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

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

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Zájezdy jsou sestavovány na základě
dlouhodobých zkušeností
a jsou obsazovány kvalifi kovanými
českými průvodci!

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

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

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

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

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

Nákupní galerie Nová Louže
Polská 1 308
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 468 003 206, 603 480 633
e-mail: ustinadorlici@redok.cz

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

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

ceny jsou konečné a jsme pojištěni!

Zájezdy jsou sestavovány na základě

VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘE

cestovní kanceláře

Poznávací zájezdy 2016

poznávací zájezdy exotika turistika eurovíkendy

plavby lodí pobyty u moře wellness senior 55+

Poznávejte svět s námi!

cestovní kanceláře



Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň. Rádi bychom, aby již samotná prohlídka katalogu byla pro Vás 
příjemně prožitou chvílí, která Vás naladí na cesty za poznáním a zavoní neopakovatelnou vůní dálek.

Katalog na rok 2016, který právě držíte v ruce, by se proto měl stát více než jen reklamním materiálem nabízejícím 
všechny naše zájezdy na příští sezónu. Jeho ambicí je představit celou šíři našeho portfolia v komplexní podobě, 
abyste si dokázali udělat co nejlepší představu o jednotlivých zájezdech. Další informace najdete na našich 
webových stránkách. Prioritou pro nás stále zůstává Vaše spokojenost. O takový přístup se dlouhodobě snažíme 
kvalitními službami, ubytováním, dopravou, profesionálními průvodci, férovou nabídkou a čitelnými cenami.

Těšíme se na další shledání s Vámi
Hana Šimková a Ladislav Jiráček

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

Rádi Vás přivítáme v našem rodinném hotelu s dlouholetou tradicí.
Ubytovací zařízení s kapacitou 120 lůžek se nachází na úpatí Českomoravské vysočiny v přírodní rezervaci Toulovcovy 
Maštale. V blízkosti hotelu můžete navštívit spoustu zajímavých přírodních i historických památek. Kromě příjemného 
prostředí Vám nabídneme výbornou kuchyni, ochotný personál a v neposlední řadě také wellness, které vybízí k relaxaci 
a klidnému odpočinku. Pokud chcete hodit starosti za hlavu a užít si chvíle se svými blízkými, rádi se o Vás postaráme 
a zajistíme ničím nerušený pobyt.

Rekreační zařízení s wellness centrem
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ubytování na jednom místě, odkud se vyjíždí na jednot-
livé 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 55+ poskytuje se klientům starším 55 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

Symboly použité v obsahu

Symboly použité v katalogu

Obsah

pobyty u moře s výlety, koupání

poznávací zájezdy

turistika

termály a wellness

europlavby

ALBÁNIE
Albánie – divukrásná perla Balkánu    26
Tajuplným Balkánem     132
Albánie, Makedonie a Sarajevo      133

ARMÉNIE
Arménie, Gruzie      136
Arménie - země Noemova       136

ÁZERBÁJDŽÁN 
Ázerbájdžán -  trochu jiný Kavkaz        136

BALI
Bali – ostrov bohů         146

BELGIE
Belgie – okruh Belgickým královstvím      82

BENELUX
Holandsko - země tulipánů   80
Jarní Benelux a květinový park   80
Holandská mozaika a trhy sýrů   81
Benelux v barvách podzimu       81
Amsterdam s výletem do Z. Schans   82

BOLÍVIE
Národní parky Peru, Bolívie, Chile        157

BOSNA A HERCEGOVINA
Bosna a Hercegovina, jižní Dalmácie        25
Černá Hora, Bosna a Hercegovina         26
Bosna a Hercegovina        132
Albánie, Makedonie a Sarajevo       133

BULHARSKO
Bulharsko - krásy pobřeží   31
Rila a Pirin střecha Balkánu       173

ČERNÁ HORA
Černá Hora, Bosna a Hercegovina         26
Europlavba - Řecko - Santorini a Korfu     41
Tajuplným Balkánem        132

ČESKO
Praha – lodí po Vltavě     124
Praha a nejkrásnější zahrady       124
Jižní Čechy a Salcburg        125
Romantika jižních Čech, Passau       125
Česko - Saské Švýcarsko a Drážďany        126
Karlovy Vary pobyt v lázních s výlety         126
Jeseníky- výlety a lehká turistika      127
Krásy Šumavy a Bavorského lesa         127
Jižní Morava      128
Kouzlo Vysočiny, památky Unesco    128
Beskydy – pohodový týden       129

ČÍNA
Říše středu, mozaika tisícileté kultury     149

DÁNSKO
Jižní Švédsko a Dánsko ráj ostrovů      49

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
Europlavba - Ostrovy Karibiku      42

EGYPT
Egypt a tajemnství faraonů     150

ESTONSKO
NP Pobaltí a estonské ostrovy    55

FINSKO
Grand tour Skandinávií     48
Finsko a Rusko - daleký sever     51
Petrohrad, Finsko a Pobaltí     52
Stockholm - Helsinky – Petrohrad    53

FRANCIE
Korsika - azurové moře    19
Sardinie a Korsika    19
Francouzská Riviéra    20
Bretaň - mýtický kraj Francie    21
Španělsko a Francouzská Riviéra      32
Europlavba - Španělsko a Francie      39 

Europlavba - Středomořím z Janova       39
Europlavba – Nezapomenutelná Ibiza      40
Europlavba - Menorca, Sardinie, Malta       40
Paříž a zámek Versailles - let.     56
Paříž, Versailles, Montmartr - bus     56
Paříž a zámky na Loiře       57
Paříž, zámky a pobřeží Atl. oceánu        57
Kouzelná Provence        58
Krásy francouzské i italské Riviéry         58
Provence - vůně levandule          59
Azurové pobřeží a Horní Provence          60
Languedoc a Roussillon            60
Klenoty a zahrady Normandie         61
Normandie a výlet na ostrov Jersey             61
Festival v Mentonu a karneval v Nice           62
Pikardie, Ardeny a koupání v La Manche     62
Bretaň - tajemná a kouzelná       63
Gaskoňsko, Pyreneje a pláže Atlantiku        64
Velká cesta Bretaní         64
Bordeaux a Akvitánie          65
Burgundsko a Champagne           65
Fr. sopky a kaňony kraje Auvergne           66
Savojské Alpy, NP Gran Paradiso           66
Korsika poznávací zájezd       67
Zajímavosti Francie        67
Mont Blanc a ďábelské Švýcarsko      166
Savojské Alpy brána ke slunci      167
Korsické „alpy“ a tyrkysové moře       168
Kouzelná Provence    168

GRUZIE  
Arménie, Gruzie         136
Za zlatým rounem do bájné Kolchidy          137
Proslulá Svanetie, Kavkaz    171

GUATEMALA
Mexiko a Guatemala          156

CHILE
Národní parky Peru, Bolívie, Chile          157

CHORVATSKO
Severní Jadran a jeho ostrovy         22
Národní parky Chorvatska          23
Ostrov Vis -  poklad střední Dalmácie        23
Dubrovník a Elafi tské ostrovy         24
Jižní Dalmácie, ostrov Korčula          24
Ostrov Pag, kaňon řeky Zrmanja           25
Bosna a Hercegovina, jižní Dalmácie          25
Europlavba - z Benátek do Turecka      41

INDIE
Zlatý trojúhelník a Radžasthán   145

INDONÉSIE
Bali – ostrov bohů         146

ITÁLIE
Krásy severní Itálie a San Marino          7
Palmová Riviéra kraj Marche a Abruzzo     7
Ligurská riviéra a Cinque Terre      8
Ostrov Elba       8
Jižní Toskánsko a ostrov Elba       9
Toskánsko - Cinque Terre        10
Bílé útesy Gargána a památky Apulie    10
Řím a pobyt u Tyrhénského moře     11
Ischia – smaragdový ostrov     12
Neapolský záliv, ostrov Capri     13
Apulie, Kalábrie a výlet na Stromboli     14
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary      14
Jižní Itálie - kamenná krása Apulie       15
Liparské ostrovy - Vulcano       16
Sicílie – moře a památky     17
Panství rodů Malatesta a Montefeltro     18
Sardinie - smaragdové pobřeží      18
Sardinie a Korsika      19
Severní Jadran a jeho ostrovy    22
Slovinsko, Itálie a dotek Alp    22
Europlavba - Španělsko a Francie      39
Europlavba - Středomořím z Janova       39
Europlavba – Nezapometulná Ibiza      40
Europlavba - Menorca, Sardinie, Malta       40
Europlavba - Řecko - Santorini a Korfu     41
Europlavba - z Benátek do Turecka       41
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Savojské Alpy, NP Gran Paradiso       66
Řím, město tisícileté historie     83
Řím – věčné město     83
Florencie - kolébka renesance    84
Florencie - Řím – Tivoli     84
Miláno, jezera, zahrady a Alpy Lombardie    85
Benátky a karneval      85
Benátky a slavnosti     85
Lombardie, alpské štíty Švýcarska      86
Perly severní Itálie       86
Milano a opera v La Scale      87
Opera ve Veroně a Benátky      87
Nejkrásnější zahrady Itálie       88
Toskánské zahrady a NP Cinque Terre        88
Toskánsko, Cinque Terre, Apuánské Alpy     89
Toskánsko, Cinque Terre       89
Florencie, Lucca, Pisa         90
Zahrady krajů Lazio a Umbrie     90
Itálie - antika a renesance       91
Itálie – po stopách minulosti        91
Středověká Umbrie, Florencie        92
Toskánsko a mystická Umbrie        92
Neapolský záliv        93
Nejkrásnější místa Apulie       93
Alpská jezera Itálie       94
Lago di Garda       94
Italská jezera      95
Velká dolomitská cesta     95
Apulie, Kalábrie a výlet na Stromboli      96
Sicílií, Egadské ostrovy, Apulie     97
Slovinsko a Itálie - tajemné jeskyně      119
Od palem k vrcholům     159
Fassa a Fiemme - top údolí Dolomit      164
Jezero Molveno a NP Brenta      164
Italský Tibet – Livigno      165
Vals – brána Dolomit s kartou      165

IRSKO 
Severní Irsko a Irská republika       79
NP Killarney, Ring of Kerry      170
Dublin, Wicklow Mountains       170

ISLAND 
Island - pohodový týden mezi sopkami   45

IZRAEL 
Jordánsko a Izrael       140

JAMAJKA 
Kuba, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Mexiko      43

JORDÁNSKO 
Jordánsko a Izrael      140

KUBA 
Kuba, Jamajka, Kajmanské ostr., Mexiko     43

KYPR
Kypr – ostrov dvou tváří        98

KANADA 
Východní Kanada – barevný podzim     154
Západní Kanada – krásy Skalistých hor     155

LITVA 
NP Pobaltí a estonské ostrovy    55

LOTYŠSKO 
NP Pobaltí a estonské ostrovy    55

MAĎARSKO 
Bratislava,  Budapešť- metropole na Dunaji   121
Bratislava - Vídeň - Budapešť    122
Pobyt v Budapešti s výlety       129
Budapešť památky a term. lázně       130
Zemí koruny sv. Štěpána     130
Eger, Tokaj, termály a víno        131
Wellness velikonoce a UNESCO       131
Maďarsko přírodní parky a termální lázně       131

MAKEDONIE 
Tajuplným Balkánem     132
Albánie, Makedonie a Sarajevo     133

MALAJSIE 
Ostr. a pláže Malajsie a Kuala Lumpur     147

MALEDIVY 
Srí Lanka - exotický ráj a Maledivy         142, 143

MALTA  
Malta a Gozo     98

MAROKO 
Maroko – královská města     139
Okruh Marokem    139

MEXIKO 
Kuba, Jamajka, Kajmanské ostr., Mexiko     43
Mexiko a Guatemala     156

NĚMECKO 
Bodamské jezero a Mainau       113
Bavorské Alpy, Orlí hnízdo       114
Bavorské zámky Ludvíka II.       114
Malebná Mosela a romantické Porýní        115
Německá hanzovní města a Dánsko         115
Ostrov Helgoland a sev. Německo    116
Německo - velký okruh     116
Berlín a Postupim      117
Drážďany, Míšeň, kamélie v Pillnitz     117
Romantika jižních Čech, Passau      125
Česko - Saské Švýcarsko a Drážďany       126
Krásy Šumavy a Bavorského lesa       127

NORSKO 
Norsko, Lofoty, Vesterály a Švédsko    46
Norsko - zlatá cesta severu       47
Grand tour Skandinávií     48
Skandinávské metropole    49
Oslo – metropole vody     50

OMÁN 
Spojené arab. emiráty a Omán – plavba    141

PERU 
Národní parky Peru, Bolívie, Chile     157

POLSKO 
Krakov - město králů a důl Wieliczka      119
Jihovýchodní Polsko       120
Polsko - po stopách polských králů     120
Velký okruh Polskem     121

POBALTÍ 
Finsko a Rusko - daleký sever      51
Petrohrad, Finsko a Pobaltí    52
Stockholm - Helsinky – Petrohrad    53
NP Pobaltí a estonské ostrovy    55

PORTUGALSKO
Madeira - exotický ráj      37
Španělsko a Portugalsko     104
Porto - putování nejen za vínem      105
Země mořeplavců, vína a slunce       105

RAKOUSKO 
Festival narcisů v Solné komoře      109
Orlí hnízdo - alpské vyhlídky       109
Štýrsko, hory, památky a termály        110
Vídeň a opera Růžový kavalír     110
Glemmtal - kouzelné údolí   111

Solná komora – jedinečné panorama       111
Kittenberské a Tullnské zahrady        112
Slavnost růží v Badenu    112
Krásy Salcburska a Salcburg      112
Bodamské jezero, ostrov Mainau     113
Přírodní krásy Korutan        113
Bratislava - Vídeň – Budapešť    122
Jižní Čechy a Salcburg     125
Jižní Morava     128
Montafon – rozkvetlá alpská zahrada         159
Od palem k vrcholům    159
Lechtalské Alpy, ráj turistiky s kartou         160
To nejlepší z Dachsteinské bomby         160
Národní park Vysoké Taury        161
St. Anton am Arberg s kartou        161
Pitztal a Kaunertal       161
Slunná terasa Fiss s kartou     162
Údolí Gastein s termály a kartou              162
Korutany s kartou     163
Krimmelské vodopády s kartou    163

RUMUNSKO 
Rumunsko – za perlami Transylvánie       133
Drákulova Transylvánie        172
Maramureš a Rodna     172

RUSKO 
Finsko a Rusko - daleký sever        51
Petrohrad, Finsko a Pobaltí     52
Stockholm - Helsinky – Petrohrad    53
Moskva a Petrohrad        54
Petrohrad - klenot na Něvě, bílé noci        55
Drákulova Transylvánie Bucegijské hory     172
Maramureš a Rodna     172

ŘECKO
Antické památky Řecka s pobyt. v Tolu    27
Okruh Řeckem, Jónské ostrovy     28
Bájný ostrov Kréta      28
Antické památky Řecka, Turecka       29
Kykladské ostrovy Paros a Santorini        30
Ostrov Korfu – zelený ráj        30
Europlavba - Řecko - Santorini a Korfu      41
Europlavba - z Benátek do Turecka       41
Kypr – ostrov dvou tváří    98
Řecko - starověké památky     99

SLOVENSKO 
Bratislava,  Budapešť       121
Bratislava - Vídeň - Budapešť         122
Vysoké a Belianské Tatry          122
Fatra - Vrátná dolina     123
Západní Tatry a Roháče    123

SLOVINSKO
Slovinsko, Itálie a dotek Alp    22
Slovinsko - Julské Alpy         118
Slovinsko - hory a moře�        118
Slovinsko a Itálie - tajemné  jeskyně       119
Národní park Triglav a slovinské moře    167

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 
Spojené arab. emiráty - perla luxusu        141
Spojené arab. emiráty a Omán – plavba     141

SRÍ LANKA 
Srí Lanka - exotický ráj                             142, 143

ŠPANĚLSKO
Španělsko a Francouzská Riviéra       32
Katalánsko a Barcelona       32
Barcelona – modernistická a gotická       33
Španělsko – okruh Andalusií     33
Andalusie a maurské poklady    34
Mallorca  - perla Středomoří        35
Mallorca – kouzelný ostrov    35
Kanárské ostrovy Tenerife a La Gomera     36
Europlavba - Španělsko a Francie      39
Europlavba - Středomořím z Janova       39
Europlavba – Nezapomenutelná Ibiza      40
Europlavba - Menorca, Sardinie, Malta       40
Jarní Barcelona metropole Katalánska       100
Barcelona metropole Katalánska      100
Madrid – pokladnice umění        101

Andalusie a Sierra Nevada        101
Národní parky španělských Pyrenejí         102
Andalusie         102
Cesta po španělském království        103
Svatojakubská cesta, Burgos, Ávila     103
Španělsko a Portugalsko     104

SRBSKO
Magické pohoří Zlatibor   173

ŠVÉDSKO 
Norsko, Lofoty, Vesterály a Švédsko    46
Grand tour Skandinávií     48
Jižní Švédsko a Dánsko ráj ostrovů     49
Stockholm - kouzelná metropole     50
Stockholm - Helsinky – Petrohrad    53

ŠVÝCARSKO 
Lombardie, alpské štíty Švýcarska    86
Krásy Švýcarska a Alpských velikánů     106
Švýcarsko a Glacier express     107
Matterhorn, Aletschský ledovec, Ticino     107
Okolo Ženevského jezera      108
Švýcarsko a výlet „horským expresem“     108
Bodamské jezero, ostrov Mainau   113
Od palem k vrcholům   159
Mont Blanc a ďábelské Švýcarsko   166
Matterhorn - Saas Fee Švýcarská perla    166
Savojské Alpy brána ke slunci s kartou     167

THAJSKO
Velký okruh jižním i severním Thajskem     140

TURECKO
Antické památky Řecka, Turecka      29
Turecké západní pobřeží       31
Europlavba - z Benátek do Turecka       41
Okruh Tureckem – za krásou Orientu       134
Turecko - Kappadokie        135
Istanbul město mezi dvěma kontinenty      135

UKRAJINA
Podkarpatská Rus, toulky Ukrajinou    171

USA 
Národní parky USA     151
New York City - Big Apple      152
Historický Východ USA      153

VELKÁ BRITÁNIE 
Londýn, perly královské Anglie    68
Londýn a na západ od metropole     69
Londýn – metropole světa      70
Londýn, Windsor, Oxford      71
Starobylá Anglie - NP Lake District       72
Cornwall a NP Dartmoor   73
Cornwall – magický a tajemný     74
Skotsko a ostrov Skye letní toulky        75
Skotsko a ostrov Skye - letecky    76
Souostroví Orkneje, ostrov Skye         77
Velký okruh Irskem ostrov sv. Patrika          78
Severní Irsko a Irská republika           79
Jižní Anglií až na konec země      169
Wales - NP a pobřežní scenérie       169

VIETNAM 
Okruh Vietnamem    148

Lombardie, alpské štíty Švýcarska   



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 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 
zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto 
prohlašuje, že převzal, že se seznámila 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. 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.

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva
a povinnosti, vznikající mezi klientem a cestovní kanceláří 
stanoví Všeobecné smluvní podmínky, jejichž znění je 
nedílnou součástí Cestovní smlouvy a tohoto katalogu
str. 175 a 176. Uzávěrka katalogu na rok 2016 proběhla
20. 10. 2015. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro 
všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovní kance-
láře provozované společností REDOK TRAVEL s.r.o.
a vztahují se na všechny uveřejněné zájezdy CK v katalogu, na dodatečných nabídkách
a na webových stránkách CK.
Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost uzávěrkou katalogu dne 20.10.2015.

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 případě nákupu zájezdu do 18.1.2016. Druhá záloha do výše 50%z celkové ceny zájezdu 
musí být uhrazena do 18.3.2016, 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 18. 3. 2016, 
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. 2010 minimálně 3x na libovolný zahraniční nebo 
tuzemský zájezd, náleží vám sleva stálého zákazníka.

   10% rezervace do 04.01.2016 (max. 1 000 Kč)    
   8%  rezervace do 18.01.2016    (max. 800 Kč)
   5%  rezervace do 18.03.2016   (max. 500 Kč)
   2% časově neomezená rezervace (max. 1 000 Kč)

Slevu nelze kombinovat s jinými slevami. 

Za včasné přihlášení
   8% rezervace do 04.01.2016 (max. 700 Kč)
   6%  rezervace do 18.01.2016  (max. 400 Kč)
   3%  rezervace do 18.03.2016  (max. 300 Kč)

Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Slevy exotika a vzdálené země
1 500 Kč rezervace do 18.01.2016
1 000 Kč rezervace do 18.03.2016
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 2016. Tuto slevu lze čerpat až od 
druhého realizovaného zájezdu a lze ji kombinovat s ostatními slevami. Sleva se 
nevztahuje na 1 a 2 denní zájezdy. 

Bonus CK za včasné přihlášení
Na zájezdy označené ikonku Bonus se poskytuje klientům speciální 
bonus (uvedeno vždy u konkrétního zájezdu). Tuto slevu lze kombinovat 
s ostatními slevami. 

Sleva Senior 55+ 
Na zájezdy označené ikonku Senior se poskytuje klientům starším 55 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.

ZÁJEZDY A UBYTOVÁNÍ NA PŘÁNÍ
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO ŠKOLY

Kombinací vašich přání s našimi znalostmi a zkušenostmi 
vytvoříme váš individuální program, zaměřený na specializaci dle 
vašich oborů nebo škol. 

Dlouhodobá zkušenost – tisíce spokojených klientů, kteří se
k nám rádi vracejí
Férová nabídka – naše podmínky jsou čitelné, ceny
jsou konečné
Profesionální průvodci a zdarma každé 11 místo 

DÁRKOVÝ 
POUKAZ
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Všeobecné informace

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ

POJIŠTĚNÍ

PODMÍNKY

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

Obdarujte své blízké poukazem v libovolné 
hodnotě ceny zájezdu. Dárkové poukazy 

zakoupíte na pobočkách CK nebo 
v síti našich prodejců.



Svozová místa leteckých zájezdů       
L1 Praha
L2 Brno (+500), Svitavy (+500), Pardubice (+400), Hradec
 Králové (+400), Poděbrady - ÖMV dálnice  (+300), Praha
L3 Opava (+600), Havířov (+ 600), Ostrava (+600), Frýdek   
 Místek (+600),
 Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600),
 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)

CESTUJETE

SÁM,
SAMA?
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.

INFORMACE
K DOPRAVĚ
Autobusovou přepravu organizujeme jednak přímými autobusy, kterými cestujete
z nástupního místa až do cíle vaší dovolené a jednak s využitím přestupových svozů. 
Svozy a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány osobními automobily, 
mikrobusy či autobusy. Trasy nástupních míst mohou být u některých zájezdů vzájemně 
kombinovány. V případě, že je na trase k hlavnímu autobusu  méně než 6 cestujících, 
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, 
především 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 
zasedacího pořádku, který sestavuje CK v závislosti na datu zakoupení zájezdu. 

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 Ostrava (+500), Frýdek Místek (+500),  Nový Jičín (+500),
 Hranice (+500), 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, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová,  
 Olomouc, Brno (+250)
  Odjezd E Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice,  
 Holice, (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová,  
 Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, 
 Brno (+200) 
  Odjezd F Plzeň (-200) 
  Odjezd G Trutnov (+400), Dvůr Králové n. Labem (+400), Náchod (+300),
 Hořice (+150), Jaroměř (+150)
  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, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová
  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.

Po dohodě v CK je možnost i dalších nástupních míst na trase zájezdu.
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Vybírat můžete z úchvatných italských koutů od Cinque Terre, přes 
Neapolský záliv, Apulii až po krásnou Sicílii. Čekají vás chrámy sta-
rověkého Řecka, jedinečnost  Kykladských ostrovů, antika Turecka, 
Napoleonovo rodiště Korsika, luxusní letoviska Francouzské Riviéry, 
Baleárské ostrovy, fantastické přírodní scenérie Kanárských ostrovů, 
kouzelná Costa Brava a Costa del Sol, oblíbené pobřeží Chorvatska. 
Středomoří, to je však mnohem více: Benátky, Barcelona, Marseille, 
Řím… je jenom na vás, co si zvolíte dřív!

Středomoří v sobě snoubí vše, co patří k dokonalé dovolené. Chce-
te poznávat jedinečnou architekturu, nádhernou přírodu či historické 
památky? Máte rádi koupání v průzračné mořské vodě, opalování na 
pláži a relaxaci v hotelu? Spojte příjemné s užitečným a vyberte si 
z naší nabídky pobytových zájezdů k moři s výlety, jedinečná kom-
binace poznání a odpočinku. Ubytováni budeme na jednom místě 
v přímořských letoviscích a odtud podnikneme výlety za poznáním 
atraktivních míst okolí.  
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Pobyty u moře
s výlety 
Jižní Evropa
Středomoří
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Krásy severní Itálie a San Marino Palmová Riviéra 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Ráno příjezd k jezeru LAGO DI GARDA, krátká 
prohlídka úžasného SIRMIONE, střeženého hradem
a spoustou římských zřícenin. Prohlídka Shakespearovy VERONY , město zažilo zlatý věk 
za vlády rodu Della Scala (Scaligerů), městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfi teátr, 
Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování ke břehům Jaderského moře. 
3. den: Pobyt u moře. 
4. den: Návštěva RIMINI, historické centrum města - dóm, fontána della Pigna, římský ob-
louk, most z doby císaře Augusta,  Piazza Cavour, obchůdky, nákupy, indiv. volno. Odpole-
dne klenot renesanční architektury URBINO , rodiště malíře a stavitele Rafaela Santiho, 
předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, 
rodný dům malíře Rafaela, osobní volno. 
5. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet do hl. italského kulinářského města BOLOGNA, 
středověké panorama, řada paláců z červených cihel, renesanční věže, 40 km sloupořadí, 
nejstarší evropská univerzita. Následuje FERRARA , město s bohatou minulostí dynastie 
d´Este, středověké centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense.
6. den: Celodenní výlet do RAVENNY , významné přístavní středisko proslavené raně křesť. 
církevními mozaikami a do středověkého SAN MARINA - památeku, muzea a umělec. díla.
7. den: Pobyt u moře. Večerní RICCIONE, populární letovisko, bohatý noční život, osobní 
volno, procházka po Viale Ceccarini, posezení v kavárnách nebo nákupy. 
8. den: Zlatá tečka programu - BENÁTKY . Do města připlujeme lodí z Fusini, prohlídka 
města na laguně,  náměstí Sv. Marka (Piazza San Marco) s velkolepou bazilikou sv. Mar-
ka, dóžecím palácem Palazzo Ducale – skvost gotické architektury, 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 podvečer odjezd do ČR.
9. den: Návrat v ranních hodinách.

