. let 168

16.08.–22.08. Itálie Val di Fiemme s kartou bus 64

16.08.–23.08. Francie Jižní Francie Lanquedoc a Roussillon bus 74

17.08.–23.08. Velká Británie Londýn a královské zahrady KEW bus 82

17.08.–05.09. Kanada, USA NP západní Kanady a severozápadního USA let 167

18.08.–23.08. Ukrajina, Slovensko Západní Ukrajina, Slovensko, UNESCO bus 46

19.08.–25.08. Francie Normandie, země Viléma Dobyvatele bus 69

20.08–.23.08. Slovensko Bratislava – Vídeň – Budapešť bus 124

20.08.–24.08. Francie Normandie země Viléma Dobyvatele let 69

20.08.–30.08. Bulharsko Bulharsko, krásy černomořského pobřeží let 133

21.08.–23.08. Německo Bavorské zámky Ludvíka II. bus 98

21.08.–25.08. Francie Paříž a zámek Versailles bus 66

21.08.–29.08. Francie Francouzská Riviéra, pobyt v Zátoce andělů s výlety bus 19

21.08.–30.08. Itálie Neapolský záliv a Capri bus 8

21.08.–30.08. Francie, Španělsko Španělsko a Francouzská Riviéra bus 19

21.08.–30.08. Francie Korsika, pobyt u moře s výlety bus 15

22.08.–25.08. Itálie Benátky – město na laguně let 49

22.08.–28.08. Rakousko, Itálie Ötztalské údolí s kartou a termály bus 111

24.08.–29.08. Česko Kouzlo Vysočiny, kulturní bohatství, památky Unesco  bus 120

23.08.–29.08. Česko Pobyt v lázních Karlovy Vary bus 116

23.08.–30.08. Bulharsko Bulharsko – krásy černomořského pobřeží let 133

24.08.–30.08. Rusko Moskva a Petrohrad let, vlak 44

24.08.–30.08. Itálie Řím – Viterbo, Cerveteri bus 52

25.08.–30.08. Francie Francouzská Riviéra a ostrov Porquerolles bus 72

25.08.–01.09. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  let 12

26.08.–02.09. Španělsko Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví let 16

26.08.–05.09. Španělsko Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví let 16

27.08.–30.08. Německo, Rakousko Orlí hnízdo, Alpské vyhlídky bus 105

27.08.–06.09. Itálie Sicílie, moře a památky bus, trajekt 13

28.08.–06.09. Andorra Andorra, srdce Pyrenejí bus 140

28.08.–06.09. Itálie Jižní Itálie, kamenná krása Apulie bus 10

28.08.–06.09. Chorvatsko Ostrov Vis bus 22

28.08.–06.09. Chorvatsko Bosna a Hercegovina, Jižní Dalmácie bus 25
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28.08.–06.09. Francie, Španělsko Španělsko a Francouzská Riviéra bus 19

28.08.–08.09. Itálie Kalábrie, NP Pollino a ostrov Capri bus 7

29.08.–05.09. Andorra Andorra, srdce Pyrenejí bus, let 140

29.08.–09.09. Albánie Albánie, perla Balkánu bus 26

30.08.–05.09. Česko Moravský kras a okolí  bus 121

30.08.–10.09. Bulharsko Bulharsko, krásy černomořského pobřeží let 133

03.09.–13.09. Černá Hora Budvanská riviéra, Bosna a Hercegovina bus 26

03.09.–21.09. Peru, Bolívie, Chile NP Peru, Bolívie, Chile, poklady Inků a lehká turistika let 162