Ubytování: Hotel Capo Est **** v Gabicce Mare - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím s klimatizací a výhledem 
na moře. Hotel se nachází pouhých několik kroků od privátní pláže. Hotelových hostům je k dispozici bazén 
a plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj). Snídaně formou bufetu, večeře 3chodové servír. menu. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 6x sní-
dani formou bufetu, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4390 Kč, 6x večeře 1200 Kč, fakutativní výlet  5. den pobytu Bologna - 
Ferrara 550 Kč (min. 25 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč  

  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  Hotel**** ubytování na jednom místě 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hod.
2. den: Dopoledne příjezd do jednoho z le-
tovisek Palmové Riviéry, ubytování v hotelu, 
koupání, večeře.
3. den: CIVITELLA DEL TRONTO, položené 
na rozhraní krajů Marche a Abruzzo. Město 
obklopuje pevnost Fortezza, osada s kos-
tely, benediktýnský klášter, svatyně Svaté 
Marie z Lumi. ASCOLI PICENO, prohlídka 
hl. město provincie Marche, renesanční ná-
městí Piazza del Popolo, kavárna Caff é Me-
letti s místní specialitou anýzovou pálenkou 
(Anisetta), katedrála Sant’Emidio, křtitelnice. 
Nedaleké středověké městečko OFFIDA 
na skalnatém výběžku údolí Tesino, kostel 
Apses Santa Maria della Rocca, krátká 
prohlídka histor. centra spojená s degustací 
místních vín.  
4. den: Pobyt u moře. Fakult. návštěva jed-
noho ze zábav. parků, např. Acquapark Onda Blu.   
5. den: Horské městečko NORCIA, rodiště sv. Benedikta a jeho sestry sv. Scholastiky. Pro-
hlídka histor. jádra, náměstí Piazza San Benedetto, kostel San Benedetto se sochami sv. 
Benedikta a sv. Scholastiky, papežská pevnost Castellina, Palazzo Comunale, možnost  ná-
kupů v místních obchůdcích. Přejezd na PIANO GRANDE DI CASTELLUCCIO, srdce Národ-
ního parku Monti Sibillini, náhorní plošiny obklopené horami, pokryté bohatou vegetací.  
6. den: Pobyt u moře. Fakult. místní dopravou středověká část města San Benedetto del 
Tronto, věž Torrione na Via Forte, kostel Santa Maria della Marina, trh na Piazza Garibaldi.
7. den: Městečko LORETO, po Římu a Vatikánu nejvýznamnější a nejnavštěvovanější poutní 
místo Itálie, gotická trojlodní Bazilika della Santa Casa se Svatou chýší. Přímořské SIROLO 
s náměstím Piazzale Marino, nádherné panoramat. výhledy na moře. ANCONA na poloost-
rově Conero, proch. histor. centrem města, dóm San Ciriaco,Trajánův oblouk, Lazzaretto. 
8. den: Pobyt u moře. Odpoledne výlet do vesničky ACQUAVIVA PICENO spojený s de-
gustací místních vín. 
9. den: Pobyt u moře, ve večerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Ubytování: Hotel ***  v některém z letovisek Palmové riviéry nedaleko pláže, 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím. Možno zajistit ubytování 3.os. na přistýlce bez slevy. V hotelu je zajištěna polopenze.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x 
polopenzi (snídaně kontinentální,, večeře servírované), degustace dle programu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, pobyt. taxu cca 1,50 €/den a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2690 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč  

pobyt u moře s výlety                                       kraj Marche a Abruzzo 

LAGO DI GARDA - SIRMIONE - VERONA - URBINO - RIMINI - BOLOGNA 
 FERRARA - RAVENNA - SAN MARINO - RICCIONE - BENÁTKY 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CIVITELLA DEL TRONTO - ASCOLI PICENO
- OFFIDA - NORCIA - PIANO GRANDE DI CASTELLUCCIO - MONTI SIBILLINI
- LORETO - SIROLO - ANCONA - ACQUAVIVA PICENA

Severní Itálie je kraj neuvěřitelných kontrastů, ma-
jestátních Dolomit, zvlněného pohoří Colli Euganei, 
renesančních paláců, překrásných měst, ale i oblast 
božských pokrmů. V průběhu zájezdu mnohá města 
navštívíme, stejně tak se i vykoupeme v Jaderském 
moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína, místní spe-
ciality a zájezd umocní ubytování v hotelu****.

Pohodový zájezd do oblasti Palmové Riviéry a výlety za poznáním kraje Marche a kou-
zelného Abruzza. 

Kód Termín Cena Trasa

IT400-16-1      16.07. – 24.07. 12 390,-           A, B, L

IT400-16-2      03.09. – 11.09. 11 290,-           A, B, L

Kód Termín Cena Trasa

IT401-16-1 09.09. - 18.09.                     10 990,-                               I, K
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FERRARA

BOLOGNA RAVENNA

RIMINI
SAN MARINO

URBINO

BENÁTKY
LAGO DI GARDA

VERONA

     Benátky

    Norcia

Piano Grande di Castelluccio



Ligurská riviéra Ostrov Elba

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do města umění a módy MILÁNA , krátká prohlídka historického cen-
tra vč. Piazza Duomo s katedrálou Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II., variantně Quadri-
latero d´Oro. Kolem poledne odjezd přes Janov do přímořského letoviska na ubytování.  
3. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
4. den: Lodní výlet za krásou zdejšího pobřeží - zátoka se středověkým klášterem SAN 
FRUTUOSO, po prohlídce bývalého opatství možnost koupání. Pokračujeme do PORTOFI-
NA, luxusního přístavu a letoviska v zemi. Možná, že právě díky svému složitému přístupu 
se toto letovisko stalo úkrytem pro spisovatele, jako byli Guy de Maupassant a Truman 
Capote či hollywoodské celebrity. Nostalgická atmosféra městečka RAPALLO, uličky pas-
telových barev, promenáda, hrad na břehu moře. 
5. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
6. den: Pobyt u moře nebo pro zájemce fakult. výlet na RIVIERU DI PONETE. Městečko 
NOLI, bohatá historie středověké hradby, janovské věže, kostel San Paragorio, dlouhá pí-
sečná pláž s výhledy až do Toskánska. Město ALBENGA, bývalá námořní republika, histo-
rické stavby, středověká věž, katedrála San Michele, baptisterium z 5. století. CERVO, bez 
nadsázky jedna z nejkrásnějších vesnic riviery, úzké uličky, kostel San Giovanni Battista, 
nádherná pláž. Večer návrat na hotel.
7. den: Oblast útesů mezi Levanto a La Spezia - CINQUE TERRE , chráněný pás skalna-
tého pobřeží na Riviéře di Levante, táhnoucí se od Monterossa al Mare přes Vernazza, 
Corniglia, Manorala až k Riomaggiore, poklad Itálie. Z La Spezia odjedeme vlakem (cca
11 €) k poznání pobřeží mezi jednotlivými místy, (oblast je dostupná pouze vlakem, lodí) 
lehká pěší turistika v oblasti těchto úchvatných vesnic na samém okraji závratných útesů. 
Lodní výlet podél pobřeží. PORTOVENERE, jedna z nejromantičtějších vesnic, shluk úz-
kých uliček, domy pastelových barev.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno.
9. den: JANOV na každém kroku spojený s K. Kolumbem. Prohlídka starého města, třída Via 
Garibaldi s nádhernými paláci , kostel Chiesa del Gesú, katedrála San Lorenzo, Palazzo 
San Giorgio, Kolumbův rodný dům, přístav Porto Antico, jedinečné Akvárium, individuální 
volno. K večeru odjezd domů.   
10. den: Návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v  hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 7x sní-
dani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní  a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč, 7x večeře 2300 
Kč, fakult. výlet 6. den 520 Kč/os. (min. 20 účastníků) 

  Přírodní památky UNESCO
  Kouzelný historický přístav v Janově 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno krátce navštívíme PISU , v minulosti námořní velmoc soupeřící s Benát-
kami a Janovem. Prohlídka monumentálního komplexu na travnatém náměstí Piazza dei 
Miracoli, šikmá věž, katedrála, baptisterium. Pokračujeme trajektem na Elbu, ubytování
v Marcianě Marině v příjemném rodinném hotelu cca 150 m od pláže. 
3. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
4. den: Výlet do PORTOFERRAIA, někdejší římský přístav. Procházka uličkami historického 
centra, středověké hradby a pevnosti, starý přístav, Napoleonova Villa dei Mulini s nádher-
nou terasovitou zahradou, pevnost Forte Stella aj., fakult. plavba podél ostrova a v horách, 
ve vnitrozemí navštívíme druhou Napoleonovu vilu – San Martino, sbírky spojené s Napo-
leonovou osobností. 
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Vnitrozemí, kamenné vesničky a hory ostrova. POGGIO, půvabná vesnička plná 
příkrých dlážděných uliček, nádherné výhledy na Marcianu Marinu a pobřeží. Neméně pů-
vabná středověká MARCIANA, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova 
Monte Capanne (1018 m), za jasného počasí s výhledy až na Korsiku. Okružní jízda na jih 
ostrova - prohlídka letoviska PORTO AZZURO s pevností Longone a nedalekého CAPOLI-
VERI na vrcholu kopce a úzkými uličkami a závratnými výhledy.   
7. den: Pobyt u moře, individ. volno. V odpoledních hodinách odjezd na pevninu a do ČR
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt na ostrov Elba, 5x ubytování v příjemném rodinném hote-
lu v Marciana Marina - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3000 Kč, 5x večeře 3 chodové menu 2900 Kč (v restauraci 150 m od 
hotelu), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč 

  Sleva Senior +55 – ze základní ceny 3%

perla Itálie                                                         Marciana Marina 

Ostrov Elba – perla toskánského souostroví, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, 
nádherné hory s možnostmi pěší turistiky, omračující vyhlídky a výtečná toskánská 
kuchyně, to je naše pozvání na romantický ostrov Elba.

Kraj proslulý uměním a působivou scenérií strmých svahů, skalnatých zátok a divoké 
vegetace. Městečka mají svůj původ ve středověku a dodnes si uchovala starobylý 
šarm. Kamenné vesnice, řádky vinohradů, pláže s palmami – to je Ligurie. V průběhu 
zájezdu navštívíme obě části, a to jak Riviéru di Ponete, tak Rivieru di Levante. 

Kód Termín Cena Trasa

IT402-16-1    01. 07. - 10.07. 12 590,-         A, B, G, L 

Kód Termín Cena Trasa

IT403-16-1   18.06. – 25.06. 12 290,-    A, B, G, L
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PISA - OSTROV ELBA: MARCIANA MARINA - PORTOFERRAIO - POGGIO
- MARCIANA - PORTO AZZURO - CAPOLIVERI - SIENA

MILANO - JANOV - SAN FRUTUOSO - PORTOFINO - RAPALLO - NOLI
- ALBENGA - CERVO - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - JANOV

     Cinque Terre      ostrov Elba - Poggio



Jižní Toskánsko a ostrov Elba

Jižní Toskánsko a ostrov Elba

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do oblasti půvabného Toskánska. 
Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, klenot Toskánska, středověké opev-
něné městečko 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 prohlídka i středověké VOLTERY, 
větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické 
centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd 
do přímořského letoviska jižního Toskánska na ubytování.
3. den: Pobyt u moře. 
4. den: Fakultativní celodenní výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví 
ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. 
Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického cen-
tra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s  terasovitou zahradou. Na prohlídku 
půvabných vesniček vyjedeme do hor: vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný 
výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost 
fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až 
na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými
a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PRO-
CCHIO. 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 židov-
ské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA, jedno

etruská sídla, tyrkysové moře

etruská sídla, tyrkysové moře

SAN GIMIGNANO - VOLTERA - OSTROV ELBA: PORTOFERRAIO - POGGIO
- MARCIANA - MONTE CAPANNE - PROCCHIO - PITIGLIANO - SOVANA
- SATURNIA - MONTE ARGENTARIO - GROSSETO - SIENA

Zájezd nás zavede do turistům zaslíbeného kra-
je, kde nás čeká mnohem víc než světové umění 
a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných 
městeček na vrcholcích kopců, vinice -  kde může-
me ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, 
etruské archeologické památky se záhadnými vie 
cave, ostrůvky u jižního pobřeží Toskánska a panen-
skou krajinu přímořského parku Maremma.

Kód Termín Cena Trasa

IT404-16-1 02.09. - 11.09. 14 890,– A, B, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

IT405-16-1 02.09. - 10.09. 23 990,– L2
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     San Gimignano

z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý 
pískovec, kostel Santa Maria s freskami
a v okolí etruské hrobky Toskánska – Ne-
cropoli di Sovana, via cave – hloubené 
cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka 
Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr 
dne se ponoříme do zdejších přírodních 
horkých pramenů. Relaxace v sirných ter-
málních lázních. Návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře nebo dle zájmu (min. 
25 účastníků) fakultativní výlet do „Toskán-
ské oázy“ - MONTE ARGENTARIO, čisté 
moře, malebné přístavy - Porto Santo Ste-
fano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Individuální 
volnoa odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích. 
8. den: Polodenní výlet do hlavního města stejnojmenné provincie GROSSETO s řa-
dou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonice
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 nejkouzelnějších měst celé Itálie SIENY, prohlídka stře-
dověkého centra  - hlavní náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice To-
rre 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 hodinách odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - oblast 
Follonica, 7x polopenzi (snídaně, večeře 3chodové menu), pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: výlet na ostrov Elba 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), fakult. výlet 7.den 
400 Kč (min. 25 osob), 1lůžk. pokoj 3990 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 300 Kč 

  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová
  Sleva: Senior + 55 - ze základní ceny 3%

Zájezd s příletem do Pisy kopíruje program předchozího
zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do PISY. Asistovaný transfer na hotel.
2. - 8. den: Po snídani následuje program se skupinou autobusového zájezdu 2. - 8. den. 
9. den: Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do ČR. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Pisa – Praha, transfer z/na letiště, dopravu lux. klim. bu-
sem Itálii, 8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 1x v okolí Pisy,
7x v přímořském letovisku), 7x polopenzi, 1x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5400 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 300 Kč výlet na ostrov Elba 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), fakult. výlet 7.den 400 Kč.

  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová

     Portoferraio



Toskánsko Bílé útesy Gargána  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Příjezd do Itálie, celý den strávíme v oblasti ma-
lebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem 
CINQUE TERRE , tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Přijedeme do obce 
LEVANTO, odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu 
– pěkné městečko a písčitá 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.    
3. den: Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. 
Návštěvníky ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované 
pestrými květinovými záhony. LUCCA, podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve 
svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček.
4. den: Pobyt u moře. 
5. den: Město SIENA , jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, 
náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. SAN 
GIMIGNANO , 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 Etrusků. Krásné městské brány, impozantní středo-
věké paláce, gotická katedrála.
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, jeden
z nejmalebnějších ve Středozemním moři s velmi členitým pobřežím: výlet do PORTO-
FERRAIA, Napoleonova vila, Medicejská pevnost, možnost koupání (lodě se platí na místě). 
8. den: Pobyt u moře.
9. den: Historická FLORENCIE  – perla Toskánska s monumentálními stavbami fl orentské 
renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicej-
ských, most Ponte Vecchio, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela. Večer odj. do ČR.
10. den: Příjezd v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v apartmánech nebo chatkách s možností vaření 
(2lůžk. ložnice se společným příslušenstvím), průvodce   
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplexní pojištění. včetně léčebných výloh a storna zájezdu 300 Kč, výběr ložnice 
350 Kč/os.  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odjezd z republiky.
2. den: Příjezd na poloostrov GARGÁNO s jedinečnými 
bílými útesy. Městečko PESCHICI, usazené na strmé skále 
nad mořem, jedno z nejmalebnějších míst v oblasti Gargá-
na. Příjezd na místo ubytování, odpoledne pobyt u moře, ubytování v hotelu.  
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 
oblasti „trulli“ - bílé domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem, ALBEROBELLO, 
romantické městečko s více jak tisíci domky „trulli“. V podvečer návštěva LOCOROTONDA, 
třpytivě bílé domky na vršku kopce. 
4. den: Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakult. lodního výletu na ostrovy TREMITY, nej-
významnější je ostrov San Nicola a San Domino. Oba jsou proslulé průzračnou vodou, mož-
nost koupání, procházky po ostrovech a k historickým památkám.   
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce je připraven fakult. výlet za románskými památkami Apu-
lie. TRANI, klenot Apulie, románská katedrála sv. Mikuláše. Město BARLETTA, zde se nalo-
ďovali křižáci mířící do Svaté země - Colosso, největší dochovaná antická bronzová socha 
římského císaře. Hrad CASTEL DEL MONTE, jedna z nejzáhad. památek italského jihu. Obrov-
ská 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 SAN-
T’ANGELO,  proslavené třemi zjeveními Archanděla Michaela v l. 490-493. Čtvrté zjevení 
v 8. století vedlo k založení kláštera. Dnes je jeskyně, ve které došlo ke zjevením, jedním 
z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii. Poutní místo SAN GIOVANNI ROTONDO, známé 
působením františkánského mnicha Padre Pio, starý kostel, křížová cesta, moderní kostel.   
7. den: Procházka po VIESTE, romantické městečko 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.
 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x 
ubytování v hotelu**** s bazénem - 2.lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 5x polopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lod-
ní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: fakult. výlet 5. den zájez-
du 380 Kč/os., komplex. poj. vč. storna zájezdu 
240 Kč  

a Cinque Terre a památky Apulie                                                   

Navštivte s námi poloostrov Gargáno - fascinující po-
břeží lemující tento pohádkový výběžek země. Obdi-
vovat budeme vápencové útesy, smaragdové moře, 
prastaré lesy, vonící makchie, typická bílá městečka. 
Jižněji v Apulii navštívíme jedinečný Castel del Mon-
te, katedrálu v Trani, Alberobello a mnoho dalšího. 

Toskánsko  s pobytem u moře a prohlídkami jedi-
nečných stavebních památek ve Florencii, Sieně, 
Pise, Lucce, která jsou lákavými místy s mimo-
řádnými ukázkami umění románského, gotického
a renesančního. Navštívíme i oblast Cinque Terre 
s romantickými městečky nad mořem, ostrov Elba 
nebo atraktivní San Gimignano.

Kód Termín Cena Trasa

IT406-16-1     11.06. - 20.06. 9 390,– F,N 

IT406-16-2      03.09. - 12.09. 9 390,– Praha

Kód Termín Cena Trasa

IT407-16-1      04.09 - 11.09. 12 990,- F, J 
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PESCHICI - BARI - ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - OSTROVY TREMITI
- TRANI - BARLETTA - CASTEL DEL MONTE - MONTE SANT´ANGELO
- SAN GIOVANNI ROTONDO - VIESTE 

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

LEVANTO

VILA
GARZONI

FLORENCIE

SAM GIMIGNANO

SIENA

ELBA

VOLTERRA

LUCCA

PISA
SAN GIOVANNI

ROTONDO

PESCHICI

VIESTE

MONTE SANT´ ANGELO

TRANI

BARI

ALBEROBELLO

CASTEL DEL MONTE

I T Á L I E

   Cinque Terre - Manarola  ostrovy Tremity

   Vieste



Cena zahrnuje: dopr. lux. klim. busem, 5x ubytování
v hotelu v přímořském letovisku u Říma - 2lůžk. poko-
je s přísluš., 5x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby
a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3000 Kč, 5x veče-
ře 1290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 
Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 
Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, 
Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 
18ti let 70 Kč) 

  Průvodce: Mgr. Václav Kabíček
  Sleva: Senior + 55 - ze základní ceny 3%

Zájezd s příletem do Říma kopíruje program
předchozího zájezdu autobusem

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Říma. Transfer na hotel, individuální volno.
2.-7. den Po snídani následuje program se skupinou autobusového zájezdu 2.- 7. den. 
7. den V odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do ČR. V návaznosti na letový řád 
může být program tohoto dne částečně krácen o oblast Piazza Navonna.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Řím – Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště, dopra-
vu lux. klim. busem  Itálií, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 
1x v Římě, 5x v přímořském letovisku u Říma), 6x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3600 Kč, 5x večeře 1290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 
Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, 
Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč) 

  Průvodce: Mgr. Václav Kabíček
  Sleva: Senior +55 - ze základní ceny 3%

Řím

Řím 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do ŘÍMA, prohlídka antického velkoměsta - Forum Romanum s po-
zůstatky budov a chrámů – Via Sacra, Kapitol s jezdeckou sochou Marka Aurelia, Kolose-
um – symbol města a nejvýznamnější římský amfi teátr vybudovaný císařem Vespasiánem, 
Palatin, barokní a renesanční město - kostel San Pietro in Vincoli s originálem Michelan-
gelova Mojžíše, slavná fontána - Fontána di Trevi, Španělské náměstí, Španělské schody, 
atmosféra italské metropole. Ubytování v přímořském letovisku u břehů Tyrhénského moře.
3. den: Individuální volno, pobyt u moře. 
4. den: Dopoledne navštívíme etruské CERVETERI  - jedno z nejmocnějších hospodář-
ských center ve středomoří od 7. do 5. stol. př. n. l., v blízkosti Etruská nekropole – město 
mrtvých s etruskými hrobkami ze 6. -1. stol. před n. l., hrobkové stavby, Tomba dei Rilievi. 
Odpoledne prohlídka bývalého obchodního centra OSTIA ANTICA – zříceniny přístavu ze 
4. stol. př. n. l. podávající velkolepý obraz o každodenním životě v antickém Římě. Koupání 
a pobyt u moře.
5. den: Individuální volno, pobyt u moře.
6. den: Výlet do TIVOLI - letní sídlo římských císařů - zahrady Villy D´Este  – rozsáhlá 
zahrada se stovkami fontán, oáza klidu a zeleně. Villa Adriana - Hadriánova vila ), roz-
sáhlý komplex antických památek z doby největší slávy římského impéria za vlády císaře 
Hadriána. Odpoledne návrat na hotel a cestou zastávka v CASTEL GANDOLFO, překrásné 
borgo na kopci, jemuž dominuje papežská letní rezidence, výhledy na Lago di Albano.  
7. den: Dokončení prohlídky ŘÍMA - VATIKÁNU  - náměstí sv. Petra vč. chrámu sv. Pet-
ra se slavnou Michelangelovou Pietou, Vatikánská muzea, Sixtinská kaple. Mimo jiné 
navštívíme Pantheon s hrobkami italských králů, spleť úzkých uliček u Piazza Navona
s Berniniho fontánou a na závěr procházka k řece Tibeře a Andělskému hradu, atmosféra 
večerního města, odjezd do ČR.
8. den: Předpokládaný návrat do republiky v odpoledních hodinách.

s pobytem u Tyrhénského moře

s pobytem u Tyrhénského moře

ŘÍM - CERVETERI - OSTIA ANTICA - TIVOLI - CASTEL GANDOLFO - VATIKÁN 

ŘÍM - CERVETERI - OSTIA ANTICA - TIVOLI - CASTEL GANDOLFO - VATIKÁN 

Všechny cesty vedou do Říma, poznejte tedy s námi italskou metropoli, věčné město. 
Navštívíme nejen Řím, ale i rozmanitý kraj sopečných jezer, hor a olivových hájů mezi 
Apeninami a Tyrhénským mořem, kde před rozkvětem Říma žili Etruskové a odpočí-
vat budeme na plážích Tyrhénského moře. 

Kód Termín Cena Trasa

IT408-16-1 18.06. - 25.06. 9 990,– A, B, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

IT409-16-1 18.06. - 24.06. 14 990,– L2, L3
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     Řím - Andělský hrad

     Řím - Koloseum
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Ischia – smaragdový ostrov                            

Ischia – smaragdový ostrov                            

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd autokarem v poledních hodinách z ČR. 
2. den: V dopoledních hodinách přejezd trajektem na vulkanický termální ostrov ISCHIA 
(cca 1 hod.), jemuž se svou výškou 788 m n. m. dominuje „zahálející“ sopka MONTE EPO-
MEO. Koloběh jeho dějin je plný nejen lidských aktivit, ale i přírodních anomálií. Transfer do 
hotelu, odpoledne odpočinek u hotelového termálního bazénu, individuální volno. 
3. den: Turisticky vyhledávané FORIO, městečko kostelů, procházka středověkými ulička-
mi a náměstíčky, barokně laděný chrám St. Maria Loreta, kostel Santa Maria del Soccorso
z roku 1350, známý z americké fi lmové komedie Nebožtíci přejí lásce. Fakultativně navštíví-
me největší termální park na ostrově – POSEIDONOVY ZAHRADY, komplex s více než 20ti 
bazény o teplotách od 28 do 40 °C, přírodní skalní saunou, Kneippovými lázněmi a se sou-
kromou pláží Citara, neboť lázně leží přímo u moře. Úspěšně se zde léčí třeba artróza, gy-
nekolog. problémy, dermatologická onemoc., dna či ischias, (celodenní vstupné cca 32 €).  
4. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Fakultativně možnost návštěvy 
ostrovní rajské zahrady LA MORTELLA, zahradu navrhl Rusell Pagea inspirován maurskými 
zahradami v Alhambře ve španělské Granadě a která v roce 2004 získala cenu za nejkrás-
nější park v Itálii (cca 15 €) nebo navštívíme minipláže v SORGETU, horké termální prameny 
tu vyvěrají přímo do moře, teplá vodní lázeň na kraji minipláže, činnost termálních prame-
nů, které až 90 stupňovými „jehličkami“ budou atakovat naše těla jako čínská akupunktura.
5. den: Výlet po ostrově. Nesmazatelná mementa připomínají obranné věže podél pobřeží 
ostrova a množství dochovaných antických kostelů. Ty, spolu se zajímavými památkami, 
sídly s typickou architekturou jihu a mnoha termálními vřídly, dokazují, že Ischia je bohatá 
na historii a kulturně-umělecké dědictví – ISCHIA PORTO a ISCHIA PONTE - Aragonský 

pobyt na ohnivém ostrově
3 nevyhaslé sopky a výlety na 7 jihoitalských vulkanických ostrovů

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

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

Kód Termín Cena Trasa

IT410-16-1 19.09. - 26.09.       11 290,– A, B, G, L 

Kód Termín Cena Svoz let.

IT411-16-1 27.09. - 01.10.       12 990,– L2, L3

hrad, CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO – pozůstatky starověké řecké civilizace na-
lezneme v místním muzeu sv. Restituty, symbol města - skála zvaná Fungo (houba), pů-
vodní lávová vyvřelina, kterou moře a vítr vytvarovaly do dnešní podoby, SANT’ ANGELO.
6. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Pro zájemce je připraven fakulta-
tivní výlet na ostrov CAPRI s půvabnými městečky Capri a Anacapri, okružní plavba kolem 
ostrova, prohlídka Modré jeskyně. V průběhu celého pobytu na ostrově Ischia mají zájemci 
možnost fakult. potápění a šnorchlování pod vedením zkušeného instruktora.        
7. den: Dopoledne pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Odpoledne transfer na 
trajekt, po připlutí do POZZUOLI následuje odjezd do ČR.
8. den: Předpokládaný návrat do republiky v odpoledních hodinách. 
 

Ubytování: Autobusová i letecká varianta - hotel Maremonti*** -  umístěný na klidném panoramatickém 
místě, kousek od centra městečka Panza, v blízkosti zátoky Sorgeto, kde vyvěrají termální prameny přímo 
do moře. Standardní 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, balkónem nebo terasou (1lůžk. pokoje bez balkónu). 
Stravování - snídaně rozšířené kontinentální, večeře - 3chodového menu. Pro hotelové hosty je k dispozici: 
venkovní termální bazén, bar, zahrada, terasa, slunečníky a lehátka (zdarma). 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt na Ischii a zpět, dopravu na výlety po ostrově bus/místní 
hromadnou dopravou, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi (snídaně, 
večeře 3chodové menu), pobytovou taxu, průvodce a místního průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3000 Kč (zde povinné při nedoplnění), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet z Prahy do Neapole. Transfer 
z letiště a přejezd trajektem na vulkanický termální ostrov 
ISCHIA (cca 1 hod.). Transfer do hotelu, odpočinek u hotelo-
vého termálního bazénu, individuální volno.
2. - 4. den: Program shodný se skupinou autobusového
zájezdu 3. - 5. den.
5. den: Dopoledne relaxace, termální bazény. Odpoledne transfer na letiště do Neapole
a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje*: leteckou přepravu Praha – Neapol – Praha vč. kabinového zavazadla (42x32x25 cm) dle 
pravidel letecké společnosti, letištní taxy, transfer z/na letiště, trajekt na Ischii a zpět, dopravu na výlety 
po ostrově bus/místní hromadnou dopravou, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x 
polopenzi (snídaně, večeře 3chodové menu), pobytovou taxu, delegáta na ostrově Ischia
Cena nezahrnuje*: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.  
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 2400 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč, letadlo - velké kabinové zavazadlo 1 000 Kč (56x45x25 cm),  zavazadlo do 23 kg 1690 Kč
Poznámka: v době tisku katalogu nebyly ještě známy letové řády na r. 2016, z tohoto důvodu může dojít 
k posunutí termínu zájezdu o 1 den

Zahrady La Mortella - největší klenot ostrova, krásná botanická zahrada pod záštitou anglického 
prince Charlese, zpřístupněná 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 zahradami v Alhambře ve španělské Granadě. 

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

Ischia - Sant´ Angelo

Poseidonovy zahrady



7. den: Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI, kde najdeme vše, 
co charakterizuje atmosféru Středomoří. Masivní vápencové skály, které vystupují kolmo 
vzhůru z průzračně modré vody, tak vypadá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější ostrov Tyr-
hénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, 
možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamenný-
mi 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.
8. den: Pobyt u moře. Náš tip na odpol.výlet s průvodcem - město SORRENTO. Podle řecké 
legendy právě v sorrentských vodách žily bájné Sirény. Fakultativně místní dopravou cca 7 €. 
9. den: Po stopách apoštolů a Normanů. Odjedeme do SALERNA, katedrála sv. Matou-
še s hrobem jednoho z evangelistů, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet 
podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfi tana , do nejkouzelnější oblasti Kampá-
nie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyštivou mod-
rou hladinou, bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI
s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepe-
ného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně 
návštěva Smaragdové jeskyně (cca 30 €) nebo výlet místní dopravou vysoko do kop-
ců nad Amalfi  do elegantního RAVELLA (cca 10 €), městečka zavěšeného mezi mořem
a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo).
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Předpokládaný návrat do republiky v odpoledních hodinách.

Ubytování: hotel*** - přímořské letovisko Torre 
del Greco - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x 
ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 7x polopenzi (snídaně, večeře - 3chodové 
menu), pobyt. taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety
a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč 
(zde povinné při nedoobsazení), pokoj s balko-
nem a minibarem 1600 Kč/os., komplex. pojiště-
ní vč. storna zájezdu 300 Kč 
  Polopenze: v ceně

Program zájezdu a bližší informace na straně 93

Ubytování: hotel*** -  přímořské letovisko Torre del Greco - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Neapol – Praha vč. kabinového zavazadla (42x32x25 cm) dle 
pravidel letecké společnosti, letištní taxy, transfery, dopravu klim. busem v Itálii, 4x ubytování v hotelu - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi (snídaně, večeře - 3chodové menu), pobyt. taxu, průvodce 

Neapolský záliv, ostrov Capri

Neapolský záliv

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z republiky v poledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do ŘÍMA, prohlídka nejvýznamnějších 
památek města – nenecháme si ujít majestátní baziliku sv. Petra, pradávnou slávu Fora Ro-
mana - 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 Neptunův 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 CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem 
pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodní-
mi díly. Právě zde natáčel George Lucas záběry interiérů, královské rezidence ve fi lmu 
Hvězdné války. NEAPOL, ležící v samotném centru Kampánie a jedno z mála evropských 
měst, kde se ještě nevytratil duch starověku – historické centrum Centro Storico – San-
ta Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale
a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito.
5. den: Po stopách vulkanické erupce. Navštívíme VESUV, výjezd na temně se tyčící sop-
ku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. 
Další zastávkou budou POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erup-
cí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra 
vzdálené minulosti. Zkamenělé HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických 
památek, římské rybářské město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, 
kde roku 79 n. l. po výbuchu Vesuvu kompletně zmizelo v 16ti metrové vrstvě bahna. 
6. den: Pobyt u moře. Náš tip na odpol. výlet s průvodcem - vila v OPLONTIS, bývalé 
starověké římské město, zachovalá vila rodiny Neronovy manželky, fakult. místní dopr. cca 
6 € nebo malebné POSITANO.

a Amalfi tánské pobřeží

Amalfské pobřeží, Vesuv, Capri

ŘÍM - CASERTA - NEAPOL - VESUV - POMPEJE - HERCULANEUM - OPLONTIS 
- OSTROV CAPRI - SORRENTO - SALERNO - AMALFI - ATRANI - RAVELLO 

NEAPOL - POMPEJE - VESUV - HERCULANEUM - OSTROV CAPRI - SALERNO 
- AMALFI - ATRANI - RAVELLO 

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 nevytratil duch starověku. 
Poznáme okouzlující pobřeží Costiera Amalfi tana, 
ostrov Capri v Neapolském zálivu, Vesuv i Pompeje. 

Kód Termín Cena Trasa

IT412-16-1 15.07. - 24.07. 11 790,– A, B, G, L

IT412-16-2 19.08. - 28.08. 11 790,– A, B, G, L

IT412-16-3 02.09. - 11.09. 11 590,– A, B, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

IT590-16-1 21.09. - 25.09. 11 690,– L2, L3
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I T Á L I E

ŘÍM

CASERTA

NEAPOL
POMPEJE

SORRENTO

CAPRI

AMALFI
RAVELLO

SALERNO

    Positano

     ostrov Capri



Apulie, Kalábrie a výlet na Stromboli Kalábrie 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Brzy ráno odjezd z ČR do Itálie. Večer ubytování v oblasti Strà.
2. den: Po snídani odjezd do  Apulie, zastávka v POLIGNANO A MARE, ležícího na skalách 
na břehu Jaderského moře.  Příjezd do Alberobella na ubytování.     
3. den: ALBEROBELLO, pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických sta-
veb. Barokní město LECCE, jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky
a zbytek dne strávíme v nejvýchodnějším italském městě OTRANTU , historické cent-
rum, středověké mozaiky katedrály. Možnost koupání nebo procházka k bauxitovému je-
zírku. Ubytování na poloostrově Salento.
4. den: Celodenní okruh po poloostrově SALENTO. Procházka k romantickému majáku na 
OTRANTSKÉM MYSU. Zastávky v soutěsce CIOLO a na mysu LEUCA, poutní bazilika Pan-
ny Marie, vyhlídky na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél 
pobřeží. Koupání na MALEDIVSKÉ PLÁŽI s exotickým zbarvením. Podvečerní GALLIPOLI, 
městečko na ostrůvku v Jónském moři.
5. den: Starověké METAPONTUM, místo spojené s působením fi lozofa a matematika Py-
thagora. Horské městečko MORANO CALABRO, středověké  uličky, výhledy na pohoří 
Monte Pollino. Večer příjezd na ubytování do Capo Vaticano na pobřeží Tyrhénského moře. 
6. den: Pobyt u moře v CAPO VATICANO. Odpol. pro zájemce fakult. výlet lodí za erupcemi 
činné sopky na ostrově STROMBOLI, které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 40 €).  
7. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží 
Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA s pitoreskním rybářským městečkem a pěk-
nou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií, největší kalábrijské město REGGIO 
DI CALABRIA s krásnou promenádou a muzeem antiky. Městečko duchů PENTEDATTILO
a normanské město na skále GERACE. Návrat na hotel.
8. den: Pobyt u moře. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano.
9. den: Jedinečná TROPEA, označována jako „barokní balkón Kalábrie“. Pokračujeme po-
dél západ. pobřeží Kalábrie až do regionu Basilicata. Zastávka nad městečkem MARATEA 
u gigantické sochy Krista (Evropské Rio de Janeiro). Přejezd na ubytování do Paesta.
10. den: Dopoledne pobyt u moře, volno v městečku PAESTUM, variant. odjedeme místní 
dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestu. Od-
poledne odjezd z Itálie, noční přejezd do ČR.
11. den: Příjezd v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x
v Strà, 1x v  Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum), 9x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, místní dopr. a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5090 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 8x večeře 2000 Kč nebo 4x 
večeře 800 Kč, fakult. výlet 7. den  550 Kč (min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč 

  Průvodce: Mgr. Michal Hrazdil
  BONUS - komplex. cest. pojištění zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Kalábrie, přílet do Lamezia Terme a transfer na ubyto-
vání. Odpoledne odlet z Brna do Kalábrie, přílet do Lamezia Terme a transfer na ubytování. 
Ubytování na CAPO VATICANO, cca 300m od jedné z nejkrásnějších pláží Kalábrie.
2. den: Pobyt u moře. Odpoledne fakult. projížďka lodí podél pobř. a mysu Capo Vaticano.
3. den: Pobyt u moře. Odpoledne fakult. výlet lodí na ostrov STROMBOLI a večerní pů-
sobivé pozorování výbuchů sopky z Sciara del Fuoco. Pozdě večer návrat na ubytování.
4. 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 může-
me využít léčivých koupelí v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích z čer-
ného sopečného písku. Na ostrově Stromboli, budeme pozorovat lávová pole a opakující 
se výbuchy sopky. K večeru návrat lodí zpět na ubytování. 
5. den: Celodenní výlet autobusem na SICÍLII. Přejedeme Messinskou úžinu, navštívíme 
starobylou TAORMINU, Dóm, řecké divadlo, pohledy na zahrady Naxos a stále výbušnou 
sopku Etnu. Návštěva města cca 3 hodiny s volným rozchodem. Následuje MESSINA, pro-
hlídka unikátní katedrály. 
6. den: Pobyt u moře. Odpoledne výlet autobusem podél pobřeží bohů do města TROPEA,  
jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie. Po prohlídce návštěva místní výrobny
s ochutnávkou lokálních produktů a možností jejich nákupu. Večer návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře, volno, koupání, pobyt na pláži. 
8. den: Dopoledne transfer na letiště a odpoledne odlet do Brna, odpoledne transfer na 
letiště a večer odlet do Prahy.

 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu  tam a zpět, le-
tištní taxy, 7x ubytování ve 2lůžk. pokojích (hotely 
nebo apartmány), 7x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, pobyt. 
taxu (cca 5 €/os.) a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (zde 
povinné při nedoobsazení), výlet ve člunech po-
dél pobřeží 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč s možností připojištění vyššího 
storna zájezdu + 250 Kč 
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 2 000 Kč, 1. dítě 
do 13 let na přistýlce 7 500 Kč, 2. dítě do 13 let na 
přistýlce 3 500 Kč

to nejlepší z nejjižnější Itálie + Paestum
putování po špičce a podpatku italské boty

s výletem na Sicílii a Lipary 

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

Putování po špičce a podpatku italské boty, atraktivní zájezd za poznáním Apulie, 
Basilicaty, Kalábrie a Stromboli s bublajícími horkými prameny. 

Kód Termín Cena Trasa

IT414-16-1      15.09. – 25.09.            15 290,– A, B, G, L

Kód Termín Cena Svoz

IT413-16-1 14.06. – 21.06. 21 990,- Praha, Brno

IT413-16-2 21.06. – 28.06. 22 990,- Praha, Brno

IT413-16-3 12.07. - 19.07. 23 990,- Praha, Brno

IT413-16-4 26.07. - 02.08. 23 990,- Praha, Brno

IT413-16-5 09.08. - 16.08. 23 990,- Praha, Brno

IT413-16-6 23.08. – 30.08. 23 990,- Praha, Brno

IT413-16-7 06.09. – 13.09. 22 990,- Praha, Brno

IT413-16-8 13.09. – 20.09. 21 990 ,- Praha, Brno
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CAPO VATICANO - TROPEA - TAORMINA - MESSINA - LIPARI - VULCANO
- STROMBOLIPOLIGNANO A MARE - ALBEROBELLO - LECCE - OTRANTO - POLOOSTROV 

SALENTO - MYS OTRANTO A LEUCA - GALLIPOLI - METAPONTUM - MORANO 
CALABRO - CAPO VATICANO - OSTROV STROMBOLI - SKYLLA - REGGIO DI 
CALABRIA - PENTEDATTILO - GERACE - TROPEA - MARATEA - PAESTUM

    Paestum    Tropea



kterých se zatočí hlava. Prohlídka zdejších výjimečných jeskynních obydlí ve čtvrti SASSI 
(kamenné domy a kostely vytesané v jeskyních a na útesech - fi lm Mela Gibsona - Utrpení 
Krista). Cestou zpět na ubytování prohlídka záhadného hradu CASTEL DEL MONTE , jedna 
z nejimpozantnějších památek jihu Itálie. 
6. den: Pobyt u moře.
7. den: Celodenní výlet na Saletinský poloostrov, jenž si zachovává příchuť řecké minulosti. 
Třpytivé město kostelů LECCE, postavené z kamene, jedinečná barokní architektura, Pia-
zza del Dumo s katedrálou od Giuseppe Zimbala a biskupským palácem Palazzo Vesco-
ville, bazilika Santa Croce, římské památky - amfi teátr Teatro Romano z 1. stol. př. n. l., 
sloup Colonna di St. Oronzo s bronzovou sochou. Opevněné historické centrum městečka 
OTRANTO, ohromné hradby, úzké uličky, románská katedrála - mozaiková podlaha Strom 
života. Panoramatická cesta na nejjižnější cíp Saletinského poloostrova krásný mys SANTA 
MARIA DI LEUCA, kde se slévá Jónské a Jaderské moře.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno.  
9. den: Středověké elegantní BARI, prohlídka starého města Bari Vecchia, labyrint uliček, 
náměstí na kterých se tísní 40 kostelů, Sloup spravedlnosti,  bazilika San Nicola -  posta-
vená pro uložení ostatků sv. Mikuláše, Štaufský hrad - normanská stavba na rozvalinách  
římské pevnosti. V Bari se skvěle nakupuje, individuální volno ke koupání nebo nákupu 
apulijských specialit - sýr caciocavallo podolico, různé druhy mozzarely, bílé víno Verde-
ca či ochutnání grilovaných olihní, možnost fakult. výletu vlakem s průvodvem do TRANI, 
pevnost Fridricha II. Odjezd do republiky.
10. den: Příjezd v odpoledních hodinách do ČR.

Ubytování: Hotel*** se nachází v italském přímořském letovisku Torre Canne, nabízí příjemné ubytování 
pouhých 100 m od písečné pláže v jednom z nejslunečnějších přímořských letovisek v Apulii. Plně vyba-
vené 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 počasí v roce.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x 
snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč (zde povinné při nedoplnění), 7x večeře – menu a salátový 
bufet 1300 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč 

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  Atraktivní program v Apulii
  Výborná kuchyně - příjemný hotel
  Basilicata - Matera - Sassi

Jižní Itálie - kamenná krása Apulie 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních odpoledních hod. odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Průjezd italskou části Marche a Abruzzo do pří-
mořského letoviska v Apulii na ubytování. Odpoledne ubytování, odpočinek, pobyt u moře.
3. den: Výlet na vápencovou náhorní plošinu Murgia (473 m n. m.). Rozeklaná krajina
s průrvami, kruhové kamenné domy - trulli. Navštívíme a budeme obdivovat město bílých 
krátkých špičatých střech ALBEROBELLO , stará čtvrť Rione Monti s více něž 1 000 trulli. 
Nevynecháme návštěvu krásných vápencových jeskyní  GROTTE DI CASTELLANA, nejdel-
ší přírodní labyrint Itálie, Grotta Bianca (bílá jeskyně) - bílá jeskyně plná stalaktitů. Závěr dne 
bude patřit jednomu z nejkrásnějších italských měst LOCOROTONDO, třpytivě 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 rozeklaném 
skalisku, na které doráží průzračné vody Jaderského moře.
5. den: Výlet do Basilicaty - úžasná horská pásma, vesnice splývající se skalisky, Carlo Levi 
a jeho kniha - Kristus se zastavil v Eboli, dokumentuje drsný život zdejších vesničanů. Čeká 
nás pozoruhodná MATERA , směsici tmavých budov v barvě žuly korunují dvě rokle, ze 

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 

Jižní Itálie, to je sluncem vybělená krajina, mořské 
scenérie, stříbrné olivové háje, města na vrcholcích 
kopců, lidová hudba Taranta, letní karnevaly. Navští-
víme skutečné perly této části Itálie - jedinečnou ob-
last 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!

Kód Termín Cena Trasa

IT415-16-1    26.08. -  04.09.    14 890,-          A, B, F, G, L
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BARI

ALBEROBELLO

LECCE

OTRANTO
GALLIPOLI

TARANTO

MATERA

I T Á L I E

     Polignano a Mare

     Castel del Monte

     Alberobello

 Polignano a Mare
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pěti kostely a archeologickými vykopávka-
mi. Prohlídka katedrály sv. Bartoloměje, 
kde býval hrob tohoto apoštola. Ochutnávka 
kapary – typických plodů Liparských ostro-
vů. Okruh autobusem nebo minibusem po 
ostrově – vyhlídka Belvedere, lomy na pem-
zu, ostrovní vesničky. Fakult. výlet bárkou
k vulkanickým skaliskům v moři – „faragli-
oni“, skalním útvarům a jeskyním (cca 10€).
5. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet na 
nejmenší liparský ostrov PANAREA, kostel 
sv. Petra, bílá kubická architektura a po-
zůstatky osady z doby bronzové na ostrově 
boháčů, kde kotví jachty a jezdí pouze elek-
tromobily. Odpoledne přejezd na STROM-
BOLI a prohlídka osad pod vybuchující 
sopkou – San Vicenzo s domkem Ingrid 
Bergmannové, San Bartolo s barokním 
kostelem a Ficogrande s bílou kubickou 
architekturou (cca 30 €).
6. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet na 
zapomenuté západoliparské ostrovy ALI-
CUDI a FILICUDI s dosud turisty neobjeve-
nými přírodními krásami (cca 35 €).  
7. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet na 
ostrov SALINA, kterému dominují dvě vy-
haslé sopky, které antičtí Řekové označo-
vali jako „ňadra panenské bohyně“. Salina 
má jako jediný z liparských ostrovů vlastní 
zdroje vody, a proto je porostlá lesy i vinicemi. Ochutnávka liparského dezertního vína – 
malvasia. Na Salině si ukážeme do vulkanických skal vyhloubená obydlí i ostrovní metro-
poli Santa Maria Salina. Plavba podél vulkanických útesů na severu ostr. Lipari (cca 25 €).
8. den: Pobyt u moře, individuální volno nebo odpoledne fakult. výlet na ostrov STROM-
BOLI za pozorováním nočních erupcí. Možnost výstupu ke kráteru sopky (cca 5hod. túry 
s převýšením 900 m) v doprovodu horského vůdce (cca 30 €) nebo lze výlet absolvovat 
bárkou ke svahu Sciara del Fuoco, kde se valí žhavá struska do moře (cca 35 €). Návrat
z výletů v nočních hodinách.
9. den: Dopoledne vyklizení pokojů. Pobyt u moře. Večer vyplutí. Noční plavba do Neapole.
10. den: Ráno připlutí do Neapole. Možnost fakult. výletu příměstským vlakem k nevyhas-
lé sopce SOLFATARA. Po poledni odjezd z Neapole.
11. den: Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Ubytování: Ostrov Vulcano - letovisko Porto Levante, nabízející pestrý výběr možností relaxace, od od-
počinku na pláži, přes léčebné terapie v sirném jezírku až po horské túry na vulkanické krátery. Oblíbený 
hotel*** v bezprostřední blízkosti pláže Baia Levante - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím, terasou nebo 
balkonem a TV. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol – Liparské ostrovy a zpět, okružní jízda busem po 
ostrově, 8x ubytování: z toho 6x v hotelu*** na Vulcanu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu 4lůžk. 
kajuty, 6x snídani formou bufetu, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3600 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 6x večeře v restauraci – 
3chodové  menu 2700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč  

  Pohodlně tam i zpět trajektem - kajuty
  Sleva Senior +55 – ze základní ceny 3%
  Atraktivní program

Liparské ostrovy - Vulcano 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Odpoledne příjezd do Neapole. Možnost fakultativního výletu lodí na třetí největší 
kampánský ostrov PROCIDA, prohlídka malebné rybářské čtvrti Marina Corricella s te-
rasovitě vystavěnými domky v pastelových barvách. Večer návrat do Neapole, nalodění
a noční plavba Tyrhénským mořem na Liparské ostrovy. 
3. den: Vylodění na ostrově VULCANO. Procházka letoviskem PORTO LEVANTE, nad kte-
rým kouří  kráter nevyhaslé sopky. Odpoledne ubytování v Porto Levante. Možnost koupání 
na černé vulkanické nebo termální pláži. Zájemci si můžou užít léčebné terapie v sirném 
jezírku.
4. den: Dopoledne výstup ke kráteru na Vulcanu, panoramatický rozhled po Liparských 
ostrovech, pole sirných fumarol o teplotě 400°C. Odpoledne program na největším ostrově 
LIPARI, prohlídka ostrovní metropole s úzkými uličkami plnými květin, akropolí s pevností, 

pobyt na ohnivém ostrově
3 nevyhaslé sopky a výlety na 7 jihoitalských vulkanických ostrovů

OSTROV PROCIDA - LIPARSKÉ OSTROVY: VULCANO - LIPARI - PANAREA
- STROMBOLI - ALICUDI - FILICUDI - SALINA - SOPKA SOLFATARA

Ostrov Vulcano se objevuje již ve světě klasických 
antických bájí jako sídlo boha ohně. Homér do jeho 
blízkosti poslal svého hrdinu Odyssea, aby na ost-
rově Lipari navštívil vládce větrů Aeola. Řekové ve 
starověku pokládali Vulcano za svatý ostrov a jeho 
ničivé erupce děsily námořníky. Sopka naposledy 
explodovala na konci 19. stol. a od té doby jen klidně 
pokuřuje. Svým návštěvníkům tak bez rizika umož-
ňuje studovat vulkanické jevy, jako jsou sirné jezírko, 
podmořské výrony plynů, kouřící fumaroly na hraně 
kráteru či černou sopečnou pláž. Naše výlety vás 
pak zavedou na vyhaslé sopky, jako jsou ostrovy 
Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea nebo Procida. Doprovodíme vás ke kráterům aktiv-
ních sopek nejen na Vulcanu, ale i na vybuchující Stromboli či kouřící Solfataru. Po 
celou dobu zájezdu budeme ubytováni na ostrově Vulcano v letovisku Porto Levante.