04.09.–06.09. Německo Drážďany, Berlín, Postupim  bus 93

04.09.–07.09. Itálie Benátky, slavnosti gondol a benátské Bienále bus 48

04.09.–10.09. Francie Azurové pobřeží a horní Provence bus 72

04.09.–13.09. Francie Korsika pobyt u moře s výlety bus 15

04.09.–13.09. Chorvatsko Národní parky Chorvatska bus 20

04.09.–13.09. Chorvatsko Ostrov Vis bus 22

04.09.–13.09. Chorvatsko Ostrov Pag a národní parky bus 21

04.09.–13.09. Itálie Jižní Toskánsko a ostrov Elba bus 6

04.09.–13.09. Itálie Kraj Marche a slavnosti sv. Mikuláše bus 4

04.09.–13.09. Itálie Sardinie, smaragdové pobřeží bus, trajekt 14

04.09.–15.09. Francie, Španělsko Španělsko a Francouzská Riviéra bus 19

04.09.–15.09. Bulharsko  Za poklady bulharských carů  bus  133

05.09.–13.09. Itálie Velký okruh Itálií bus 61

05.09.–13.09. Chorvatsko Severní Jadran a jeho ostrovy bus 25

05.09.–14.09. Itálie Toskánsko a Cinque Terre bus 7

05.09.–16.09. Albánie Albánie, perla Balkánu bus 26

06.09.–12.09. Irsko Dublin a Wicklow Mountains let 88

06.09.–13.09. Bulharsko Bulharsko, krásy černomořského pobřeží let 133

06.09.–13.09. Itálie Bílé útesy Gargána bus 12

07.09.–13.09. Švýcarsko Krásy Švýcarska a Alpských velikánů bus 100

07.09.–13.09. Itálie Perly jižní Itálie bus 60

08.09.–15.09. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  let 12

08.09.–22.09. Turecko Turecké západní pobřeží bus 27

08.09.–28.09. USA Národní parky USA let 166

09.09.–13.09. Benelux Benelux v barvách podzimu bus 91

09.09.–16.09. Malta Malta a Gozo let 63

09.09.–20.09. Itálie, Francie Sardinie a Korsika bus, trajekt 15

09.09.–20.09. Řecko Antické památky Řecka bus, trajekt 29

09.09.–23.09. Turecko Turecké jižní a západní pobřeží + Rhodos bus 27

10.09.–14.09. Švýcarsko Švýcarsko a Bernina Express bus 103

11.09.–13.09. Německo Mnichov, Bavorské zámky Ludvíka II bus 98

11.09.–18.09. Řecko Kréta, moře a soutěsky let 134

11.09.–16.09. Itálie Perly severní Itálie bus 54

11.09.–16.09. Slovinsko Slovinsko hory a moře bus 112

11.09.–19.09. Itálie Antika a renesance bus 54

11.09.–20.09. Španělsko Katalánsko a Barcelona s pobytem u moře bus 18

11.09.–20.09. Chorvatsko Makarská riviéra, Dubrovník a Split bus 21

12.09.–17.09. Řecko Athény a antické Řecko let 134

12.09.–19.09. Španělsko Katalánsko a Barcelona s pobytem u moře let 18

12.09.–20.09. Europlavba Z Benátek do Istanbulu, plavba Středomořím bus, loď 33

12.09.–20.09. Europlavba Setkání s Řeckem a ostrovy Santorini, Korfu bus, loď 33

15.09.–19.09. Slovinsko Termální lázně Slovinska  bus 113

15.09.–19.09. Itálie Neapolský záliv – Amalfské pobřeží, Vesuv, Capri let 60

15.09.–20.09. Velká Británie Londýn a perly královské Anglie bus 80

15.09.–20.09. Francie Paříž a zámky na Loiře bus 67

15.09.–22.09. Itálie Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary  let 12

15.09.–26.09. Maroko Velký okruh Marokem let 139

15.09.–28.09. Španělsko, Portugalsko Španělsko a  Portugalsko podrobný poznávací okruh bus, let 143

16.09.–20.09. Itálie Toskánsko, kouzelný kraj Itálie bus 57

16.09.–20.09. Francie Paříž, jak ji neznáme bus 68

16.09.–23.09. Španělsko Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví let 16

16.09.–26.09. Řecko Ostrov Korfu, „zelený ráj“ Jónských ostrovů let 30

16.09.–28.09. Španělsko, Portugalsko Španělsko a Portugalsko podrobný poznávací okruh let 143

17.09.–27.09. Řecko Okruh Řeckem a Jónské ostrovy let 28

18.09.–23.09. USA New York let 168

18.09.–27.09. USA New York, Philadelphia, Washington D.C. let 168

18.09.–30.09. Španělsko Španělsko,  cesta po španělském království bus 142

19.09.–22.09. Francie Paříž, metropole nad Seinou let 66

19.09.–22.09. Itálie Benátky, město na laguně let 49

19.09.–26.09. Itálie Ischia, smaragdový ostrov bus 9

19.09.–28.09. Itálie Apulie a Basilicata, Kalábrie a Stromboli bus 11

19.09.–29.09. Španělsko Španělsko, cesta po španělském království bus, let 142

20.09.–28.09. Španělsko Andalusie památky UNESCO a přírodní parky  let 144

22.09.–28.09. Itálie Toskánsko a mystická Umbrie bus 56

22.09.–30.09. Kypr Kypr, ostrov dvou tváří let 30

23.09.–28.09. Francie Burgundsko, zámky Loiry a Paříž bus 67

24.09.–28.09. Itálie Řím, věčné město bus 51

24.09.–28.09. Itálie Florencie – Řím – Tivoli bus 52

24.09.–28.09. Francie Paříž a zámek Versailles bus 66

24.09.–28.09. Švýcarsko Ochutnávka Švýcarska termály a turistika bus 103

24.09.–03.10. Itálie Sardinie, ostrov nurágů v tyrkysovém moři bus 14

24.09.–04.10. Řecko Řecko, starověké památky, podrobný okruh bus, trajekt 135

25.09.–28.09. Itálie Expo 2015 – Miláno  bus 53

25.09.–28.09. Itálie Florencie, kolébka renesance a zahrady Boboli bus 50

25.09.–29.09. Itálie Benátky a benátské Bienále bus 48

25.09.–02.10. Itálie Sardinie ostrov nurágů v tyrkysovém moři let, bus 14

25.09.–02.10. Řecko Řecko, starověké památky, podrobný okruh bus, let 135

25.09.–02.10. Portugalsko Portugalsko země mořeplavců let 145

26.09.–14.10. Řecko Ostrov Korfu, „zelený ráj“ Jónských ostrovů  bus, let 30

26.09.–27.09. Polsko Krakov, město králů bus 115

26.09.–28.09. Rakousko Nejkrásnější vrcholy Solné komory bus 108

26.09.–28.09. Rakousko Štýrsko zážitkový víkend mnoha nej bus 106

26.09.–28.09. Maďarsko Termální lázně Bük, Sárvár bus 126

26.09.–28.09. Maďarsko Budapešť a Mosonmagyarovár bus 127

26.09.–28.09. Německo Postupim, Berlín – město historie a budoucnosti bus 93

26.09.–29.09. Holandsko Amsterdam, město muzeí  let 92

26.09.–29.09. Velká Británie Londýn, město historie let 80

26.09.–29.09. Itálie Řím, město tisícileté historie let 51

27.09.–05.10. Španělsko Andalusie památky UNESCO a přírodní parky  let 144

28.09.–09.10. Turecko Velký okruh Tureckem bus,let 138

28.09.–10.10. Turecko Velký okruh Tureckem let 138

28.09.–10.10. Španělsko, Portugalsko Španělsko a  Portugalsko podrobný poznávací okruh let 143

28.09.–11.10. Španělsko, Portugalsko Španělsko a  Portugalsko podrobný poznávací okruh bus, let 143

29.09.–03.10. Itálie Ischia, smaragdový ostrov let 9

01.10.–04.10. Maďarsko Eger a Tokaj, termály a víno bus 128

01.10.–04.10. Španělsko Madrid a Toledo let 147

02.10.–09.10. Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife a La Gomera let 17

02.10.–16.10. Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife a La Gomera let 17

03.10.–17.10. Maroko Maroko, velký okruh bus 139

03.10.–12.10. Portugalsko Madeira, exotický ráj let 31

04.10.–09.10. Španělsko Málaga, Granada  let 144

05.10.–15.10. Uzbekistán Uzbekistán,  putování Hedvábnou stezkou let 47

06.10.–11.10. Portugalsko Lisabon, královská sídla  let 145

08.10.–11.10. Turecko Eurovíkend v Istanbulu let 137

08.10.–16.10. Turecko Okruh Tureckem, krása Orientu bus, let 136

08.10.–18.10. Itálie Velký okruh Sicílií bus, trajekt 62

08.10.–18.10. Turecko Okruh Tureckem, krása Orientu bus 136

09.10.–16.10. Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife a La Gomera let 17