NEAPOL

PROCIDA

SALINA
FILICUDI

ALICUDI
LIPARI

PANAREA

STROMBOLI

Kód Termín Cena Trasa

IT417-16-1 30.06. - 10.07.        19 590,– A, B, G, L 

IT417-16-2 01.09. - 11.09.        19 590,– A, B, G, L 

     Procida     Stromboli

    Filicudi a Salina



a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA , Agora – obchodní 
centrum antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, 
se základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám… Po 
prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka (Magna Graecia), přejezd zvlněnou 
krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u 
Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy 
ETNU. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, 
výhledy na Catanii a do širokého okolí. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TAORMI-
NA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, park Lady 
Florence se subtropickou zahradou, vrcholem prohl. je starověké řecké divadlo - Teatro 
Greco s vyhlášenou akustikou.
7. den: Pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH 
OSTROVŮ, ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře
a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, mož-
nost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, 
stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou po-
dél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné 
pláže s průzračným mořem.
8. den: Historický magnet Sicílie - celodenní fakult. výlet busem na jih ostrova.  SYRAKUSY, 
jedno z nejnavštěvovanějších 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. 
Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a navštívíme historické 
barokní město NOTO , z konce 17. století s tradiční sicilskou atmosférou. 
9. den: Po snídani odjezd podél seve-
rosicilského pobřeží směrem na západ, 
kde budeme sledovat siluetu všech 
sedmi Liparských ostrovů. Cestou 
navštívíme CEFALÙ, malebné město 
rozkládající se pod mohutně čnícím 
skalním masívem La Rocca. Prohl. za-
chovaných středověkých uliček, histo-
rických památek vč. katedrály Duomo 
di Cefalù, koupání na místní pláži. Večer 
nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. 
10. den: Ráno kolem 6.30 hod vylodění 
v NEAPOLI a odjezd do republiky. 
11. den: Předpokládaný návrat do ČR
v ranních hodinách. 

Ubytování: Velmi příjemný hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mas-
cali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky
a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. 
Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech. 
Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 200 m od hotelu. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol - Palermo a zpět - kajuty, 8x ubytování (1x hotel
v oblasti Isola della Femine, 5x hotel u Taormíny,  vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. 
kajuty), 6x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 6x večeře v hotelu 1800 Kč, 1lůžk. pokoj 3490 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 
fakult. výlet 8.den 450 Kč/os. (min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč 

  Sleva Senior +55 – ze základní ceny 3%                                                                        
  Pohodlně tam i zpět trajektem - kajuty
  Trvale oblíbený zájezd

Sicílie – moře a památky

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 
2. den: Po příjezdu do NEAPOLE, dle časových možností, krátká proch. městem se známou 
čtvrtí Santa Lucia, královským palácem 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 PALERMA, hlavního města Sicílie. Návštěva města 
pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východ-
ním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel 
semitská krev Féničanů a Arabů. Město, které nám učaruje jedinečným spojením norman-
ských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác, 
kostel Jana Poustevníka – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí 
Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria 
od fl orentských sochařů, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE, jež 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 mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. 
Přejezd do městečka ISOLA DELLE FEMINE na ubyt. Možnost koupání v Tyrhénském moři. 
4. den: Cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka SEGESTY, antického města tajemných 
Elymerů, starověké památky zasazené do působivé přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova 

s výletem do Údolí chrámů

NEAPOL - PALERMO - MONREALE - SEGESTA - ÚDOLÍ CHRÁMŮ U AGRIGENTA 
- ETNA - TAORMINA - LIPARSKÉ OSTROVY: OSTROV VULCANO A LIPARY
- SYRAKUSY - NOTO - CEFALÙ

Překrásné přírodní scenérie a pohnutá historie činí 
Sicílii turisticky velmi vyhledávanou zemí. Zasloužilo 
se o to množství památek z doby starověkých 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 nebo Taorminu, kde na pozadí antického 
divadla spatříte dýmající Etnu a odlesky Jónského 
moře. Nezklame vás ani návštěva Palerma, Syrakus 
či ostrůvky Liparského souostroví.

Kód Termín Cena Trasa

IT419-16-1 30.06. - 10.07. 15 590,– A, B, G, L

IT419-16-2 01.09. - 11.09.        15 590,– A, B, G, L 
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PALERMO

CEFALÚ

LIPARSKÉ OSTROVY

TAORMINA
ETNA

SYRAKUSY

NOTO

AGRIGENTO

NEAPOL

SEGESTA

I T Á L I E

    Noto      Taormina

     Liparské ostrovy

     Segesta



Panství rodů Malatesta a Montefeltro     Sardinie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do RIMINI, odpoledne ubytování, volno, možnost koupání.     
3. den: Prohlídka středověkého města a hradu GRADARA. Zdejší hrad patřil rodu Malates-
ta i Montefeltro, svědek dojemného příběhu lásky mezi Paolem a Francescou, známého
z Danteho Božské komedie. Středověké městečko MONDAINO, patřící rodu Malatesta 
se známou tvrzí. Krátká prohlídka spojená s návštěvou historického mlýna, kde se vyrábí 
slavný sýr Formaggio di Fossa („jámový sýr“). Ukázka postupu výroby a malá ochutnávka. 
4. den: Pobyt u moře nebo fakult. místní dopravou návštěva zábavních parků např. Italia
v Miniatuře ve Viserbě, Oltremare s představením delfínů nebo Aquafan v Riccione. Mož-
nost zakoupení zvýhodněné vstupenky.
5. den: Pobyt u moře, oběd. Odpoledne návštěva SAN LEO, opevněné městečko na skále 
s jedinou přístupovou cestou a nedobytnou tvrzí, bývalé sídlo rodu Montefeltro. Přejezd do 
SAN MARINA, prohlídka centra a ochutnávka místních likérů. Návrat pozdě večer.
6. den: Pobyt u moře nebo individuálně místní dopravou do RIMINI, Staré město, Augus-
tův oblouk, hrad Malatesta, Tibériuv most, Chirurgův dům, místní trhy na Piazza Cavour
a Piazza Malatesta. Nabídka večerního fakult. výletu do středověkého MONTEBELLO, pat-
řícího též k rodu Malatesta, noční prohlídka tajuplného hradu Azzurrina. 

7. den: Půldenní výlet do městečka SAN-
TARCANGELO DI ROMAGNA, i zde vládl 
rod Malatesta až do r. 1462, zbytky pevnosti 
Malatesta, procházka a odjezd k návště-
vě místní fi rmy Collina dei Poeti, výroba 
lahodných vín, degustace 4 vzorků vín
a olivového oleje s bruschettou, možnost 
nákupu. Hrad ve VERUCCHIU, bašta rodu 
Malatesta, krátká prohlídka. Odpoledne 
volno, koupání.  
8. den: Pobyt u moře nebo fakult. půldenní 
výlet do středověkého města URBINO ,
jedno ze sídel rodu Montefeltro, centrum 
města, Palazzo Ducale, Duomo, rodný dům 
malíře Raff aela. Cestou zpět exkurze ve fi r-

mě vyrábějící olivový olej a vína vč. malé degustace.
9. den: Pobyt u moře, ve večerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytovánív Rimini, hotel *** - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x 
kontinentální snídani, 6x večeři + zelenin. bufet, 1x oběd, návštěva mlýna v Mondaino s degustací, ochut. likérů
v San Marinu, degustace v Santarcangelo, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 690 Kč, výlet 6. den Montebello vč. prohlídky hradu 750 Kč/os., výlet 
8. den Urbino vč. exkurze a degustace 850 Kč/os. (na výlety min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 300 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR, tranzit do Itálie, trajekt na Sardinii.
2. den: Příjezd do městečka ISOLA ROSSA, barevné skály, 
krásná příroda a pláže.  
3. den: Pobyt u moře. 
4. den: Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta vnitro-
zemím ostrova k Santissima Trinita di Saccargia - překrásný románský kostelík z počátku 
12. stol. Severním pobřežím dojedeme do malebného historického CASTELSARDO, městeč-
ko s hradem ležící na mohutném 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 vymode-
lovaný žulový blok připomínající medvěda), krásné výhledy na souostroví La Maddalena. 
Fakultativně trajektem k návštěvě městeček LA MADDALENA s křivolakými uličkami, pů-
sobivým náměstím a SANTANA TERESA DI GALLURA, příjemné letovisko s velmi krásným 
romantickým středem i okolím. 
7. den: Prohlídka ALGHERO, malebný přístav mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí. 
PALMAVERA, prehistorická památka. Mys CAPO CASSIA s Neptunovou jeskyní.
8. den: Pobyt u moře.
9. den: Cesta za dávnou historií Sardinie 
- prehistorické hrobky CODDU VECCHIU 
a nurag ALBUCIU u Arzacheny. Příjezd na 
COSTA SMERALDA (Smaragdové pobře-
ží), nejkrásnější část pobřeží Sardinie se 
skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky
a tyrkysově průzračnou vodou. Městečko 
PORTO CERVO, centrum Costy Smeral-
dy s krásným přístavem, množství jachet, 
obchůdky, restaurace a záplava kvě-
tin. OLBIA, přístavní město založené již
v 5. století př.n.l. Kartaginci, histor. centrum
s bazilikou San Simplicio. Trajekt do Itálie. 
10. den: Vylodění v Itálii. Příjezd do ČR
v nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt z/na Sardinii, 7x ubytování v apartmánech  (2lůžk. ložnice 
se společným příslušenstvím), 6x českou polopenzi (jednoduchá strava), průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč, výběr ložnice v apart. 350 Kč/os.

s pobytem u moře a něco navíc…. smaragdové pobřeží                                               

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 památkám a do zajíma-
vých městeček a letovisek ostrova.   

Poznejte s námi severní Itálii a památky, které zde zanechaly mocné rody Malates-
ta a Montefeltro. Středověká města a hrady, dojemný příběh lásky mezi Paolem
a Francescou z Danteho Božské komedie, dobré víno a každý den moře. 

Kód Termín Cena Trasa

IT421-16-1 26.08. - 04.09. 11 390,- F, I, K Kód Termín Cena Trasa

IT422-16-1    10.06 - 19.06. 13 990,- F, N  

IT422-16-2    02.09. - 11.09. 14 390,- F, N  
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ISOLLA ROSSA - CASTELSARDO - CAPO D´ORSO - LA MADDALENA
- SANTANA TERESA DI GALLURA - ALGHERO - PALMAVERA - CAPO CASSIA
- CODDU VECCHIU - COSTA SMERALDA - PORTO CERVO - OLBIA

RIMINI - GRADARA - MONDAINO - SAN LEO - SAN MARINO - MONTEBELLO
- SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VERUCCHIO - URBINO     

ALGHERO

CASTELSARDO
OLBIA

CODDU VECHIU
CAPO D´ORSO

LA MADDALENA

ISOLLA ROSSA

S A R D I N I E

   San Marino

  Rimini



AJACCIO

CORTE

BONIFACIOSANTA TERESA
DI GALLURA CAPO D´ORSO

OLBIA

SANTISSIMA
TRINITÁ DI SACCARGIA

THARROS

ALGHERO

CASTELSARDO
SASSARI

  Sardinie - Castelsardo

Sardinie a Korsika Korsika 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Trajekt Livorno - Bastia. Cesta vnitrozemím Korsiky 
do oblasti Propriana. Cestou návštěva CORTE, starobylé 
bývalé hl. město ostrova s romant. uličkami a pevností. 
3. den: Dopoledne AJACCIO, Napoleonovo rodiště. Od-
poledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s výhledy ke „Krvavým ostro-
vům“, bývalé útočiště pirátů.
4. den: Krásné a působivé  město ostrova BONIFACIO, založené jako pevnost na vápenco-
vých skalách. Trajekt na Sardinii.
5. den: Pobyt u moře. 
6. den: CAPO D’ORSO, krátký výstup ke skalisku Roccia dell´Orso, krásné výhledy na moře 
a souostroví La Maddalena, které bylo pro svoje kouzlo a úžasnou přírodu vyhlášeno NP. 
Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působi-
vým náměstím a SANTA TERESA DI GALLURA, příjemné letovisko, romantický střed i okolí.
7. den: SANTISSIMA TRINITÁ DI SACCARGIA, jedna z nejkrásnějších církevních staveb na 
Sardinii. SASSARI, město zajímavé svým kontrastem moderního města a středověkého já-
dra kolem katedrály. Severním pobřežím do historického CASTELSARDO, městečko s hra-
dem na mohutném skalisku, krásné výhledy, středověké uličky, kostelíky, malá náměstí. 
Podél pobřeží ke skále ve tvaru slona Roccia d´Elefante.
8. den: Monumentální nurág LOSA s hlavní věží, baštou, kamennými chýšemi a chodbami, 
postavený z ohromných čedičových balvanů. Sta. Giusta, bazilika z 11.-12. století v pisán-
sko-lombardském slohu. THARROS, archeologický areál s podzem. a skalními hrobkami.  
9. den: Pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce pěší výlet ze Sta. Teresa di Gallura k nád-
herným skaliskům na výběžku Capo Testa.
10. den: Přístav ALGHERO, mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí. PALMAVERA, pre-
historická památka. Mys CAPO CACCIA s Neptunovou jeskyní.
11. den: Cesta za dávnou historií Sardinie, prehistorické hrobky CODDU VECHIU a nurag 
ALBUCCIU u Arzacheny. COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), přírodně zajímavé po-
břeží na severovýchodě ostrova. Městečko PORTO CERVO s krásným přístavem a OLBIA, 
nejživější přístav. Noční trajekt do Itálie.
12. den: Průjezd Itálií, Rakouskem, příj. do ČR v nočních hodinách a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty, 9x jednoduché ubytování – 2lůžk. ložnice, možnost 
vaření (7x v apartmánu na Sardinii a 2x v chatkách na Korsice), 2x polopenze (jednoduchá strava připravo-
vaná českou kuchařkou), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje““
Fakultativní příplatek: výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna  zájezdu 360 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.-2. den: Odjezd z ČR (upřesnění času odjezdu v závislosti na novém jízdním řádu trajek-
tů), trajektem z Itálie do BASTIE na Korsice. Návštěva starobylého CORTE pod horskými 
velikány (zastávka platí pro zájezdy s nočním trajektem). Hornatým vnitrozemím pokračuje-
me na západní pobřeží do zátoky VALINCO, která je ideálním místem na výlety po Korsice. 
3. den: Pobyt u moře, krásná dlouhá písčitá pláž, na jedné straně zakončená stejnojmen-
ným městečkem, na druhé skalisky s janovskou věží. Odpoledne seznámení s městem. 
4. den: Celodenní výlet k bizarním skalám CALANCHE , krátká procházka barevnými 
skalními útvary, 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., možnost 
koupání v kaskádách. Největší město ostrova AJACCIO, vydáme se po stopách korsičana 
Napoleona Bonaparta (rodný dům, památníky). 
5. den: Pobyt u moře. Pozdě odpoledne návštěva proslulého naleziště prehistorické kultu-
ry FILITOSA. Večerní městečko SARTĒNE, úzké a křivolaké uličky, dýchne tu na nás duch 
minulosti vendety a pirátských výprav.
6. den: Ráno turistický výlet s překrásnou scenérií skalních věží BAVELLA. Dvě varianty 
obtížnosti, mírnější zvládne každý, aniž by byl o něco ochuzen. Pozdě odpoledne koupání 
a pobyt u moře. 
7. den: BONIFACIO, prohlídka města, bělostné útesy. Pro zájemce projížďka lodí pod útesy 
(cca 15 €/os.), možnost koupání,  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 přístavního města (délka v závislosti na jízdním 
řádu trajektů). Odpoledním trajektem do Itálie. Odjezd směr ČR. 
10. den: Návrat do republiky.

Cena zahrnuje: dopravu klim busem, trajekty, vstupní a výstupní korsickou daň, 7x (9x)* ubytování v 4lůžk. 
bungalovech (2lůžk. ložnice, společná kuchyňka a příslušenství), bazén v areálu, povlečení, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní výlet, vratnou kauci na bungalov (30 €/os.) a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: neobsaz. lůžko: 1. termín 4000 Kč, 2. a 3. termín 5400 Kč, 4. termín 4200 Kč, 6x 
česká večeře 3. až 8. den 960 Kč, 8x včeře 3. až 10. den 1280 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
300 Kč (360 Kč)*
Poznámka:* 2 programové dny navíc
1. den navíc: nejkrásnější kaskády Korsiky POLISCHELLU, lehká pěší túra s koupáním.
2. den navíc: bílá pláž ROCCAPINA se skalními útvary Lví kameny s možností nenáročné pěší túry na 
vedlejší pláž D‘ERBAJU s malými písečnými dunami. 

Jízdní řády trajektů na sezonu 2016 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo 
lehké úpravy programu z důvodu změny těchto řádů.  

krásné moře, jeskyně, historie azurové moře a štíty horských velikánů

CORTE - AJACCIO - MYS LA PARATA - BONIFACIO - CAPO D’ORSO - LA 
MADDALENA - SANTA TERESA DI GALLURA - SANTISSIMA TRINITÁ DI 
SACCARGIA - SASSARI - CASTELSARDO - THARROS - ALGHERO - PALMAVERA 
- CODDU VECHIU - PORTO CERVO - OLBIA

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

V průběhu zájezdu navštívíme ostrov Korsika, měs-
tečka Ajaccio, Corte i Bonifacio. Druhým z ostrovů 
bude Sardinie, krásné moře a pobřeží se zálivy, moř-
skými jeskyněmi. Vnitrozemí ostrova s horskými ma-
sívy a památkami na různá období historie. 

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

Kód Termín Cena Trasa

FR476-16-1* 02.06. - 13.06. 13 690,– A, B

FR424-16-1 01.07. - 10.07.        14 990,– A, B 

FR424-16-2 19.08. - 28.08. 13 690,– A, B

FR424-16-3 02.09 - 11.09.       12 990,– A 

Kód Termín Cena Trasa

FR423-16-1 07.09. - 18.09. 13 990,– F, N
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která si razí cestu vápencovou plošinou Haute-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 rozlehlými vinicemi. Okouzlující vesnice RAMA-
TUELLE s labyrintem úzkých uliček obehnaných zdí a hrobem Gérarda Philipa, ochutnáv-
ka místních vín Côtes de Provence. Koupání na krásných písečných plážích u St. Tropez
a prohlídka starosvětsky krásného města ST-TROPEZ naproti pahorkům Massif des Mau-
res,  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 - kotvící jachty, půvabné osobité 
domky. Večerní CANNES, elegantní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty o rozměrech 
zaoceánských plavidel, příjemná procházka po světovém letovisku, boulevard Croisette, 
fi lmový palác.
7. den: Pobyt u moře.
8. den: Okružní jízda po NICE, procházka městem a po Anglické promenádě, exkluzivní 
čtvrt Cimiez s výhledy, úzké klikaté uličky čtvrti Vieux Nice (stará Nice) s place Garibal-
di, zámecký vrch. S Francií se rozloučíme v Monackém knížectví, staré město MONACO, 
přístavní čtvrť Condamine a moderní MONTE CARLO. Navštívíme známé Oceánografi cké 
muzeum, katedrálu s hrobkami monackých knížat, Knížecí palác i kasino v Monte Carlu. 
Procházka k pláži Larvotto, naposledy vychutnáme koupání v azurově modré vodě a od-
jedeme domů.
9. den: Předpokládaný návrat do republiky v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 6x ubytování v  hotelu ve Villeneuve-Loubet - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 6x snídani formou bufetu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, ochutnávky, plavby lodí a vše ostatní, co není uvedeno
v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5300 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění vč. storna 
zájezdu 270 Kč, pro zájemce o návštěvu Marinelandu - nutná rezervace předem v CK ( skup. slevy od 20 
osob, platba na místě cca 31 €). Možnost zajištění večeří průvodcem na místě, cena jedné večeře cca 13 
€/os., platba na místě v restauraci.  

  Průvodce: Petr Horák 
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Nejkrásnější místa francouzské Riviéry
  Pobyt u moře s výlety mezi světoznámým Nice a Cannes

Francouzská Riviéra                                              

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Příjezd na francouzskou Riviéru. Ranní procházka po provensálském trhu ve stře-
domořském ANTIBES s dlážděnými ulicemi plnými květin. Pokračujeme návštěvou MA-
RINELANDU, cvičení delfíni, kosatky, tučňáci i tuleni. Ubytování ve VILLENEUVE-LOUBET
s krásnou pláží a okolím, které nabízí řadu možností pro výlety i turistické túry. Individ. volno.
3. den: Pobyt u moře, variantně návštěva místního Aquaparku.
4. den: Výlet za turistickými magnety Francouzské Riviéry. Návštěva městečka parfémů 
GRASSE, které je již od 18. stol. centrem světové kosmetiky. Návštěva historické výrobny 
parfémů a mýdel Fragonard s možností nákupu. Grasse patří už po staletí spolu s Paříží
a Montpellierem k nejdůležitějším střediskům parfémového průmyslu. V oblasti se ve vel-
kém pěstuje růže, levandule, jasmín, mimóza, citroník, právě pro jeho zásobování. Následu-
je největší evropský kaňon GORGES DU VERDON, stejnojmenné smaragdově zelené řeky, 

pobyt v Zátoce andělů s výlety

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

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 spo-
juje pobyt u moře s prohlídkou měst a dalších tu-
ristických magnetů oblasti. Navštívíme festivalové 
Cannes, projedeme se kaňonem řeky Verdon, pro-
hlédneme si hlavní město Azurového pobřeží Nice, 
středomořské Antibes, francouzské „Benátky“ Port 
Grimaud. Zábavu si užijeme v místním vyhlášeném 
Marinelandu nebo aquaparku, vykoupeme se na 
světoznámých plážích a závěr našeho pobytu bude 
patřit Monacu a Monte Carlu. Užijte si dovolenou na Francouzské Riviéře!  

RAMATUELLE

ST. TROPEZ

ANTIBES
CANNES

GRASSE
NICE

MONACO

Kód Termín Cena Trasa

FR425-16-1         19.08. – 27.08.         13 590,-        A, B, F, G     

     Nice



opevněného starého města ze 14. století 
VILLE CLOSE, v jehož uličkách nás omá-
mí vůně tradičních bretaňských pokrmů
a z hradeb jsou krásné výhledy do okolí. 
Odjezd do oblasti Douarnenez, zde bu-
deme u pobřeží 4 noci ubyt. v hotelu dle 
vašeho výběru *** nebo **. 
4. den: Pobyt u moře, individuální volno.
5. den: Navštívíme QUIMPER, město s ty-
pickou bretaňskou atmosférou, hrázděnými 
domy, keramikou fajáns a gotickou katedrá-
lou. Zbytek dne strávíme na výběžku Cor-
nouaille – dojedeme k otevřenému oce-
ánu, vodou a větrem bičovanému pobřeží, 
kraji dun, skalních formací, písečných a ob-
lázkových pláží – mys POINTE DE PENMARC´H a  POINTE DU RAZ. Středověká atmosféra 
LOCRONANU, který svou podobu od pol. 18. stol. příliš nezměnil - starosvětské prostředí, 
žulové domy, populární mezi fi lmaři - mj. se zde natáčel fi lm „Tři mušketýři“ nebo „Tess“ R. 
Polanského. Závěrem podvečerní DOUARNENEZ s přístavem Port-Rhu a nedalekým ost-
růvkem Île Tristan, kde se odehrál příběh tragické lásky Tristana a Izoldy.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno.
7. den: Odjezd do nejzápadnějšího bretaňského regionu Finistère (Konec země) k POINTE 
DE PEN-HIR, nejkrásnější mys v chráněné oblasti Crozonského poloostrova. Projedeme 
národním parkem D�ARMORIQUE, legendami opředená krajina o králi Artušovi. Vstoupí-
me do typické bretaňské stavby - farního dvora ST-THÉGONNEC. Pokračujeme k pobřeží 
růžové žuly CÔTE DE GRANIT ROSE, kde strávíme zbytek dne. Panoramatická cesta po-
břežím se zastávkami až do Perros-Guirec, růžově zbarvené skály neuvěřitelných tvarů.  
Pokud nám bude přát počasí a bude příliv, můžeme se vykoupat, v případě odlivu uvidíme 
o to více bizarních tvarů růžové žuly. Ubytování v oblasti. 
8. den: Prohlídka typicky bretaňského města TRÉGUIER, ležícího uprostřed masívu z rů-
žové žuly s úžasnou katedrálou. Návštěva malého městečka PAIMPOL, krátká prohlídka
a fakult. lodní výlet na ostrov BRÉHAT, který je jednou velkou zahradou. Ostatní individu-
ální volno a pobyt na pláži. Opustíme pobřeží západní Bretaně a pokračujeme na pobřeží 
CÔTE D´EMERAUDE k nejkrásnějšímu mysu Bretaně CAP FRÉHEL. Ubytování v  St. Malö.
9. den: Na skok do Normandie – návštěva monumentu Francie opatství MONT ST. MI-
CHEL, zbytek dne strávíme v typickém bretaňském městě ST. MALO, které k této oblas-
ti neodmyslitelně patří. „Korzárské“ město je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů
v Bretani, v 17. a 18. století klíčový francouzský přístav. Prohlídka Staré města, hradby zbu-
dované vojenským architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent. Individuální volno, náku-
py, koupání, typické bretaňské restaurace. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Návrat v poledních hodinách do republiky

Ubytování v Douarnenez: Hotel ** se nachází v rezidenční čtvrti Tréboul, je vzdálen cca 80 metrů od 
písčité pláže Plage des Sables-Blancs - pokoje s vlastním příslušenstvím
Hotel*** přímo na pláži v Douarnenez-Tréboul nabízí krásný panoramatický výhled na pláž a moře, krytý 
plavecký bazén, dále hosté mohou relaxovat v soláriu nebo v posilovně a v celém hotelu funguje bezplat-
né Wi-Fi. Pokoje s vlastním příslušenstvím
V blízkosti obou hotelů se nachází SPA-Thalasso – relaxační wellness centrum, které pro hosty hotelu 
poskytuje speciální nabídky.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování  v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím ( 1x 
Vannes, 4x Douarnenez, 1x Lannion, 1x St. Malo), 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena za-
hrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 3990 Kč, 4x večeře 1490 Kč v Douarnenez hotel **, 4x večeře 2590 Kč 
v Douarnenez hotel ***, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč 

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%                                                                   

Bretaň - mýtický kraj Francie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR. 
2. den: Ráno přijedeme do bretaňského městečka JOSSELIN, navštívíme mohutný stej-
nojmenný gotický hrad na břehu řeky Oust, jedna z nejznámějších bretaňských siluet. 
Odpoledne VANNES, vstupní brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jed-
ním z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. 
Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých 
uliček, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre. Ubytování 
v centru města Vannes, individ. volno, večer můžeme zakončit večeří z místních specialit.
3. den: Tajuplný CARNAC a jeho megalitická pole se třemi tisíci menhiry v kamenných 
řadách. Následuje cesta nad rozervanými útesy CÔTE SAUVAGE až na nejjižnější část po-
loostrova QUIBERON. Krátkou zastávku budete moci využít ke koupání, posezení u kávy 
nebo procházce podél pobřeží. Pokračujeme do rybářského přístavu CONCARNEAU a do 

země legend, tajemné minulosti a nedotčené přírody

JOSSELIN - VANNES - CARNAC - QUIBERON - CONCARNEAU - VILLE CLOSE
- QUIMPER - POINTE DE PENMARC´H - POINTE DU RAZ - LOCRONAN
- DOUARNENEZ - POINTE DE PEN-HIR - NP D�ARMORIQUE - ST-THÉGONNEC 
- CÔTE DE GRANIT ROSE - PERROS-GUIREC - TRÉGUIER - PAIMPOL - OSTROV 
BRÉHAT - CÔTE D´EMERAUDE - CAP FRÉHEL - MONT ST. MICHEL - ST. MALO 

Pobyt u moře s výlety do Bretaně nás zavede na se-
verozápadní cíp Francie, který vzdorovitě vyčnívá do 
Atlantiku, do oblasti, která se kulturně i zeměpisně 
liší od ostatních částí Francie. Seznámíme se se zemí 
moře, protkanou legendami o potopených městech, 
meči Excaliburu a artušovských lesích. Navštívíme 
pravěké megality, zátoky s vesničkami, historická 
města, skalnaté poloostrovy, vlnami bičované po-
břeží, tajné zátoky a zálivy.

Kód Termín
Cena

Trasa
Hotel** Hotel***

FR427-16-1 19.08. – 28.08. 15 590,- 18 590,- A, B, F, G, L
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CARNAC
VANNES
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CONCARNEAU
QUIMPER

ST-THÉGONNEC

TRÉGUIER CAP
FRÉHEL ST. MALO

MONT ST. MICHEL

        Pointe du Raz

Quimper

hrad Josselin

Ploumanach



Slovinsko, Itálie a dotek Alp Severní Jadran 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd večer z ČR. 
2. den: Ráno příjezd do lázeňského letoviska BLED 
u  alpského ledovcového jezera s působivým hradem 
vysoko na skále. Z hradu je možné vidět Julské Alpy
i pohoří Karavanky. Projdeme se po promenádě, navštívíme kostel zdobený architektem 
Jože Plečnikem, variantně koupání v jezeře, nákup vín z vintgarských vinic. Odpoledne od-
jezd k moři na ubytování, koupání, večeře.    
3. den: Přes mondénní letovisko PORTOROŽ na solná pole v SEČOVLJE, seznámení se 
získáváním mořské soli v místních salinách 800 let starým způsobem. Možnost koupit si 
čistě bílou přírodní sůl. Návrat do hotelu a odpoledne procházka do rybářského přístavu 
PIRAN s úzkými uličkami a živou pobřežní promenádou. Kavárny, cukrárny, rybí restaurace, 
možnost koupání. Individuální návrat, pobyt u moře.
4. den: Výlet do Itálie na bílý pohádkový zámek MIRAMARE, obklopený krásnou zahradou. 
Cestou zpět prohlídka přístavu TERST s antickými památkami a reprezentativními budova-
mi na náměstí, atmosféra italského přístavu, italská zmrzlina. Variantně možnost navštívit 
terstské aquarium s mořskými živočichy. 
5. den: Pobyt u  moře, bazény, masáže, wellness. Variantně procházka do PORTOROŽE, 
přístavu Lucia a na výstavu Forma Viva, sochy umístěné v lesíku pod širým nebem.
6. den: Dopoledne navštívíme slovinský Kras, divokou krajinu lesů, roklí, jeskyní a skalních 
mostů. Prohlídka unikátních Škocjanských jeskyní  s podzemním říčním kaňonem. Za-
stávka v největ. slovinském přístavu KOPER, histori. jádro, promenáda, ochutnávka místních vín.  
7. den: Pobyt u moře, odpoledne odjezd z hotelu přes Itálii, romantický zámek DUINO na 
skále nad mořem, prohlídka, večerní zastávka ve středověkém městečku CIVIDALE DEL 
FRIULI na úpatí Alp, procházka po historickém jádru, středověké uličky, paláce, duomo, 
Ďáblův most.  
8. den: Ráno příjezd do ČR.

Ubytování: Hotel Vile Park*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Hotel. komplex 
přímo na pláži s  přístupem do mořského parku Laguna a na pláž Arcobaleno s venkovními bazény.
Vstup do mořského parku v řádné otevírací době, bazény a vířivky jsou v ceně zájezdu, stejně jako vstup na 
pláž. Sauny, wellness, masáže za příplatek.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polo-
penzi formou bufetu, pobytovou taxu, vstup do mořského parku, průvodce   
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč, pokoj s balkonem 1000 Kč 
Povinný příplatek: 1lůžk. pokoj 2 500 Kč, zde povinné při nedoobsazení

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Mořský park Laguna – vstupy v ceně

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Zastávka k prohlídce italského města TERST
a zámku MIRAMARE, v jeho zdech a okolních anglických 
zahradách se začal odvíjet tragický osud císaře Maxmi-
liána „Mexického“. Příjezd k chorvatskému pobřeží na 
ubytování. 
3. den: Pobyt u moře. 
4. den: Okruh po ostrově KRK, největší jaderský ostrov s neokoukanými přírodními scené-
riemi a malebnými městečky. Hlavní město ostrova KRK s trojlodní křesťanskou bazilikou, 
pitoreskní městečko VRBNIK, turist. atraktivní BAŠKA s úzkými uličkami, průchody a dlouhou 
oblázkovou pláží. Zastávka v městečku OPATIJA, přímořské lázně s noblesními lázeňskými 
domy obklopenými bujnou zelení parků a zahrad s exotickou fl órou.  
5. den: Návštěva PULY, metropole Istrie, jedno z nejstarších měst na východním jaderském 
pobřeží, velkolepý římský amfi teátr, monumentální divadlo s 23 tisíci sedadly, šestý největší 
dochovaný amfi teátr na území bývalé Římské říše. Část dne bude patřit městečku ROVINJ, 
prohlídka, volno, koupání. Zastávka u vyhlídky nad LIMSKÝM ZÁLIVEM zasahujícím do pev-
niny jako skandinávské fjordy. Historické městečko PAZIN, středověký hrad nad propastí
s ponornou krasovou říčkou Pazinčica, kterou v románu Matyáš Sandorf od Julese Verna, 
prchá jeho hrdina z rakouského vězení.  
6. den: Pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet: trajektem na ostrov CRES, tajemné hory
a městečka na skalních útesech, historický OSOR se stopami slavné minulosti: fórum, rad-
nice, biskupský dvůr, katedrála. Přejedeme přes most na ostrov LOŠINJ, návštěva měste-
ček MALI LOŠINJ a VELI LOŠINJ. Koupání v zátoce ČIKAT.   
7. den: Slovinská riviéra. Prohlédneme si PIRAN, asi nejkrásnější město na Slovinském po-
břeží Jadranu (staré město, Tartiniho náměstí). Část dne strávíme v noblesní PORTOROŽI
a cestou zpět historické město POREČ s raně křesťanskou bazilikou .  
8. den: POSTOJENSKÉ JESKYNĚ. Zastávka v centru LJUBLANĚ. Malebné BLEDSKÉ JEZERO 
na úpatí Julských Alp s ostrůvkem a poutním kostelem P. Marie. Zastávka v lázních BLED. 
Odjezd do ČR.
9. den: Předpokládaný příjezd do republiky v ranních hodinách.  

Cena zahrnuje: dopravu lux.  klim. busem, 6x ubytování v hotelu - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím,
6x polopenzi, pobytovou taxu,  průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: výlet na ostrovy Cres a Lošinj  6.den zájezdu 400 Kč/os., pokoj s výhledem na 
moře 420 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč 
Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné

krásy slovinského a italského Jadranu 
koupání, jeskyně a půvab alpského podhůří

a ostrov Krk

Koupání ve vodách Jadranu, horské scenérie Jul-
ských Alp, stará rybářská městečka, panenská pří-
roda ostrovů, ale i horských vesniček ve vnitrozemí. 
Pojeďte s námi na Severní Jadran.

Objevte s námi kouzlo nádherné krajiny Slovinska. 
Čeká nás magické letovisko Bled s hradem vysoko 
na skále, přímořská města Piran, Koper a Škocjan-
ské jeskyně. Navštívíme zámek Miramare, zažije-
me atmosféru italského přístavu, koupání v moři 
i v mořských lázních Laguna.

Kód Termín Cena Trasa

SLO429-16-1 08.07. – 15.07. 10 990,– A, B, L
Kód Termín Cena Trasa

HR430-16-1 03.09 - 11.09. 10 990,- A
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TERST - ZÁMEK MIRAMARE - OSTROV KRK - OPATIJA - PULA - ROVINJ
- PAZIN - OSTROV CRES - OSTROV LOŠINJ - PIRAN - PORTOROŽ
- POSTOJENSKÉ JESKYNĚ - LJUBLJANA - BLEDSKÉ JEZERO - BLED

BLED - PORTOROŽ - SEČOVLJE - PIRAN - MIRAMARE - TERST - KOPER
- DUINO - CIVIDALE DEL FRIULI
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PIRAN
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C H O R VAT S KO

     Bled    Pula



Národní parky Chorvatska Ostrov Vis 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odjezd z republiky. 
2. den: NP PLITVICKÁ JEZERA , romantická nádhera tyrkysových jezer propojených řadou 
peřejí a vodopádů, dolomitové údolí. Ubytování v letovisku Solaris Beach Resort. 
3. den: Pobyt u moře, individuální volno.
4. den: Historické centr. města ŠIBENIK, pozoruhodná katedrála sv. Jakuba , bludiště 
místních uliček a náměstíček. Návštěva ojedinělého přírodního představení a osvěžení
v peřejích NP KRKA, krasový terén, kaskády a jezírka, vodopád Skradinski buk. Návrat do 
hotelu, pobyt u moře.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Srdce dalmatské pobřežní oblasti SPLIT, prohlídka historického jádra, palmami le-
movaná promenáda, Diokleciánův palác , jedna z nejimpozantnějších římských pamá-
tek, Zlatá brána, Papaličův palác, Jupiterův chrám, katedrála sv. Domnia, individuální volno, 
možnost návštěvy splitské tržnice. TROGIR , krásné hradbami obehnané město, román-
ská a renesanční architektura, katedrála sv. Vavřince, Čipický palác aj. Před návratem na 
ubytování „perla Dalmácie“ PRIMOŠTEN, malebné staré rybářské městečko protkané stře-
dověkými uličkami, zvonice kostela sv. Jiří, panoramatické výhledy.
7. den: Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet k souostroví NP KORNATI, 147 převážně neo-
bydlených ostrůvků a útesů, překrásné přírodní scenérie.
8. den: NP PAKLENICA, strmé vrcholky Velebitského masívu, scenérie skal a moře. Prohlíd-
ka nejpřitažlivější části parku, kaňony řek Velká a Malá Paklenica.
9. den: Dopoledne pobyt u moře. Odpoledne ZADAR, mramorem dlážděné ulice, kostel sv. 
Donáta, okruh po městských hradbách, Mořská brána a mořské varhany - jediné na světě, 
prazvláštní tesklivé melodie. Odjezd do ČR.
10. den: Ráno návrat do republiky.

Ubytování: hotel Solaris Beach Resort*** u Šibeniku, oblíbe-
ný a nejlépe vybavený resort Jadranu nabízí moderní zaříze-
ní, spa&wellness centrum, aquapark, široké možnosti sport. 
vyžití, venkovní bazén, animační programy. Vychutnáme si 
atmosféru typické dalmatské vesnice, která je součástí re-
sortu, posedíme v jednom z mnoha plážových barů či trattorií. 
Oblázková pláž cca 50 m.
Cena zahrnuje:  dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování
v hotelu - 2lůžk. klim. pokoje s přísluš., sat. TV, minibar, 7x po-
lopenzi – sníd. i večeře formou bufetu, pobyt. taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3000 Kč, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 300 Kč 

  Sleva: 3. osoba na přistýlce 700 Kč 
  Bonus: komplex. cest. pojištění zdarma - při uzavřené
Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do SPLITU. Před naloděním na trajekt individuální prohlídka města, 
3hod. plavba Jaderským mořem kolem ostrovů Šolta, Brač a Hvar. Vylodění na ostrově 
VIS, ve stejnojmenném městečku. Odjezd na ubytování do starobylé Komiži. Odpočinek, 
koupání, večeře. 
3. den: Pobyt u moře. Seznámení s podmanivým městečkem KOMIŽA pod horou Hum. 
Úzké uličky lemované tmavohnědými domky ze 17. a 18. stol., benediktinský klášter sv. 
Mikuláše, renesanční pevnost s rybářským muzeem a množství příjemných posezení na 
pobřežní promenádě. Milovníkům ryb a zvláště humrů, doporučujeme navštívit Konobu 
Jastožera, kde zvládnou připravit tyto lahodné klepetáče naprosto bezchybně. Jde o jedi-
nečnou restauraci, kde se můžete najíst rovnou nad vodou.
4. den: Fakult. lodní výlet na ostrůvek BIŠEVO, všudypřítomná rozmarýna a především 
fantastická MODRÁ JESKYNĚ, jejíž krásy předčí i světoznámou jeskyni na ostrově Capri. 
5. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
6. den: Výlet do TITOVY JESKYNĚ (Titova špilja) v hoře Hum, z níž Tito koordinoval vojen-
ské a diplomatické kroky, prastaré městečko VIS se zbytky řeckého hřbitova, římských 
lázní, pobřežní promenáda od Luky do Kuta s letními sídly a paláci např. Česká vila, kaštel,
archeologické muzeum. 
7. den: Pobyt u moře, mož. fakult. výletů, ostrůvek RAVNIK se Zelenou jeskyní, krásné zátoky 
na jižním pobřeží, přír. památka STINIVA, pláž Srebrena, zátoka Stončica, potápěčská centra.
8. den: Panoramatická jízda ostrovem, na jehož svazích se pěstují známá vína Vugava
a Plavac. Fakult. ochutnávka místních specialit - likérů, vín a tradičních pokrmů na zdejší 
usedlosti. Přírodní scenérie, malebné zátoky, jeskyně, pláže, koupání. 
9. den: Dopoledne odjezd na trajekt, plavba Jaderským mořem do Splitu a odjezd do ČR. 
10. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Ubytování: hotel Biševo, přímo u oblázkové pláže ve stínu borovic a pinií, v  historickém městečku Komiža 
na ostrově Vis, výborná kuchyně.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt Split – Vis – Split, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje 
s klim. a příslušenstvím, 7x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet), 
pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2200 Kč, pokoj s balkonem na moř. stranu 600 Kč/os., pokoj s balko-
nem 350 Kč/os, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč

  Sleva: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč 
  Náš tip pro strávení klidné a pohodové dovolené
  Hotel na pláži
  HIT roku 2015

s pobytem u Šibeniku - Solaris Beach Resort*** poklad střední Dalmácie

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

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

Zájezd spojuje odpočinek na krásných plážích Jadranu s poznáním národních parků 
Chorvatska, ale i významných kulturních památek této oblasti Dalmácie. Navštívíme 
světoznámou katedrálu sv. Jakuba v Šibeniku, prohlédneme si překrásný Trogir, sta-
robylý Split, Zadar i malebný Primošten. 

Požádáte-li Chorvata, aby vám jmenoval tři nejhezčí ostrovy, nebude pravděpodob-
ně chybět Vis. Přírodní krásy, příchuť zapovězeného, pro veřejnost nepřístupný do
r. 1989, členité pobřeží s množstvím zátok, jeskyní a nejednou písečnou pláží, medite-
ránská městečka místo rozlehlých rekreačních center a průzračné vody Jadranu zvou 
ke strávení krásné dovolené. Poznejte dosud nepoznané, zpomalte a vychutnejte si 
ostrov Vis, kde život plyne doposud neuspěchaným tempem.

Kód Termín Cena Trasa

HR431-16-1 17.06. - 26.06 12 490,– A, B, G, L + Mikulov

HR431-16-2 02.09. - 11.09 12 490,– A, B, G, L+ Mikulov
Kód Termín Cena Trasa

HR432-16-1 10.06. - 19.06. 11 990,– A, B, G, L + Mikulov

HR432-16-2 26.08. - 04.09. 12 390,– A, B, G, L+ Mikulov

HR432-16-1 02.09. - 11.09. 12 390,– A, B, G, L + Mikulov
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Dubrovník a Elafi tské ostrovy Jižní Dalmácie, ostrov Korčula  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hod. odjezd z ČR. 
2. den: Dopoledne MEDUGORJE - světoznámé poutní 
místo a vodopády KRAVICA na ponorné řece Trebižat 
- krásné přírodní scenérie, možnost koupání ve sladké 
vodě. Odpoledne příjezd na ubytování.    
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Celodenní fakult. lodní výlet na ELAFITSKÉ OSTROVY, oblíbená místa šlechtických 
rodin, četné vily a zahrady, architektonické památky, obranné věže z období tureckých
a arabských nájezdů, středomořská vegetace. Navštívíme ostrov KOLOČEP, druhým z os-
trovů bude ŠIPAN, který měla v oblibě i dubrovnická šlechta, přírodní scenérie, městečko 
SUDJURADJ, renesanční letní rezid. rodiny Stjepovič-Skočibuhové - reprez. sály zámku, 
kaple, zahrada. Ostrov LOPUD, oblíbené místo českého básníka a spis. V. Dyka, městečko 
LOPUD, podobná archit. tvářnost jako Dubrovník. Součástí výletu je i dalmatinský oběd. 
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Kouzelný DUBROVNÍK  - Pilská brána, promenáda Placa, Onofriova kašna, kostel 
sv. Spasitele, barokní budovy, procházka po hradbách s výhledy na celé město, individuální 
volno, čas na oběd a posezení v místních kavárničkách. Fakult. lodí i na nedaleký ostrov LO-
KRUM, původně zde stával benediktinský klášter, jehož zbytky jsou patrné dodnes,  stará 
botanická zahrada, koupání v přírodním slaném jezírku „Mrtvo more“. 
7. den: Celodenní výlet na pobřeží Černé Hory - Budvanská riviéra. Trajektem přes BOKU 
KOTORSKOU, připomínající norské fjordy, středověký KOTOR  s masívem Lovčenu, 
BUDVA, staré město, mohutné hradby s vyhlídkou na Sv. Stefan. 
8. den: Pobyt u moře. Polodenní výlet do oblasti Malostonského zálivu - městečko STON, 
historické centrum se středověkými stavbami, procházka po stonských hradbách ze 14. 
stol., vyhlídky do širokého okolí, místní saliny s možností nákupu mořské soli. MALI STON, 
loviště ústřic, návštěva jedné z ústřičných farem s degustací.
9. den: Pobyt u moře a v podvečer odjezd do ČR.
10. den: Návrat v dopoledních hodinách.

Ubytování: hotel Sunce*** v přímořském letovisku Neum, přímo na břehu moře, jen pár metrů od pláže. 
Klimatizované pokoje s balkonem, venkovní bazén
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt přes Boku Kotorskou, pobyt. taxu, 7x ubytování v hotelu - 
2lůžk. pokoje s přísluš., klim., sat TV a balkonem, 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakult. 
lodní výlet na Elafi tské ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě max. 55 €, součástí výletu 
jsou nápoje na lodi, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence Stjepovič-Skočibuhové.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2990 Kč, na vyžádání pokoj s balkonem na mořskou stranu 690 Kč/os., 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč 

  Průvodce:  Mgr. Dana Kelblová
  Elafi tské ostrovy - Lopud, Šipan, Koločep, Lokrum  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, historické centrum, 
muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd do jižní Damácie na 
poloostrov PELJEŠAC do oblíbeného letoviska Orebič. Městečko leží na tzv. Kapitánské 
riviéře v jihozápad. části poloostrova s bujnou vegetací. Ubytování, večeře. 
3. den: Pobyt u moře, individuální volno. Seznámení s  městečkem OREBIČ, zdejší pobře-
ží disponuje těmi nejlepšími plážemi v jižní Dalmácii, které se rozkládají u písčitých zátok 
ohraničených háji tamaryšků a borovic. 
4. den: Národní park MLJET. Fakult. lodní výlet na jeden z nejpřitažlivějších jadran. ostrovů, 
jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. Malo jezero a Veliko jezero, benedik-
tinský klášter, koupání, městečko Pomena. V podvečer návrat na ubytování.  
5. den: Pobyt u moře. Možnost ochutnávky zdejších proslulých červených vín Dingač a Po-
stup v nedalekém vinařství.  
6. den: Panoramatická jízda poloostrovem PELJEŠAC a návštěva městečka STON, měst-
ské hradby ze 14.stol, nejdelší obranný systém v Evropě, středověké stavby v centru města. 
„Perla“ Jadranu DUBROVNÍK, mramorem dlážděné ulice, promenáda Placa, barokní bu-
dovy historického jádra, úchvatný pohled z městských hradeb, to vše dělá z města jednu 
z nejatraktivnějších destinací na světě. Po prohlídce individuální volno,, možnost fakult. 
výletu na ostrov Lokrum.   
7. den: Plavba lodí (cca 15 min.) do středověkého města KORČULA na stejnojmenném ostro-
vě. Prohlídka Starého města, obranné hlásky, barokní předměstí pod starými hradbami, úzké 
uličky, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, katedrála sv. Marka, věž rodného 
domu Marca Pola, budovy z kamene, moře a palmy. Odpoledne volno, koupání.  
8. den: Pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce je připravena pěší vycházka od hotelu 
k Františkánskému klášteru z 15. stol., kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. Nádherné 
panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Milovníci turistiky mohou vystoupat 
na nejvyšší vrchol poloostrova Pelješac (Sveti Ilija 961 m n.m.).  
9. den: Pobyt u moře, individuální volno, v podvečerních hodinách odjezd do ČR.  
10. den: Návrat v dopoledních hodinách.  

Ubytování: Poloostrov Pelješac, Orebič – pavilony hotelu  Bellevue***,bazén se sladkou vodou. Ubytování 
se nachází přímo u pláže ve stínu borovic a tamaryšků. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, lodní lístek na Korčulu a zpět, 7x ubytování v dep. hotelu*** - 
2lůžk. pokoje s klim., balkonem nebo terasou na mořskou stranu, 7x polopenzi formou bufetu vč. 0,20 l 
vína/os.u večeře, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedenov odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3590 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč 

  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Trvale oblíbený zájezd

s výletem do Černé Hory Dubrovník a výlet do NP Mljet

Slunečními paprsky omývaná přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou 
směs přírodní krásy a významných historických památek. Ubytováni budeme na po-
loostrově Pelješac, u krásných pláží jižní Dalmácie Formou výletů navštívíme staroby-
lou Korčulu, idylický Mljet, hornatý poloostrov Pelješac, „perlu Jadranu“ Dubrovník aj. 
Sem jaro přichází dřív a léto končí později. 

Zájezd na nejjižnější výběžek jadranského pobřeží, 
neopakovatelná směs historických památek i drob-
ných ostrůvků s bujnou vegetací. Navštívíme histo-
rický Dubrovník, středověký Ston, Elafi tské ostrovy 
- Koločep, Lopud, Šipan a Lokrum a Černou Horu.