10.10.–19.10. Nepál Nepál, země bohů a hor let 152

16.10.–18.10. Německo Berlín a slavnosti světel bus 93

16.10.–23.10. Španělsko Kanárské ostrovy, La Gomera a La Palma let 141

23.10.–28.10. Maďarsko Jižní Maďarsko  termály a chuť klobás bus 129

23.10.–28.10. Slovinsko Slovinsko a Itálie – tajemné jeskyně bus 113

23.10.–28.10. Maďarsko Maďarsko, národní parky bus 128

24.10.–27.10. Itálie Řím, město tisícileté historie let 51

24.10.–27.10. Španělsko Madrid, pokladnice umění let 142

24.10.–27.10. Itálie Miláno a opera v La Scale bus 53

24.10.–28.10. Itálie Řím, věčné město bus 51

24.10.–28.10. Francie Paříž a zámek Versailles bus 66

24.10.–28.10. Itálie Florencie, Lucca, Pisa bus 50

27.10.–04.11. Jordánsko a Izrael Jordánsko a Izrael, biblické památky a Mrtvé moře let 149

28.10. Německo Legoland pro děti i dospělé bus 170

28.10.–15.11. Mexiko, Guatemala Mexiko a Guatemala let 163

06.11.–17.11. Madagaskar Madagaskar, země lemurů, baobabů  let 161

10.11.–17.11. Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty – perla luxusu let 148

14.11.–17.11. Maďarsko Budapešť a Mosonmagyarovár bus 127

14.11.–17.11. Holandsko Amsterdam, město muzeí  let 92

14.11.–28.11. Bali Bali, ostrov bohů let 156

16.11.–02.12. USA Slunečnou Floridou na Bahamy let 165

20.11.–29.11. Srí Lanka Srí Lanka, exotický ráj let 154

20.11.–03.12. Srí Lanka Srí Lanka, exotický ráj a pobyt na Maledivách let 154

23.11.–06.12. Thajsko Okruh jižním a severním Thajskem a koupání na Krabi let 155

26.11.–29.11. Velká Británie Londýn,město historie let 80

26.11.–29.11. Turecko Eurovíkend v Istanbulu let 137

27.11.–11.12. Bali Bali, ostrov bohů let 156

03.12.–06.12. Španělsko Madrid, pokladnice umění let 142

03.12.–06.12. Itálie Řím, město tisícileté historie let 51

03.12.–06.12. Francie Paříž, metropole nad Seinou let 66

05.12.–06.12. Rakousko Vídeň a opera  bus 104

05.12.–06.12. Polsko Krakov, město králů bus 115

09.12.–13.12. Francie Paříž a zámek Versailles bus 66

09.12.–13.12. Itálie Řím, věčné město bus 51

03.01.–14.01. Tanzanie, Keňa Keňa a Zanzibar safari a bílé pláže let 160
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Poznávejte svět s námi!

POZNÁVACÍ  ZÁ JEZDY 2015 

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

FÉROVÁ NABÍDKA 
Naše podmínky jsou čitelné, ceny jsou 
konečné a jsme pojištěni!

PROFESIONÁLNÍ SERVIS  
Zájezdy jsou sestavovány na základě 
dlouholetých zkušeností  
a jsou obsazovány kvalifikovanými  
českými průvodci! 

PALÁC YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 222 314 848, 222 310 529
e-mail: palacymca@datour.cz

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

Kpt. Bartoše 499, 530 09 Pardubice
tel.: 466 413 650, 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, 777 741 980
e-mail: hradec@datour.cz

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

Náměstí Míru 19, 568 02 Svitavy
tel.: 461 530 663, 737 466 378 
fax: 461 530 689
email: info@redok.cz

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

VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘE

cestovní  k anceláře