Kód Termín Cena Trasa

HR433-16-1       19.08. - 28.08. 14 290,– A, B, G, L + Mikulov

Kód Termín Cena Trasa

HR434-16-1      17.06. – 26.06.    13 790,- A, B, L + Mikulov
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MOSTAR - OREBIČ - OSTROV NP MLJET - STON - DUBROVNÍK - OSTROV 
LOKRUM - KORČULA 

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

MEDUGORJE

DUBROVNÍK

LOKRUM

LOPUD
ŠIPAN

STON

KOTOR

BUDVA

C H O R VAT S KO

Dubrovník

NP Mljet



NP Mljet

Ostrov Pag, kaňon řeky Zrmanja                                           Bosna a Hercegovina, jižní Dalmácie                                     

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Ráno oblast jižního Velebitu, nádherný až
200 m vysoký kaňon Vinnetouovy řeky ZRMANJA, jeden
z nejvzácnějších krasových útvarů v zemi. Fakult. vyhlídková plavba lodí krasovou řekou,  
připomínající severské fjordy, laguny, skalní stěny, příběhy legendárního Vinnetoua. Uby-
tování v přímořském letovisku Sv. Filip i Jakov. 
3. den: Pobyt u moře. 
4. den: Národní park KRKA, krasový terén s vodopády a jezírky, Skradinsky buk i koupání 
pod vodopádem. Odpoledne ŠIBENIK, krátká procházka městem ke katedrále sv. Jakuba 

 od Juraje Dalmatince, indiv. volno nebo variant. s průvodcem procházka uličkami Staré-
ho města nebo na vyhlídku k pevnosti.  
5. den: Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet  do NP Kornati (32 €/os., min. 25 osob).
6. den: Pobyt u moře. Pro zájemce celodenní výlet do divoké přírodní scenérie NP SE-
VERNÍ VELEBIT, návštěva stanice medvědů KUTEROVO, pokračujeme k nejvýše položené 
vesnici KRASNO, přírodní fenomén se skalními reliéfy, multimediální prezentace. Procház-
ka a výjezd našim busem na hřeben Zavižan, pěkné výhledy k ostrovům a krasové útvary. 
Odpoledne rodiště Nikoly Tesly ve SMILJANU, zajímavé muzeum s přenášením proudu na 
dálku s demonstrací.
7. den: Za poznáním kultury na ostrov PAG. Jízda ostrovem se zastávkami na focení, pro-
cházka městečkem PAG, uzounké uličky, kostel sv. Marie, vévodský a biskupský palác, ka-
menné domy, kde se krajkáři dodnes věnují svému tradičnímu řemeslu. Individuální volno 
nebo koupání. Odpoledne návštěva sýrové farmy pašského sýra, spojená s ochutnávkou. 
8. den: Historické město ZADAR, prohlídka s průvodcem a volný čas k návštěvě kostelů, 
rotundy sv. Donata, nebo uměleckého muzea u kostela Panny Marie, archeolog. muzea. 
Odpol. NIN, město sv. Cyrila a Metoděje a sv. Řehoře z Ninu, památky z římského období.  
9. den: Pobyt u moře, odpol. odjezd směr ZAGREB, večerní procházka a prohlídka města.   
10. den: Návrat v ranních hodinách.

Ubytování: Hotel Alba*** - hotel. komplex se nachází cca 500 m od centra Sv. Filip i Jakov. Oblázkové pláže 
cca 100 m od hotelu. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem vč. výletů, pobytovou taxu, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, sat TV, balkon, 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3190 Kč, plavba kaňonem řeky Zrmanja 550 Kč, výlet 6. den do NP 
Velebit 550 Kč (min. 20 účastníků),  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč 
Sleva: 3.osoba na přistýlce 900 Kč

  Průvodce: Petr Horák
  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Prohlídka města JAJCE, Starý hrad, Medvědí věž. Vodopád řeky Plivy. Zastávka
u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK, které je jedineč-
ně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno horami. Je zde 
zajímavá mešita, hodinová věž, hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva.
3. den: Prohlídka metropole SARAJEVO, jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších 
hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v l. 1455 - 1463. 
Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými stavba-
mi ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dal-
ších. VRELO BOSNE - prameny řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních 
jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené místo romantických procházek, zlověstně bublající zřídla, 
která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.  
4. den: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR  - stará část města
s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní 
místo MEDJUGORJE, místo mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. Roman-
tické 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 KOR-
ČULA, opevněné 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  fakult. 
výletu 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: DUBROVNÍK , kouzelné město na 
úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran 
omývané mořem, obklopené mohutnými 
hradbami. Staré město je doslova architek-
tonickým  muzeem.  Fakultativně výlet lodí 
na ostrov LOKRUM, botanická zahrada, 
možnost koupání. Večer odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v poled. hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování  v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x
v letovisku Neum, 2x v Sarajevu), 5x polopenzi, 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč 

národní parky Severní Velebit a Krka přírodní krásy a památky 

ŘEKA ZRMANJA - SV. FILIP I JAKOV - NP KRKA - ŠIBENIK - NP SEVERNÍ 
VELEBIT - KUTEROVO - KRASNO - SMILJAN - OSTROV PAG - ZADAR - NIN
- ZAGREB 

JAJCE - NP PLITVICKÁ JEZERA - TRAVNIK - SARAJEVO - VRELO BOSNE
- MOSTAR - MEDJUGORJE - NEUM - OREBIČ - STON - OSTROV KORČULA
- OMIŠ - DUBROVNÍK - OSTROV LOKRUM 

Atraktivní zájezd nás zavede na krasový ostrov Pag. 
Nejen krása ostrova a moře, ale i vzory krajkářů
a pikantní ovčí sýr získaly Pagu proslulost. V NP Krka 
a Severní Velebit budeme obdivovat skalní reliéfy, 
krasové útvary, vodopády. Navštívíme Zadar, Ši-
benik a v kaňonu řeky Zrmanja se vrátíme do doby 
natáčení fi lmů o Vinnetouovi.  

Díky našemu pobytově-poznávacímu zájezdu poznáme pro mnohé utajená, ale přesto 
světově proslulá a známá místa balkánského státu, který bezesporu patří k nejzajíma-
vějším i nejtajemnějším nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě a odpočineme si u moře 
v oblasti jižní Dalmácie. 

Kód Termín Cena Trasa

HR435-16-1       02.09. - 11.09.      10 990,-           A, B, G, L + Mikulov

Kód Termín Cena Trasa

HR436-16-1    26.08.- 04.09. 11 690,-                               A 
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OSTROV PAG
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ZADAR

SV. FILIP I JAKOV

NP KRKA

ŠIBENIK
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    kaňon řeky Zrmanja    Mostar

  Dubrovnik



Albánie Černá Hora  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.-2. den: Odjezd z ČR, půlden. zastávka v DUBROVNÍKU, odjezd. do Černé Hory, ubytování. 
3. den: Přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat u Skadaru (Shkodra), výhledy na 
soutok 3 řek a Skadarské jezero, KRUJ, měst. spjaté s osobností národ. hrdiny Georgi Kast-
riotiho Skanderbega, sídelní hrad, bazar, dervišský klášter. Večer ubyt. ve Valonské zátoce. 
4. den: Pobyt u moře, podvečerní VALONA (Vlorë), mešita Muradia, muzeum albánské 
nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti, výhledy na město, fakult. (5 €) z Vlore 
taxi na hrad KANINE s panoramat. výhledem (bude-li zpříst. klášter Zvernec, cena cca 8 €). 
5. den: Výlet do města BERAT, horní „bílé město“, byzantské kostelíky, slavné muzeum 
ikon malíře Onufriho a jeho školy, dolní Staré město, mešity, křesťanská čtvrť Gorica. Od-
poledne pravoslavný klášter Ardenica, vykopávky antické lokality Apollonie, s muzeem 
a klášterem Panny Marie. 
6. den: Pobřeží Albánské riviéry, výlet místními mikrobusy (cca 15 - 20 €), QEPARA u Pa-
lermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka), restaurace Borsh. Cestou zpět  
pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátce DHËRMI, romantická vesnička, kostelíky, zemní 
pyramidy, HIMARË, přímořské letovisko. 
7. den: Turistika v NP v Llogarském průsmyku, výstup na horu Athanasi, výhledy na 
Otrantský průliv, případně procházka do „Caesarovy soutěsky“. Návštěva antického areálu 
ORIKUM, Návrat na hotel, pobyt u moře, koupání.  
8. den: Zastávka v TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského. GJIROKASTRA , město 
bílých střech, majestátní hrad, typická jihoalbánská architektura.
9. den: Fakult. lodní výlet z Valony na poloostrov KARABURUN (cca 25 €, dle počtu účast-
níků), odlehlé pláže, čarovné jeskyně, mj. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama, nebo 
na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného 
polostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu 
možnost fakult. výletu mikrobusem (cca 20 - 25 €, dle počtu zájemců) do archeologického 

areálu BUTRINT , antická lokalita Albánie.
10. den: Odjezd, krátká návštěva města DRAČE 
(Durrës), antický amfi teát, TIRANA, Skanderbego-
vo náměstí, náměstí Matky Terezy, Ethem Begova 
mešita, Národní muzeum s bohatými sbírkami, 
odjezd do Černé Hory, ubytování.  
11. - 12. den: Dopol. zastávka v KOTORU, odpol. 
návrat  přes Chorvatsko, Slovinsko do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x tranzitní 
ubyt. v hotelu nebo apartmánech, 9x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, výlety mikrobusy a lodí cca 55 € /os., fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj v Albánii 2990 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 360 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopol. odjezd z ČR, přej. přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY. 
2. den: SARAJEVO, slavné město, turecká orientální čtvrť Baščaršija, mešita, Alej ostřelo-
vačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda, kaňonem řeky NERETVY do města MOS-
TAR, starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosfé-
ra, slavný starý most z r. 1566. Ubytování a večeře. 
3. den: Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytování, odpolední koupání.
4. den: Pobyt u moře, pozdě odpol. společná procházka a prohlídka nedaleké BUDVY. 
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, fi sh-piknik v rybí restauraci na skále. Krátká 
zastávka u poloostrova SV. STEFAN. 
6. den: Kotorskými serpentinami s  vyhlídkami na celou BOKU KOTORSKOU. Horské údolí s  
vesnicí NJEGUŠI, návštěva sušárny Njegušského pršutu, možná ochutnávka pršutu a sýru. 
Pokračujeme pohořím NP LOVČEN na vrchol do mauzolea vladyky Njeguše, výhledy na 
celou Černou Horu. CETINJE, Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum. 
7. den: Celoden. výlet do orient. laděné ULCINJI, cestou zpět odpol. koupání na Veliké pláži. 
8. den: Výlet do zátoky BOKA KOTORSKÁ. Centrum oblasti starobylý KOTOR , hradby, 
katedrála sv. Trifuna. Odpoledne fakult. plavba lodí kolem města námořníků PERASTU, 
poutní kostel, muzeum na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMU-
LA s  mořskou pevností, jeskyně PLAVA ŠPILJA, koupání na pláži Žanjice s fi sh-piknikem.
9. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka ŠKODRA
s  hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. 
10. den: Odjezd trajektem přes Boku Kotorskou a busem do DUBROVNÍKU, historické 
centrum, fakult. výlet lodí na ostrov LOKRUM, slané jezero, botanická zahrada, možnost 
koupání. Podvečerní atmosféra města, posezení v kavárničkách, noční přejezd. 
11. den: Návrat v poledních hodinách do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x tranzitní ubytování v hotelu u Mostaru s polopenzí, 7x 
ubytování v 2lůžk. apartmánu s vl. příslušenstvím a kuchyňkou nebo dle vašeho výběru 7x ubytování
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí na Budvanské riviéře, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní a fakult. výlety, fi sh pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj  v apartmánu 3000 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 7x polopenze 
v apartmánové variantě v blízké restauraci 2200 Kč, 1lůžk. pokoj v hotelu 4700 Kč (zde povinné při nedo-
obsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

– divukrásná perla Balkánu pobyt u moře s výlety

Přírodní krásy a památky UNESCO, typický „folklór“, rozmanitost kultur, neopakova-
telná atmosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské po-
břeží. Setkáme se s odlišnou kulturou a necháme se unášet časem, který zde plyne 
poněkud jinak. 

Kombinace pobytu a poznání Albánie  s ubytováním u moře. Všechna slavná místa
a významné památky budeme mít doslova „na dosah ruky“ a užijeme si koupání
a pláži Valonského zálivu.

Kód Termín Cena Trasa

AL438-16-1            02.06. - 13.06. 14 990,– A

AL438-16-2            23.06. - 04.07. 15 890,– A

AL438-16-3            01.09. - 12.09. 14 790,– A

26

Albánie, Černá Hora, Bosna  a Hercegovina
p

o
b

yt
y 

u
 m

o
ře

 s
 v

ýl
e

ty

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

DUBROVNÍK - KRUJ - VALONA - BERAT - DHËRMI - HIMARË - ORIKUM
- TEPELENË - GJIROKASTRA - DURRËS - TIRANA - KOTOR

Budva

Kód Termín
Cena

Trasa
Apartmán Hotel***

CG437-16-1      30.06. - 10.07.    11 690,- 14 990,- A + Bratislava

CG437-16-2      04.08. - 14.08.    12 290,- 15 990,- A + Bratislava

CG437-16-3      01.09. - 11.09.   11 190,- 14 190,- A + Bratislava



Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, 
za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověké-
ho Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohat-
ství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny 
návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto 
světově proslulých míst s koupáním na pobřeží 
Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme 
v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkyso-
vě modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi. 
Poznáme okouzlující pobřeží Costiera Amalfi tana, 
ostrov Capri v Neapolském zálivu, Vesuv i Pompeje. 

7. den: Pobyt u moře. Doporučujeme fa-
kult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spet-
ses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží příro-
dou, borovicovými lesy a křišťálově čistou 
vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koň-
ské povozy, auta zde jezdit nesmějí.
8. den: Archeologický areál starověké-
ho KORINTU se zbytky chrámů (Apolló-
nův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin 
chrám, Odeion). MYKÉNY , hlavní stře-
disko mykénské kultury s vykopávkami 
mohutného hradu - opevněný palácový 
komplex, kde archeolog H. Schliemann 
našel zlaté poklady, Átreovoa pokladni-
ce, královské šachtové hroby, proslulá Lví 
brána. EPIDAUROS , posvátný okrsek 
boha lékařství Asklépia s největším diva-
dlem v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dláž-
děné chodníky, hrady a pevnosti, ale také 
pozoruhodně sourodá architektura činí
z Náfplia nejelegantnější město pevnin. 
Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku.
Z vrcholu lze přehlédnout celý Argolský záliv. 
9. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
10. den: Starověká OLYMPIE , posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický are-
ál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohat-
ším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie. 
11. den: Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.
12. den: Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), 7x ubytování v ho-
telu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu), 7x snídani, 6x večeři, průvodce,  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2250 Kč, 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč. 

  Cesta tam i zpět trajektem

Antické památky Řecka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z republiky v pozdních odpoledních hodinách do Itálie.
2. den: Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
3. den: Vylodění v řecké Igoumenitse, odjezd k proh. skal. klášterů v METEOŘE . V minu-
losti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí. 
4. den: Navštívíme věhlasné DELFY , sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně
a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion 
a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna – kde bůh Apollon uděloval rady prostřednic-
tvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS, na ubytování do TOLA. Na Peloponésu 
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 osídlené-
ho již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám 
Parthenón, 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 Řecku, Hadrianův oblouk - který 
označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat 
na ubytování.

s pobytem v Tolu

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

Kód Termín Cena Trasa

GR439-16-1 29.06. - 10.07. 14 990,– A, B, G, L

GR439-16-2 07.09. - 18.09. 14 990,– A, G
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METEORA

IGOUMENITSE

ATÉNY

HYDRA

SPETSES

TOLOOLYMPIA

MYKÉNY

DELFY

     Athény - Akropolis

     Athény - Akropolis



Okruh Řeckem, Jónské ostrovy Bájný ostrov Kréta 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet na Korfu. 
2. den: Přejezd na řeckou pevninu. Skalní kláštery v ME-
TEOŘE , v minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních tvarů. Nocleh.    
3. den: DELFY , světově proslulý archeologický areál, Apollónův chrám, záhadná stavba 
Thólos aj. OSIOS LOUKAS , věhlasný byzantský klášter. Nocleh v Athénách.
4. den: ATHÉNY , metropole Řecka, která si z dob své největší slávy zachovala množství 
památek (Akropolis, Agora, Diův chrám, Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh. 
5. den: Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV, archeologický areál starého KORIN-
TU se zbytky chrámu, EPIDAUROS , posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největ-
ším divadlem v Řecku, MYKÉNY  - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami 
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. Ostrov je druhým největším, nejzelenějším a také nejzná-
mějším jónským ostrovem. V řečtině jeho jméno 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 , pevnosti, byzantské 
kostely a mnoho dalších památek. Poloostrov KANÓNY. ACHILLION, zámeček císařovny 
Sissi. Západní pobřeží PALEOKASTRITSA je jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších 
koutů ostrova. Malebná zátoka se spletitými poloostrovy v tyrkysovém moři. Vyhlídka na 
ANGELÓKASTRO, zříceniny byzantské pevnosti na vysokém skalisku, divoké břehy moře, 
nádherný výhled a subtropická 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 ostr. PAXOS a do letov. a na řecké pevnině PARGA.
11. den: Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu, letištní taxy
a poplatky, dopravu busem po Řecku, 4x ubyto-
vání se snídaní v hotelích v Řecku, 5-6x ubytování 
(dle příletu) v apartmánech nebo v hotelu se sní-
daní (klimatizace, bazén) na Korfu, průvodce   
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše 
ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“        
Fakultativní příplatek: 4x večeře (při okruhu) 
1200 Kč, 5x večeře (na Korfu 6.-10. den) 1350 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Krétu.
2. den: Přílet na KRÉTU. Pobyt u moře. 
3. den: IRÁKLIO, hlavní město a nejvýznamnější přístav Kréty. KNÓSSOS, nejvýznamnější ar-
cheologická 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 výhle-
dy na jižní pobřeží Kréty. GÓRTYS, zbytky významného antického města. FESTÓS, starověké 
středisko se zbytky královského paláce. Malebné zátoky u vesničky MÁTALA.  
5. den: Zdatnější se mohou vydat na náročný pěší výlet nejdelší evropskou soutěskou SA-
MARIA, která je až 300 m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“ 2 - 3 m široká. Fakultativní 
plavba lodí podél pobřeží do SFAKIE. Pro účastníky výletu bude připraven snídaňový balíček.  
6. den: Pobyt u moře.   
7. den: Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO ÁNDRO, krápníková jeskyně, mytologické 
rodiště nejvyššího boha Dia. Planina LASSITHI, náhorní plošina v pohoří Dikté s tisíci malý-
mi větrnými mlýny. Ruiny antického 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. RETHYMNO, město, kde jsou vedle sebe vidět stavby 
benátského i tureckého typu. CHÁNIA, město které se může pochlubit úchvatnou polohou 
mezi majestátními horami a akvamarínově modrým mořem a pitoreskním starým městem.  
9. den: Pobyt u moře. Zájemci mohou fakult. (cca 120 €) navštívit ostrov SANTORINI. San-
torini je nejjižnější ostrůvek souostroví KYKLADY, jehož střed tvoří ohromný mořem zatopený 
kráter, který nás uchvátí již při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto skalnatého kotle a jeho 
vrcholy jsou posety bílými stavbami měst THIRA a IA. Pro účastníky výletu bude snídaňový 
balíček a studená večeře. 
10. den: Pobyt u moře.
11.-12. den: Odlet do Prahy.
 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Kréta - Praha, letištní taxy, 10 -11x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 10 – 11x polopenzi (dle času letu), autobusové výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč s možností připojištění vyššího storna 
zájezdu + 250 Kč

a pobyt na ostrově Korfu s pobytem u moře

Kréta nás zahrne mýty, legendami a dějinami jako 
snad žádný jiný z řeckých ostrovů a přírodním 
krásám Kréty může snad konkurovat jedině boha-
té kulturní dědictví, které svým rozsahem potěší 
všechny milovníky archeologie a historie. Nejslav-
nější památka po slavné mínojské civilizaci je palác 
v Knóssu, ale najdeme zde i stopy římského osídle-
ní, byzantské kaple, benátské přístavy a turecké pa-
láce. Největší řecký ostrov a legendární rodiště Dio-
vo si stále uchovává svůj neskonalý půvab a kouzlo.

Není nikterak překvapivé, že to byli právě Řekové, 
kdo vymyslel slovo fi loxenia (pohostinnost). Toto 
slovo symbolizuje Jónské ostrovy – souostroví, kte-
ré se táhne dolů podél západního pobřeží pevniny 
a zahrnuje i Korfu, které navštívíme. Upoutá nás pří-
rodní krása ostrova, rozsáhlé olivové háje, fascinující 
hory a vody Jónského moře hrající barvami a přede-
vším památky starověkého Řecka. 

Kód Termín Cena Svoz let.

GR442-16-1      08.06. - 19.06.     23 990,- L6
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IRÁKLIO - AGIA TRIÁDA - KNÓSSOS - GÓRTYS - FESTÓS - MÁTALA - DIKTÉO 
ÁNDRO - SFAKIE - KRITSÁ - LATÓ - ÁGIOS NIKÓLAOS - RETHYMNO - CHÁNIA 
- OSTROV SANTORINI - THIRA - IA

METEORA - DELFY - ATHÉNY - KORINT - EPIDAUROS - MYKÉNY -  OLYMPIA
- KORFU - KERKYRA - POLOOSTROV KANÓNY - PALEOKASTRITSA - OSTROV 
PAXOS - PARGA

KORFU
METEORA

MYKÉNY

OLYMPIA

ATÉNY

DELFY

ŘECKO

CHÁNIA

MÁTALA
KNÓSSOS

ÁGIOS
NIKÓLAOS

LATÓ IRAKILO

RETHYMNO

THIRA

IA

SANTORINI

K R É TA

     kláštery Meteora       ostrov Kréta - Knóssos

     Řecko - Olympia

Kód Termín
Cena

Svoz let.
Apartmán Hotel

GR441-16-1    18.09. - 28.09. 19 990,- 20 990,- L6



Antické památky Řecka, to je především poloostrov 
Peloponés, kolébka civilizace, hrdinů a bohů báj-
ného Řecka, kde doba starověku zanechala velké 
kulturní dědictví. Prozkoumáme a odpočineme si
i na ostrově Chios, který patří mezi Egejské souo-
stroví. Nedotčená příroda, typický život ostrovanů, 
vůně jasmínu, citrusů, dlouhé pláže, křišťálové moře 
a jedinečné památky. V Turecku nás čeká oblast 
Egejské riviéry, bílé domky na svazích, fi alové květy 
bouganvillií a plno antických památek.

CHIOS stará čtvrť kolem janovského hradu, nábřeží s minaretem, místní tržiště, úzké uličky, ta-
verny. V nedalekém horském údolí navštívíme klášter NEA MONÍ  zlaté mozaiky z 11. stol., jedny 
z nejkrásnějších v Řecku a úchvatnou vesnici AVGÓNYMA „hnízdo vajec“ se středověkou věží
a arkádami, možnost občerstvení ve zdejší výtečné taverně. Ubytování v přímořském leto-
visku, pobyt u moře, odpočinek. 
8. den Dopoledne výlet do jižní části Chíu, středověké vesnice s originální pevnost-
ní architekturou „MASTIXOVÉ VESNIČKY“, název podle výnosného středověkého 
obchodu s léčivou pryskyřicí mastix, získané z keře řečíku lentiškového, jednotná ar-
chitektura, centrální věže, obranné bašty, ploché střechy. ARMOLIA, dílny s tradiční
i moderní keramikou. PYRGI, unikátní a jedinečná sgrafi tová výzdoba. MESTÁ, nejzacho-
valejší „mastixová“ vesnice, středověké bludiště, barevné fasády. Návrat na hotel, pobyt 
u moře.
9. den Ráno přejezd krátkým trajektem (cca 1 hod.) na tureckou pevninu do oblasti Egejské 
riviéry. Navštívíme SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti a krásná stará bazilika 
sv. Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Nejzachovalejší antické město východ-
ního Středomoří EFES, bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města
s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa - Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajá-
nova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta, antické divadlo, Sla-
vičí vrch - místo posledního pobytu P. Marie. Odjezd na ubytování do oblasti KUȘADASI, 
pobyt u moře, individuální volno.
10. den PRIENE, vykopávky antického města, DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky 
Apollónova chrámu, jeden z nejkrásnějších archeologických areálů v Turecku. MILÉT, vý-
znamné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které 
byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. Návrat na ubytování.
11. den Ráno odjedeme  k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON. Prohlídka antického 

města z 2. stol. př. n. l., Akropole, působivé 
a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. stol. 
před Kristem, slavná knihovna, Trajánův 
chrám s mramorovými sloupy, Diův oltář, 
Asclepion – starodávné lékařské centrum. 
Starodávná TRÓJA, prohlídka jedné z nej-
slavnějších světových archeologických lo-
kalit odkrytých H. Schliemannem, Trojské 
ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, 
chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, 
Trojská válka). Ubytování na břehu Darda-
nelské úžiny. 
12. den Přejedeme z Asie do Evropy Dar-
danelskou úžinou , zastavíme v EDIRNE, 
město nazývané „brána Orientu“, bývalé 
hlavní město osmanské říše a konec naší 
cesty po Turecku. Prohlídka, Selimova me-
šita, Stará mešita, bazar. Nocleh v Sofi i.
13. den Po snídani odjezd do ČR, návrat 
v pozdních nočních hodinách až časných 
ranních hodinách 13.6.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt z Itálie do Řecka – 4lůžk. kajuty, trajekt na ostrov Chios 
– 4lůžk. kajuty, trajekt do Turecka, 9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, 6x 
večeři, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 000 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu 420 Kč, 2lůžk. kajuta na trajektu Pireus – Chios 690 Kč, 2.lůžk. kajuta na trajektu Itálie – Patras 890 Kč

  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová
  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  řecký Peloponés - kolébka lidstva
  Egejská riviéra - poklady antiky

Antické památky Řecka, Turecka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách do Itálie.
2. den Kolem 13.00 hod. nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem do Řecka ve 
4lůžk. kajutách.
3. den: Vylodění v Patrasu, městě s antickou minulostí. Odjezd do Olympie, cestou zastáv-
ka u nejslav. franckého hradu v Řecku Chlemoútsi, zvaný též HRAD TORNESI. Ubytování.
4. den: Starověká OLYMPIE , místo zrodu olympijských her, posvátný okrsek náboženství 
a sportu, archeologický areál - Héřin chrám, Diův chrám, pokladnice aj., Archeologické 
muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím
v Řecku. Průjezd vnitrozemím Peloponésu do NAFPLIA u Argolského zálivu, hrady a pev-
nosti, mramorové chodníky a sourodá architektura činí z Náfplia elegantní město pev-
ninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi, největší komplex svého druhu
v Řecku. Ubytování v TOLU, oblíbené letovisko, osobní volno. 
5. den: MYKÉNY , hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hra-
du, opevněný palácový komplex, kde Heinrich Schliemann našel zlaté poklady, proslulá 
Lví brána, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby. Starověký TÍRYNS, akropole
s kyklopskými hradbami, Tírynská citadela. EPIDAUROS , posvátný okrsek boha lékařství 
Asklépia s největším divadlem v Řecku. Návrat do Tola, individuální volno, pobyt u moře.

6. den: Archeologický areál starověkého 
KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův 
chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, 
Odeion). ATHÉNY , metropole Řecka, 
opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám 
Athény Niké, slavný chrám Parthenón, 
Dionýsovo divadlo), Athénská agora, poli-
tické centrum starověkých Athén - chrám 
Héfaisteion, Attalova stoa, Hadriánova so-
cha aj. Odjezd do přístavu PIREUS, večer 
nalodění na trajekt, noční plavba ve 4lůžk. 
kajutách na ostrov Chios.  
7. den Ráno vylodění na ostrově CHIOS 
v Egejském moři, který doposud odolává 
masové turistice, zde poznáme to pravé 
Řecko, neporušená příroda, větrné mlý-
ny, krásné památky, dlouhé pláže, stře-
domořské klima vonící citrusovými plody
a pryskyřicí. Prohlídka ranního městečka 

a pobyt na Egejském ostrově Chios

PATRAS - OLYMPIE - NÁFPLIO - TOLO - MYKÉNY - TÍRYNS - EPIDAUROS
- KORINT - ATHÉNY - OSTROV CHIOS - KLÁŠTER NEA MONÍ - AVGONYMA
- ARMOLIA - PYRGI - MESTA - SELÇUK - EFES - KUȘADASI - PRIENE 
- DIDYMA - MILÉT - PERGAMON - TROJA - EDIRNE

Kód Termín Cena Trasa

GR443-16-1 31.05. - 12.06. 18 490,– A, B, G
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OLYMPIE NÁFPLIO

ATHÉNY

PATRAS CHIOS

DIDYMA

TROJA

KUSADASI

PERGAMON

     ostrov Chios - Pyrgi

     Efes      Athény Sokrates



Kykladské ostrovy Paros a Santorini Ostrov Korfu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy na Krétu, transfer 
do hotelu. Prohlídka krétské metropole IRÁ-
KLIO, benátské hradby a pevnost, bazary
a muzeum minojské kultury. Možnost výletu 
místní dopravou do KNÓSSU , palác mi-
nojských králů, Daidalův labyrint.
2. den: Po snídani pokračujeme lodí na OS-
TROV SANTORINI. Transfer z přístavu na 
ubytování. Návštěva starověkého minojské-
ho města AKROTIRI a prohlídka santorinské 
metropole FIRY, fantastické výhledy na kal-
deru, bílá architektura na temném vulkánu, 
krásné západy slunce.
3. den: Dopoledne městečko FIRA nebo fa-
kult. plavba po kaldeře (cca 25 €) a výstup 
na kouřící sopku NEA KAMENI. Koupání v sopkou vyhřívaném moři u ostůvku Palea Kame-
ni. Výlet lokálním busem do nejfotogeničtějšího městečka v Řecku OIA, pozorování západu 
slunce nad kalderou.
4. den: Přeplujeme na OSTROV PAROS, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubyto-
vání do hotelu v letovisku Parikia, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé 
městečko nabízí obchůdky, taverny, diskotéky i půjčovny kol, skútrů a aut.   Koupání na 
písečné pláži cca 50 m od pensionu, v podvečer procházka uličkami Parikie.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce polodenní fakult. výlet na ostrůvek Antiparos s proslu-
lou krasovou jeskyní  a středověkým kastrem (cca 20 €).
6. den: Pobyt u moře, variantně výlet místním busem po ostrově Paros, rybářské městečko 
NAUSSA, vnitrozemská vesnice LEFKES a mramorové lomy (cca 15 €). 
7. den: Pobyt u moře.
8. den: Pobyt u moře, variantně celodenní fakult. výlet na ostrov bílé kubické architektury 
MYKONOS a na posv. antický ostrov DÉLOS  s množstvím starověk. památek (cca 45 €).
9. den: Přeplujeme na ostrov Kréta, individuální volno, nocleh v hotelu.
10. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Iráklio – Praha, let. taxy a poplatky, transfery z/na hotel, lodní 
dopravu na ostrovy Santorini  a Paros, 9x ubytování v hotelu se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x 
hotel v Irákliu, 2x na Santorini, 5x na Parosu), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a výlety a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. poj. vč. storna zájezdu 300 Kč s možností připoj. vyššího storna +250 Kč 

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na ostrov Korfu, trans-
fer na ubytování.
2. den: Pobyt u moře. 
3. den: Okruh ostrovem na nejznámější a nej-
krásnější místa Korfu. Cesta severovýchod-
ním pobřežím s olivovými háji do města KÉR-
KYRA s pevností La Serenissima, Staré město 

, pokračujeme k zámečku Achillion, ve 
kterém pobývala císařovna Sissi, krásné za-
hrady. Bájná PALEOKASTRITSA, dle řeckých 
bájí spojená s Odysseem, zastávka v likérce 
typického produktu Kum Quat, návštěva 
mužského ortodoxního kláštera ze 13.stol. a  vyhlídka Bella Vista s úchvatnými výhledy.
4. den: Pobyt u moře.   
5. den: Plavba výletní lodí podél jižního pobřeží Korfu na OSTROV  PAXOS, prohlídka městeč-
ka GAIOS, variant.  posezení v místních tavernách,  lodní výlet pokračuje do městečka PARGA, 
ležícího na pobřeží pevninského Řecka, 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 východního pobřeží Korfu, plavba cca 1 hod. Přístav 
SARANDA, vstupní brána do jižní Albánie, procházka městem, promenáda, variantně možnost 
fakult. výletu (cca  24 €) do archeologického naleziště BUTRINT , památky z období řecké-
ho, římského a byzantského. V ceně výletu je i oběd v místní restauraci.  
8. den: Výlet Pantokrator, návštěva vesnice   NYMFES, zde se pěstuje 80% produkce Kum 
Quatu (malé citrusové ovoce podobné pomerančům), krátká procházka k poustevně a ruině 
klášteru,  pokračujeme busem až téměř k vrcholu nejvyšší hory ostrova PANTOKRATOR (906 
m n.m.), se stejnojmenným malým klášterem, úžasné panorama, výhledy do Albánie, Řecka
a na celý ostrov Korfu. Odpočinek u moře v KASSIOPI a pokračujeme pod vysoké útesy PE-
ROLULADES, procházka ke skaliskům mysu DRASTIS na severozápadní výspě ostrova.
9. - 11. den: Pobyt u moře. V termínu 14.9. dva dny pobyt u moře. 
12. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do Prahy.          

Cena zahrnuje: let. přepravu  Praha – Korfu (Kerkyra) – Praha, let. taxy, transfer z/na hotel, výlety dle 
programu, 11/10x ubytování v hotelu (letovisko Agios Georgis) – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 11/10x 
polopenzi, služby delegáta na Korfu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4300 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 360 Kč v termínu 11.6. a 330 Kč v termínu 14.9.  
Poznámka: CK si vyhrazuje právo, možné záměny jednotlivých dnů u výletů.

s výlety na Mykonos a Délos + Kréta „zelený ráj“ Jónských ostrovů 

Ostrov Korfu „zelený ráj“ Jónských ostrovů při západním pobřeží Řecka. Čekají  nás 
kopečky pokryté bujnou vegetací a krásné pláže letoviska Agios Giorgios. Formou 
výletů navštívíme nejzajímavější místa ostrova, ale i ostrov Paxos a podíváme se i do 
Albánie.

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká po-
hádkové prostředí řeckých ostrovů. Jeho návštěvou pochopíme, proč je tento odleh-
lý kout Evropy označován za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova 
Paros, můžeme se vydat na procházky  bílými kubistickými městečky, pěšky nebo 
na vypůjčeném kole či skútru se podívat do vnitrozemí za osamělými kláštery a vy-
stoupit na vyhlídky obklopené řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na 
vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu Santorin s fantas-
tickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem nebo na vyhlášený 
Mykónos. Protože vstupní branou do světa Kykladských ostrovů pro nás bude letiště 
v krétském Irakliu, můžeme nahlédnout i do tajů minojské kultury, která byla první 
evropskou starověkou civilizací.

Kód Termín Cena Svoz let.

GR445-16-1 10.06. – 19.06. 25 590,- L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.

GR446-16-1 11.06. – 22.06. 20 490,- L1

GR446-16-2 14.09. – 24.09. 19 990,- L1
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KERKYRA - PALEOKASTRITSA - PARGA - OSTROV PAXOS - SARANDA
- BUTRINTI - NYMFES - PANTOKRATOR - KASSIOPI - MYS DRASTIS

   Santorini    Paleokastritsa

 Parga

Mykonos



Turecké západní pobřeží Bulharsko

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, přejezd do Ma-
ďarska, krátká prohlídka centra BUDAPEŠTI . Nocleh. 
2. den: Dopoledne prohlídka centra SZEGEDU, pokraču-
jeme přes Srbsko a Bulharsko, noční přejezd. 
3. den: ISTANBUL, první seznámení s metropolí na dvou kontinentech,  Nová mešita, 
Egyptský bazar, Sulejmanova mešita, Velký bazar. Nocleh v Istanbulu.
4. den: Druhá část prohlídky města ISTANBUL , různorodé město s množstvím byzant-
ských a osmanských památek (Hippodrom, chrám Hagia Sofi a, Modrá mešita,  palác Top-
kapi aj.),  fakultativně možnost plavby po Bosporu. Noční přejezd.
5. den: Pobyt u moře. 
6. den: EFES, archeologický areál antických staveb, trosky Artemidina chrámu, jednoho
z divů světa.  Město SELÇUK s bazilikou sv. Jana a archeologickým muzeem. Jeskyně Sed-
mispáčů. Dům Panny Marie na Slavičím vrchu. 
7. den: Pobyt u moře. 
8. den: PAMUKKALE , travertinové kaskády a jezírka. Jeden z nejzajím. přírodních útva-
rů světa a antické město HIERAPOLIS . Jedna z nejkrás. antických lokalit AFRODISIAS. 
9. den: Pobyt u moře. 
10. den: DIDYMA, proslulá věštírna ve starověku. MILÉT, starořecké město s dominujícím 
divadlem. PRIENE, vykopávky antického města s pěknou polohou. 
11. den: Pobyt u moře. 
12. den: Antické město PERGAMON s akropolí na vysoké skále, pěkný výhledy. TRÓJA , 
starověké město s tisíciletou historií. Nocleh.
13. den: EDIRNE, bránou Orienta, monument. islámské stavby. Přej. do Bulharska na nocleh.
14. den: Dopoledne SOFIE, významné křesťanské stavby, mohutné kostely a chrámy, me-
šita z dob turecké nadvlády. Přejezd přes Srbsko.                 
15. den: Předpokládaný příjezd do ČR v ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 11x uby-
tování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 11x 
snídani, 8x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 450 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z BRNA do Burgasu, transfer na ubytování na Slunečném pobřeží nebo ve 
Sv. Vlasu, hotely ***/**** do 200 m od pláže.
2. den NESSEBAR , historické centrum, procházka, starobylé domy ze dřeva a kamene, 
kamenné chrámy, amfi teátr i další antické, byzantské i římské památky, doporučujeme ná-
vštěvu historického muzea. Večer odjezd do typické bulharské vesnice, bulharský folklór, 
bulharská večeře s nápoji, neomezená konzumace vína. Návrat do hotelu před půlnocí.
3. den Relaxace, plavba jachtou na moři k mysu EMINE, koupání přímo z lodi, občerstvení 
a mořský oběd, pečená ryba. Odpoledne návrat na Slunečné pobřeží.
4. den Celodenní výlet s plavbou po řece ROPOTAMO, krása okolní přírody. SOZOPOL, his-
torické město, dřevěné a kamenné domy s typickými horními patry, oběd v typické bulhar-
ské restauraci. BURGAS, volno k procházce, nákupy nebo muzea. Večer návrat do hotelu. 
5. den VARNA, mimo uliček a kostelů stojí ve Varně za projití velký Primorskyj park přímo 
u moře, je zde ZOO, námořní muzeum, Akvárium, společná návštěva Delfi nária s cca 1hod. 
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. hod., 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 hotelu. Výlet Jeep Safari do vnitrozemí, návštěva 
kláštera sv. Konstatina a Heleny, pramen sv. Ducha, horské vesnice, vesnice Solnik, domácí 
víno, závin, uvidíme pálení kořalky, typický oběd – šašlik na roštu. K večeru návrat do ho-
telu. Výlet do Veliko Tarnovo, odjezd busem brzy ráno, historická vesnice Arbanasi, oběd, 
pevnost Carevec, centrem druhého bulharského carství, město Veliko Tarnovo. Návrat do 
hotelu pozdě večer. Výlet do Pomorie, muzeum soli na břehu jezera, technologie dobývá-
ní soli, solná pláž u Atanasovského jezera.
8. den Transfer na letiště a odlet do BRNA.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Brno-Burgas-Brno, letištní taxy, výlety v Bulharsku dle programu, 
7,10,11x ubytování v hotelu ***/**** - 2lůžk. pokoje se snídani, služby českého průvodce v Bulharsku
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: výlet Jeep Safari 1200 Kč, výlet Istanbul 2100 Kč, výlet Veliko Tarnovo 1700 Kč, 
výlet do Pomorie 800 Kč,  večeře v hotelu 200 Kč/noc (děti do 12 let 100 Kč/noc), komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 240 Kč - 7 nocí (330 Kč - 10 nocí, 360 Kč - 11 nocí)
Povinný příplatek: 1lůžk. pokoj 660 Kč/noc 
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce pevná cena 12 490 Kč 
dospělý na přistýlce termín: 19.6. 7 nocí 15490 Kč, 19.6. 11 nocí 17490 Kč,10.7. 7 nocí 16490 Kč,10.7. 11 nocí 
18990 Kč, 21.8. 7 nocí 16490 Kč, 21.8. 11 nocí 17990 Kč, 1.9. 10 nocí 17490 Kč, 4.9. 7 nocí 15490 Kč
Poznámka: v term. na 10 nocí je pobyt prodloužen o 9.-10. den pobytu u moře a 11. den se odlétá zpět do 
Brna, v term. na 11 nocí je pobyt prodloužen o 9.-11. den pobytu u moře a 12. den se odlétá zpět do Brna.

   

země mezi Asií a Evropou krásy černomořského pobřeží               

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

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - NESSEBAR - SOZOPOL - BURGAS - VARNA 

Turecko, země mezi Asií a Evropou, v níž se střetá-
vají nejrůznější kultury i oba kontinenty, atmosféra 
starých časů z dob Iónie. Navštívíme klenoty antiky 
Efes, Milét, Pergamon, Trója, Didyma. Samozřej-
mostí bude i Istanbul, turistický magnet Pamukkale 
a odpočívat budeme na plážích západního pobřeží.   

Nejzajímavější letoviska Bulharska, typická jídla a historické skvosty balkánské země.

Kód Termín Cena Trasa

TR448-16-1       12.07. – 26.07.      16 590,-           A, B + Bratislava

TR448-16-2       06.09. – 20.09.      16 590,-           N + Brno

Kód Termín Počet nocí Cena

BG449-16-1 19.06.-26.06. 7 17 490,-

BG449-16-2 19.06.-30.06. 11 19 990,-

BG449-16-3 10.07.-17.07. 7 19 490,-

BG449-16-4 10.07.-21.07. 11 22 490,-

BG449-16-5 21.08.-28.08. 7 19 490,-

BG449-16-6 21.08.-01.09. 11 21 990,-

BG449-16-7 01.09.-11.09. 10 19 990,-

BG449-16-8 04.09.-11.09. 7 17 490,-
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Katalánsko a Barcelona Španělsko

PROGRAM ZÁJEZDU:
Dvě možnosti dopravy: A – BUS; B - letecky
1. den: Program A Odjezd z ČR v dopoledních hodinách. 
2. den: Program A Příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme, Costa Dorada - poblíž Barce-
lony, odpol. ubyt., koupání. Program B Odlet z Prahy do Španělska, transfer na ubytování. 
Dále společný program A i B   
3. den: Celodenní výlet do BARCELONY - Barcelona gotická - Gotická čtvrť, katedrála, 
přístav, odpoledne volno, možná návštěva „Pueblo Espaňol“, mořského akvária, aj.
4. den: Půldenní výlet k nejvýznamnějšímu poutnímu místu Katalánska  horskému klášteru 
MONTSERRAT, katedrála a křížová cesta.  Návrat na pobřeží, koupání.  
5. den: FIGUERAS,  muzeum Salvadora Dalího, zastávka ve středověkém městečku CAS-
TELLO D EMPÚRIAS, CADAQUES,  které si oblíbilo mnoho umělců (S. Dalí, Pablo Picasso, 
Joan Miró, Walt Disney, André Breton, F.G. Llorca). 
6. den: Celodenní výlet do BARCELONY - Barcelona modernistická - Antonio Gaudí – ex-
teriér katedrály Sagrada Familia, Parc Güell, okružní projížďka barcelonskými urbanistický-
mi skvosty rozsáhlého komplexu „Ensanche“, Gaudího Casa Batlló, La Pedrera, odpoledne 
volno , indiv. prohlídka  Picassova muzea, Námoř. muzea či Muzea fot. klubu FC Barcelona.  
7. den: BLANES, prohlídka krásné botanické zahrady Jardí botanic Mar i Murtra založené 
r. 1928, 7000 druhů středozemních a tropických rostlin, afrických sukulentů. Odpoledne 
TOSSA DE MAR, půvabné letovisko na pobřeží Costa Brava (Villa Vieja – opevněná část 
Tossy,  hradby z 12. a 13. stol. s obrannými věžemi,  kostel St. Vincent aj.) Návrat na ubyto-
vání si můžeme zpříjemnit fakult. cestou lodí. 
8. den: GERONA,  město se zachovalou židovskou židovských čtvrtí, katedrála, románské 
kostely San Pere de Galligants a Sant Nicolau, středověké hradby. BESALÚ, středověké 
město s románskými kostely, pozůstatek benediktinského kláštera se zachovalou lázní 
mikve, opevněný most přes řeku Fluviá. 
9. den: Snídaně, volný program (možnost koupání). Program A Odpoledne odjezd do ČR. 
Program B Transfer na letiště a odlet do ČR. 
10. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR.

Program A

Program B

Ubytování: Hotel na některém ze známých letovisek na pobřeží Středozemního moře nedaleko Barcelony. 
Možnost zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy. 
Cena zahrnuje: program A dopravu lux. klim. busem, program B leteckou přepravu – Praha – Španělsko – 
Praha vč. letištních tax a poplatků a dopravu busem po Španělsku, oba programy - 7x  ubytování v hotelu 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstup., pobyt. taxu 0,50 €/os/noc, fakult. služby a vše ostat., co není uvedeno v „Cena zahr.“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč, program A – komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč, 
program B - komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč,  s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách. 
2. den: Dopoledne příjezd na španělské pobřeží, pobyt u moře. 
3. den: Navštívíme MONTSERRAT, horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém 
pohoří. Jedno z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. 
BARCELONA  metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna 
starého města La Rambla a  stavby slavného španělského architekta Antoni Gaudího - Sagra-
da Familia, Tři Grácie, La Pedrera, park Güell aj.). 
4. den: Pobyt u moře.   
5. den: FIGUERES, návštěva muzea Salvatora Dalího. BESALÚ, malé historické městečko ve 
vnitrozemí, založené již Římany se zachovalou románskou architekturou, známé svým ka-
menným středověkým opevněným mostem. GERONA, historické město s pěknou katedrá-
lou, která skrývá unikátní gobelín Stvoření, krásné uličky starého města. 
6. den: Pobyt u moře.    
7. den: Přejezd do Francie, zastávka v MARSEILLE, největší francouzský středomořský přístav 
s bohatou historií od dob římského osídlení. Překrásná vyhlídka na město a ostrovy od kated-
rály Notre Dame de la Garde.  
8. den: Návštěva ST. TROPEZ, jedna z hlavních turistických atrakcí riviéry. Jeho krásu obje-
vily 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, unikátní lagunové městečko, které je protknuto množstvím vodních toků. Na závěr 
dne půvabné městečko RAMATUELLE.  
9. den: NICE, město s romantickou starou částí i palmovou Anglickou promenádou. MONACO 
– MONTE CARLO - krásou zářící malé knížectví. Možnost návštěvy Oceánografi ckého muzea, 
katedrály knížecí rodiny nebo Knížecího paláce a v Monte Carlu slavného Casina.  
10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x uby-
tování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
(z toho 5x ve Španělsku Costa Brava/Maresme
a 2x ve Francii), 5x polop. ve Španělsku, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, ochut-
návky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 5x oběd ve Španělsku 
500 Kč, 2x snídaně ve Francii 360 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč  

pobyt u moře s výlety a Francouzská Riviéra                            

Kombinovaný zájezd, relaxace na plážích Francouzské Riviéry a na španělském po-
břeží Costa Maresme. Poznáme atraktivní místa v okolí pobytových míst, kam bu-
dou směřovat naše výlety. 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).

Zájezd do Katalánska, do Barcelony, úchvatného města na pobřeží Středozemního 
moře. V rámci zájezdu nás čeká i koupání na plážích Costa Brava - Costa Maresme.  

Kód Termín Cena Trasa

E450-16-1    27.05. - 05.06.    11 990,-            B, C, F, I

E450-16-2    09.09.-18.09.    11 990,-            C, F, I 

Kód Termín Cena Svoz let.

E451-16-1    28.05.-04.06.    19 990,-             L5

E451-16-2    10.09.-17.09.    19 990,-             L5

Kód Termín Cena Trasa

E452-16-1 10.06. - 19.06. 12 490,- A

E452-16-2 01.07. - 10.07. 13 390,- N

E452-16-3         26.08. - 04.09. 12 990,- N + Brno

E452-16-4 02.09. - 11.09. 12 790,- A
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MONTSERRAT - BARCELONA - FIGUERES - BESALÚ - GERONA - MARSEILLE
- ST. TROPEZ - PORT GRIMAUD - RAMATUELLE - NICE - MONACO
- MONTE CARLO 

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

Barcelona Monaco

Barcelona



Španělsko Barcelona - modernistická i gotická

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách.
2. den: Prohlídka města BARCELONA, (de-
vítihodinová přestávka), gotická čtvrť, pří-
stav, vrch Montjuic, tepna starého města 
La Rambla a velké množství staveb slavné-
ho španělského architekta Antoni Gaudího 
- Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj. 
Přejezd na ubytování.
3. den: Cesta do Andalusie, prohlídka cen-
tra VALENCIE s neopakovatelnou atmosfé-
rou. Pokračování v cestě na jih na nocleh.
4. den: GRANADA , město na úpatí po-
hoří Sierra Nevada s krásnými památkami 
z doby maurské nadvlády - palác Alhambra, letohrádek Generalife se zahradami, pevnost 
Alcazaba, čtvrť Albaicín se širokým výhledem.
5. den: Pobyt u moře na Costa del Sol.
6. den: Výlet na GIBRALTAR, pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. Půvabné měs-
tečko RONDA ve skalní rozsedlině. 
7. den: Pobyt u moře. Půldenní výlet do NERJI, letovisko a známé jeskyně Cuevas de Nerja 
s jeskynními malbami.   
8. den: ANTEQUERA, bílé město ležící v pohoří El Torcal s maurskou pevností, historické 
centrum s kostely z období renesance. Procházka v PŘÍRODNÍM PARKU TORCAL DE AN-
TEQUERA, kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní městečko. Na závěr MÁLAGA,  pří-
mořské historické město s mohutnou katedrálou, maurskou pevností a rodným domem 
Pabla Picassa. 
9. den: Pobyt u moře.   
10. den: SEVILLA , město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší 
katedrálou v Evropě, s krásným zámkem v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. CÓR-
DOBA , jedinečná maurská mešita přestavěná na křesťanskou katedrálu, krásné zahrady 
starého Alcázaru, bílá židovská čtvrť s úzkými uličkami.
11. den: TOLEDO , katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca a Del 
Tránsito, uličky bývalé maurské a židovské čtvrti. 
12. den:  Prohlídka MADRIDU, hl. města Španělska, Královský palác, park Retiro, Plaza Ma-
yor, Puerta del Sol. Večer odjezd do Čech. 
13. den: Příjezd do ČR v pozdních večerních až nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,10x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polo-
penzi na Costa del Sol, 4x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: vstupné do Alhambry s rezervací 700 Kč - nutno objednat při přihlášení, rezervaci 
španělská CK však potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - letecky
1. den: Program A Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Program A  Příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme, nedaleko Barcelony, v odpo-
ledních hodinách ubytování, volný program, možnost koupání, večeře.
Program B Odlet z Prahy do Španělska, transfer na hotel, ubytování. 
Dále společný program A i B. 
3. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
4. den: Odjezd do BARCELONY, návštěva nejvýznamnějších ukázek modernistické ar-
chitektury města stavitelů Antonia Gaudího, Josepa Puig i Cadafalcha, Luise Domenech 
Montanera - Casa Batlló, Casa Ametller, Casa Milá (Pedrera), Parc Guell, Palác katalánské 
hudby, jedinečná architektura třídy Passeig i Grácia, čtvrti Eixample, individuální volno, ná-
vrat do hotelu. 
5 den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Volný den v BARCELONĚ k návštěvě muzeí – muzeum Pabla Picassa, Námořní 
muzeum, muzeum Katalánského umění, muzeum – galerie Joan Miró, muzeum FC Bar-
celona. Atmosféra města, procházky, možnost   projížďky lodí přístavem. Návrat do hotelu. 
7. den: Dopoledne pobyt u moře, individuální volno. Oběd a  odjezd k další prohlídce BAR-
CELONY, gotické město s  třídou Las Ramblas se zajímavou tržnicí Boquería s  nezapo-
menutelnou atmosférou, Katalánské náměstí, katedrála Santa Eulalia, kostel Santa María 
del Mar, individuální volno k návštěvě některé z  restaurací k ochutnávce tapas. Večerní 
představení Barcelona Fuentes, shlédneme jedinečné večerní podívané pod širým nebem 
– „Barcelonské fontány“, hra hudby, barevných světel a vody. Návrat do hotelu v nočních 
hodinách.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno. V rámci volných dnů je možno zajistit výlety do 
horského kláštera Montserrat, do Andorry, Girony a Figueras s jedinečným muzeem Sal-
vadora Dalího. 
9. den: Pobyt u moře, individuální volno. Program A V odpoledních hodinách odjezd do 
ČR. Program B Transfer na letiště a odlet do ČR. 
10. den: Program A Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Program A

Program B

Ubytování: Hotel*** -  2lůžk. pokoje s  příslušenstvím na pobřeží Costa Brava/Maresme. Možno zajistit 
ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Polopenze dle programu formou švédských stolů.
Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, Program B leteckou přepravu – Praha – Španělsko 
– Praha vč. letištních tax a poplatků. Oba programy – dopravu klim. busem či vlakem během programu,
7 ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 6x večeři, 1x oběd, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč, Program A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč, 
Program B komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč

okruh s pobytem v Andalusii pobyt u moře s výlety

BARCELONA - VALENCIE - GRANADA - GIBRALTAR - RONDA - NERJA
- ANTEQUERA - MÁLAGA - SEVILLA - CÓRDOBA - TOLEDO - MADRID

Zájezd propojující pobytové dny na pobřeží Costa del Sol s návštěvou měst, která lze 
bez nadsázky nazvat „perlami Španělska“.

Navštivte s námi Barcelonu modernistickou i gotickou, nevšední a pestrobarevné měs-
to, plné věhlasných památek, architektury a světoznámých muzeí. Zveme vás na ne-
všední dovolenou, kde dny strávené na plážích Středozemního moře budou střídány 
poznáním tohoto jedinečného města. Krásné katalánské pobřeží a Barcelona  nabízí od 
každého něco a nudit se rozhodně nebudete.   

Kód Termín Cena Trasa

E455-16-1 17.09. – 29.09.       18 990,-           A, B

Kód Termín Cena Trasa

E453-16-1  08.07. – 17.07. 12 990,- C, F, I

Kód Termín Cena Svoz let.

E454-16-1  09.07. - 16.07. 17 990,- L5
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ochutnávkou proslaveného vína Málaga. Návrat do hotelu, odpočinek na plážích u moře. 
5. den: Celodenní výlet do GRANADY, poslední výspy maurské vlády na Pyrenejském po-
loostrově. V Granadě budeme obdivovat goticko-renesanční katedrálu s královskou kap-
lí, kde jsou pohřbeni nejslavnější španělští katoličtí králové Isabela Kastilská a Fernando 
Aragonský. Uličkami čtvrti Albaicín vystoupáme ke kostelu San Nicolás, z jehož terasy 
se nám naskytne úchvatný pohled na celý komplex paláce ALHAMBRA s pevností Alca-
zába, zahradami Generalife a maurskými paláci. Tuto nádheru si samozřejmě nenecháme 
ujít, dále navštívíme i slavný Lví dvůr, obklopený soukromými komnatami granadských 
emírů s nesmírně jemnými a propracovanými dekoracemi. Ze zahrad Generalife, jedinečné 
nádhery stvořené ze zeleně, vody a bělostí kamene se podíváme na celé město. Návrat 
do hotelu.
6. den: Celodenní výlet do CÓRDOBY, fascinujícího města, křižovatky kultury arabské, ži-
dovské a katolické. V době vrcholu arabské moci kolem roku 1000 n.l. byla Córdoba jedním 
z nejbohatších měst tehdejšího světa. Projdeme se po starém mostě přes řeku Guadal-
quivir, abychom navštívili nejznámější památku města córdobskou mešitu La Mezquita. 
Je to jediná mešita, která se zachovala ze španělského středověku a patří k největším na 
světě. Vstoupíme dovnitř a jedinečné a nekonečné sloupoví s jemnou výzdobou nás zcela 
ohromí. Ani katolická moc si ji nedovolila zbořit a raději ji doplnila svojí stavební kulturou, 
a tak nám naštěstí ponechala možnost této konfrontace, která se v tomto případě krásně 
doplnila. Projdeme se uličkami židovského města a poklonit se budeme moci památce 
fi losofa Maimonida, prohlédneme si córdobskou synagogu. Na každém kroku nás budou 
provázet krásná patia a bílé uličky s květinovou výzdobou. Návrat do hotelu.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno.
8. den: Snídaně, transfer z hotelu na letiště a odlet do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Málaga - Praha, transfer z letiště do hotelu a zpět, 7x ubytování 
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím v letovisku na pobřeží Costa del Sol, 7x polopenzi formou 
bufetu, dopravu klim. busem na výlety, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4000 Kč (zde povinné při nedoobsazení), záloha 1000 Kč pro zajištění 
vstupu do Alhambry (bez této zálohy není možno zajistit vstup do objektu), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1.4. 2016
  Poklady maurské architektury
  Koupání na plážích Costa del Sol
  Andalusie, slunce, moře a výlety v ceně

Andalusie a poklady maurské architektury

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Málagy, transfer do hotelu v letovisku pobřeží COSTA DEL SOL, 
ubytování, večeře.
2. den: Pobyt u moře, individuální volno.  
3. den: Odjezd na celodenní výlet do hlavního města Andalusie, kouzelné SEVILLY. Pro-
hlídka pohádkového královského Alcazaru, sídla maurských emírů, kastilských a později 
španělských králů - dokonalá ukázka mudéjarské architektury, mistrovské kombinace maur-
ských stavebních technik a katolických symbolů. Projdeme se labyrintem židovské čtvrti 
Santa Cruz s půvabnými náměstíčky a patii ve stínu pomerančovníků. Obdivovat budeme 
jedinečnou sevillskou katedrálu, která ve svých rozlehlých prostorách ukrývá hrob Kryštofa 
Kolumba i nádherné oltáře ze stříbra a zlata dovezeného ze zámoří v dobách, kdy bylo Špa-
nělsko „zemí, nad kterou slunce nezapadalo“. Na celé město se pak podíváme z mohutné 
katedrální věže La Giralda. Ne náhodou z tohoto města pochází fl amenco, býčí zápasy, Don 
Juan i ohnivá Carmen. Návrat do hotelu.
4. den: Polodenní návštěva MÁLAGY. Projdeme se proslavenou promenádou města, která 
nám připomene subtropickou zahradu. Jistě nás zaujme historický střed města s dominantou 
katedrály La Manquita, spleť uliček s pestrou nabídkou barů a bodeg. Ujít si nenecháme 
prohlídku muzea Pabla Picassa, vždyť Málaga je jeho rodným městem. Výlet pak završíme 

s pobytem na Costa del Sol

COSTA DEL SOL - SEVILLA - MÁLAGA - GRANADA - ALHAMBRA - CÓRDOBA 

Zájezd nám nabídne jedinečnou možnost spojení 
příjemného pobytu na plážích pobřeží Costa del 
Sol, které se táhnou od půvabné Málagy až k maje-
státním skalám Gibraltaru, s poznáním těch nekrás-
nějších míst Andalusie. Uvidíme perly maurské ar-
chitektury (UNESCO) - Sevillu, Córdobu, Granadu se 
slavnými maurskými paláci Alhambry. Po výletech 
si odpočineme na plážích Costa del Sol, plných slu-
nečního svitu, na své si mohou přijít i milovníci vod-
ních sportů. Rytmy fl amenca a kastanět, pochoutky 
tapas, slunce a moře - to je Andalusie. 

CÓRDOBA

GRANADA

ALHAMBRA

MÁLAGA

COSTA DEL SOL

SEVILLA

Kód Termín Cena Svoz let.

E456-16-1 09.09. - 16.09. 25 990,- L2, L3

   Granada - Alhambra   Sevilla

   Sevilla - Plaza del Cabildo    Malaga



Mallorca - perla Středomoří Mallorca

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách. 
2. den: Příjezd do BARCELONY , návštěva nejzajímavějších památek, noční trajekt na 
Mallorcu (4lůžk. kabiny). 
3. den: Výlet do jihozápadní části ostrova. Přejezd přes jižní část pohoří SERRA DE TRA-
MUNTANA do městečka VALLDEMOSSA s kartuziánským klášterem, které se zalíbilo i F. 
Chopinovi a G. Sandové. ESTELLENCS starobylá obec na horských svazích s nádhernými 
výhledy. Přejezd přes vyhlídku MIRADOR DE RICARDO ROCA do původního rybář. přístavu 
PORT D’ANDRATX. Na závěr koupání v jižní části ostrova. 
4. den: Výlet do severní části k mysu CAP DE FORMENTOR, poloostrov s mohutnými skal-
natými útesy. PORT DE POLLENCA, pěkný přístav, východisko výletních lodí. Městečko 
ALCÚDIA, připomínající ve svém středu barcelonskou gotickou čtvrť, památky na římskou 
část dějin. Koupání na některé ze zdejších pláží. 
5. den: Návštěva romantických městeček SÓLLER a PORT DE SÓLLER. Zájemci mohou 
mezi městečky projet historickou tramvají. V případě pěkného počasí možnost fakult. vý-
letu lodí do zátoky SA CALOBRA. Odtud procházka přes několik tunelů k ústí soutěsky 
Torrent de Pareis a dále do nitra druhé největší evropské erozní soutěsky nebo koupání na 
romantické pláži. Cestou návštěva kláštera LLUC, hlavní poutní místo na ostrově, proslulé 
již ve středověku díky tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta). Městečko INCA, centrum 
kožedělného průmyslu.
6. den: Dopol. prohlídka města PALMA DE MALLORCA, hlavní město ostrova, monumen-
tální gotická katedrála La Seu, palác de l’Almudaina (původně arabský Alcázar), kostel sv. 
Eulanie, klášter sv. Františka, Arabské lázně aj. Odpoledne koupánía odpočinek na pláži. 
7. den: Výlet na východní část ostrova. Návštěva proslulých jeskyní CUEVAS DEL DRACH 

(Dračí jeskyně) s největší podzemní vodní 
plochou na světě, atmosféru divadla sta-
laktitů dokresluje krátký koncert klasické 
hudby se světelnými efekty. Zastávka
v městečku PORTOCRISTO a návštěva 
města MANACOR, proslaveného manufak. 
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 odpol. hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem vč. výletů, trajekt na Mallorcu a zpět, 7x ubytování (6x v hotelu - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x kabina na trajektu - 4lůžk. kabiny), 6x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Brna, v termínech s pobytem na 7 nocí odlety i z Prahy do Palma de Ma-
llorca. Transfer na ubytování. 
2. den: Pobyt u moře. 
3. den: Dopoledne hl. město PALMA DE MALLORCA, procházka historickým centrem
s gotickou katedrálou, s parkem Parc del Mar, palácem Almudeina a s gotickou čtvrtí. Od-
poledne krásná VALLDEMOSSA s bývalým kartuziánským klášterem La Cartuja, (vstupné 
není v ceně výletu). 
4. den: Fakult. dopoledne výlet lodí podél jihozápadního pobřeží k ostrovu SA DRAGONE-
RA, přírodní rezervace, volno na ostrově, pokračujeme do zátoky Egos, koupání, šnorchlo-
vání. Malé občerstvení na lodi. Odpoledne návrat a pobyt u moře. 
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Celodenní výlet po nejhezčích přírodních místech severozápadní části ostrova. Za-
stávka u kláštera LLUC, poutní místo. SA CALOBRA, rajské místo s nádherným koupáním či 
procházkami, soutěska, ze které ústi do moře dva horské potoky. Pokračujeme na lodi do 
malebného přístavu PORT SOLLER. Po krátké pauze v přístavu odjedeme vlakem (cca 50 
min.) do Palmy, cestou budete míjet plantáže s pomerančovníky a mandlovníky, projede-
me řadou tunelů. Z Palmy busem do hotelu. 
7. den: Celodenní výlet na severní pobřeží ostrova. ALCUDIA, návštěva tradičního trhu, 
středověké jádro obehnané dochovanými hradbami. Přes Port Pollensa k mysu FORMEN-
TOR, k vyhlídce Es Colomer s výhledy na skalnaté útesy. Za příznivého počasí plavba do 
přístavu PORT POLLENSA, volno ke koupání nebo k procházkám. Návrat na ubytování.
8. den: V termínech s pobytem na 7 nocí, transfer na letiště a odlet do Brna a do Prahy.
V termínech s pobytem na 10 nocí volno, pobyt u moře.
9.-10. den: Pobyt u moře v termínech s pobytem na 10 nocí. Možnost návštěvy dalších 
zajímavostí ostrova.
11. den: Transfer na letiště a odlet do Brna, v termínech s pobytem na 10 nocí.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu na Mallorku a zpět, let. taxy, transfer z/na letiště, 7, 10x ubytování
v hotelu*** (cca 200 m od pláže)  s bazénem a polopenzí formou švédských stolů, výlety na Mallorce dle 
programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 600 Kč/noc na vyžádání, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
240 Kč - 7 nocí, 330 Kč - 10 nocí s  možností připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč, lodní výlet  na 
ostrov Sa Dragonera 750 Kč 
Slevy: dítě do 12 let a 3. osoba na přistýlce na vyžádání v CK

přírodní krásy, kultura a koupání – kouzelný ostrov Baleárského souostroví                 

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

PALMA DE MALLORCA - VALLDEMOSSA - SA DRAGONERA - LLUC
- SA CALOBRA - PORT SOLLER - ALCUDIA - FORMENTOR - PORT POLLENSA

Ostrov patří bezesporu k nejkrásnějším a nejzajímavějším ve Středozemním moři. 
Mallorca je jako stvořená pro poznávání přírodních krás (divoké pohoří Serra de Tra-
muntana, rozeklané pobřeží s útesy, úchvatné soutěsky, krasové jeskyně), jedineč-
ných kultur. památek a navíc každý den krásné koupání.   

Mallorca, to je kouzelný ostrov Baleárského souostroví a oblíbený turistický cíl.

Kód Termín Cena Trasa

E458-16-1            02.06. – 11.06.      15 390,-           H

Kód Termín Počet nocí Cena Odlet

E459-16-1 15.06. - 22.06. 7 21 990,- Brno, Praha

E460-16-1 15.06. - 25.06. 10 25 990,- Brno

E459-16-2 06.07. - 13.07. 7 21 990,- Brno, Praha

E460-16-2 06.07. - 16.07. 10 25 990,- Brno

E459-16-3 27.07. - 03.08. 7 22 990,- Brno, Praha

E460-16-3 27.07. - 06.08. 10 26 990,- Brno

E459-16-4 17.08. - 24.08. 7 22 990,- Brno, Praha

E460-16-4 17.08. - 27.08. 10 26 990,- Brno

E459-16-5 07.09. - 14.09. 7 21 990,- Brno, Praha

E460-16-5 07.09. - 17.09. 10 25 990,- Brno
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   Palma de Mallorca - katedrála La Seu
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5. den: Celodenní výlet na poloostrov ANAGA. Projedeme hlavní město Tenerife SANTA 
CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole s moderní výstavbou. Uvidíme jedinečnou 
budovu Auditoria a současně symbol města, náměstí Plaza de Espaňa s vládní budovou, 
množstvím nákupních zón a moderním přístavem. Nenecháme si ujít nejkrásnější pláž 
Tenerife LAS TERESITAS, která se svým světlým saharským pískem a množstvím palem 
připomíná karibské pláže. Pokračujeme klikatou horskou silnicí prudce klesající k pobřež-
ní vesnici TAGANANA (možnost koupání) ve stínu Skály duchů v zeleném a rozsochatém 
pohoří. Přes vavřínové lesy projedeme poloostrovem Anaga do města LA LAGUNA , pů-
vodní 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 přírodních krás. Pro vazby na slavného objevitele se mu 
také říká Isla Columbina neboli Kolumbův ostrov. V rámci výletu navštívíme městečko SAN 
SEBASTIAN, prohlídka historického jádra. Uvidíme dům, kde bydlel Kryštof Kolumbus ces-
tou do Nového světa i kostel, kde se modlil za zdar výpravy. Přes vyhlídky na palmová údolí 
pokračujeme do Národního parku GARAJONAY , jedinečné vavřínové lesy. Seznámíme 
se se specif. místním nářečím (pískacím jazykem) během oběda, který je 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 pa-
poušků, delfi nárium, vystoupení kosatek, akvária s podmořskou faunou a fl órou, tunelem 
se žraloky, 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 rep. 

Ubytování: Hotel  Turquesa Playa**** v Puerto de la Cruz, v blízkosti pláže Playa Jardín (cca 150 m) – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, TV/sat., centrální 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). Internetový koutek za poplatek.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha -Tenerife - Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště, dopravu 
klim. autokarem program 3. a 5.den, 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, 
služby českého průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3900 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč s možností vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč

  BONUS – základní komplex. cest. pojištění ve výši 240 Kč  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě 
do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 7. den: Zájezd kopíruje předchozí program.
8. - 14. den: Pobyt u moře, individuální program, možnost dalších fakultativních výletů po ostrově.
15. den: Snídaně, individ. volno dle odletu z Tenerife. Transfer na leti. a odlet do republiky. 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha -Tenerife - Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 
dopravu klim. autokarem program 3 a 5. den, 14x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím (viz. 
hotel výše), 14x polopenzi, služby českého průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 7800 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 450 Kč s možností vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč

  BONUS – základní komplex. cest. pojištění ve výši 450 Kč  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě 
do 1. 4. 2016

Kanárské ostrovy 

Kanárské ostrovy - Tenerife a La Gomera                         

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, největší a nejznámější z Kanárských ostrovů, 
transfer a ubytování v hotelu.
2. den: Individuální volno, procházka příjemným historickým centrem PUERTO DE LA 
CRUZ, „tenerifská šedá eminence“ jíž se turistika dotýkala už koncem 19. stol. a v současné 
době jedno z nejkrásnějších turistických letovisek na ostrovech, návštěva botanické zahra-
dy Jardín Botánico, zahrad Casina Taoro nebo zahrady orchidejí. Odpočinek na vulkanic-
ké pláži PLAYA JARDÍN se subtropickou zahradou nebo koupání ve slavných přímořských 
bazénech s gejzíry LAGO MARTIÁNEZ.  
3. den: Celodenní výlet do Národního parku LAS CAŇADAS  s měsíční krajinou a nejvyš-
ším vrcholem Španělska Pico del Teide (3718 m n.m.). V případě pěkného počasí lze vyjet 
fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, odkud je nádherný pohled na Tenerife a okolní ostro-
vy. Průjezd kaňonem v gigantických monumentálních skalách LOS GIGANTES s půvabnou 
horskou vesničkou MASCA, prohlídka lávou zničeného města GARACHICO, výlet zakončíme
v ICODU DE LOS VINOS u údajně tisíciletého dračince.
4. den: Pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou (1,5 €) do koloniálního města LA 
OROTAVA. Procházka kouzelným historickým centrem kolem radnice, kostelů, zahrad, ná-
vštěva katedrály a slavných „balkónových domů“. Město se právem řadí k nejpůvabnějším 
na Tenerife a k jednomu z nejvíce „kanárských“ míst na ostrově.

Tenerife a La Gomera 

prodloužený relaxační 
pobyt u moře

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 GARAJONAY

Navštívíme ostrov Tenerife, největší a nejpestřejší 
z Kanárských ostrovů. 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. Vyjedeme na zelený ostrůvek La 
Gomera, který nabízí divoké vavřínové lesy v Národ-
ním parku Garajonay, palmová údolí a neskutečný 
pohled k bílé špičce vulkánu Pico del Teide, nej-
vyšší kótě nejen Tenerife, Kanárských ostrovů, ale 
i celého Španělska.

NP
GARAJONAY

SAN SEBASTIAN
DE LA GOMERA

PICO DEL TEIDE

GARACHICO
PUERTO DE LA CRUZ

LA OROTAVA

TAGANANA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Kód Termín Cena Svoz let.

E462-16-1         30.09. – 07.10.                    23 990,– L2, L3

E462-16-2         07.10. – 14.10.         23 990,– L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.

E463-16-1        30.09. – 14.10.       29 990,– L2, L3

    Tenerife - Las Teresitas    Tenerife - Puerto de la Cruz

    Tenerife - pláž Las Teresitas



4. den: Výlet k nejvyšším velikánům ostro-
va. Příjezd na vyhlídku PICO DO AREEIRO 
do výšky 1.805 m - úžasné výhledy i na 
nejvyšší horu Pico Ruivo. Pěší procház-
ka na další vyhlídkový bod MIRADOURO 
NINHO DA MANTA („hnízdo káňat“). Pře-
jezd do RIBEIRO FRIO, kde se nachází 
pstruží farma a odtud procházka po leva-
dě na vyhlídku BALCOES („Balkóny“). Po-
kračujeme busem na severní pobřeží os-
trova, do vesničky SANTANA s typickými 
barevnými domky. Dále se vydáme přes 
vyhlídku PORTELA na východní cíp ostro-
va. Zastavíme na vyhlídkách výběžku SAO 
LOURENCO, možnost koupání na jediné 
přírodní písečné pláži ostrova PRAINHA.
5. den: Divoký střed ostrova a útesy jiho-
západního pobřeží. Průjezd ještě nedávno 
těžko dostupným vnitrozemím na vyhlíd-
ku EIRA DO SERRADO - úžasný výhled 
na divoký kaňon a okolní hory. Návštěva 
vesničky CURRAL DAS FREIRAS v centru 
hor, která dostala svůj název podle jep-
tišek schovávajících se zde před piráty. 
Navštívíme i rybářskou vesničku CAMARA DE LOBOS, která uchvátila i W. Churchilla. Pokra-
čujeme na pobřeží a vyjedeme na jeden z nejvyšších útesů v Evropě CABO GIRAO - nád-
herný 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 malebné 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 květin a Lorro parkem. JARDIM ORCHIDEA - malá, ale velice pěkná soukromá 
zahrada zaměřená na pěstování orchidejí. Odpoledne vrchol MONTE, nádherný výhled na 
Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou rakouského císaře Karla I., JARDIM TROPI-
CAL, rozsáhlá zahrada, tropické a subtropické rostliny, potůčky, jezírka, exotické pavilony.
7. den: Odpočinkový den. Možnost fakult. lodních výletů, např. na ostrov PORTO SANTO.
8. den: Individuální volno nebo výlet s průvodcem veřejnou dopravou za poznáním made-
irské přírody. Pěší túra po levadě DOS TORNOS s překrásnými výhledy na Funchal a po-
břeží. Možnost posezení v kvetoucí zahradě čajovny Hortenzie. Cestu zakončíme ve vesnici 
PALHEIRO, návrat busem do Funchalu. 
9. den: Individuální volno nebo možnost druhého výletu veřejnou dopravou za poznáním 
madeirského venkova i přírody. Začátek pěší trasy vede z městečka CAMACHA, kde je 
možné nahlédnout do výrobny proutěného zboží. Vypravíme se podél levady DA SERRA 
DA FAIAL přes Vale Paraiso - „Rajské údolí“ a vavřínový les do FUNCHALU. Oba výlety 
nejsou výrazně náročné a zvládne je běžný turista. 
10. den: Odlet do Prahy.   

Cena zahrnuje: leteckou dopravu na Madeiru a zpět, letištní taxy, místní autobus na výlety 3. 4. a 5.den, 9x 
ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a výlety, veřejnou dopravou a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 8x večeře 3490 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč s možností při-
pojištění vyššího storna + 250 Kč 

  Oblíbený zájezd
  Lehká turistika

Madeira - exotický ráj                                       

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru v pozdních hod.
2. den: Prohlídka hl. města FUNCHALU, hlavní třída s kate-
drálou 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 severo-
západní konec ostrova. Zastávka na vyhlídce u hotelu Emcumeada, odkud se naskýtají 
jedinečné výhledy na rozeklané stěny kaňonu a vesnice Serra d´Aqua. Krátká procházka po 
levadě RABACAS, která je lemována bílými a fi alovými kalokvěty. Náhorní plošina PAÚL DA 
SERRA. Vycházka na vyhlídku BICA DA CANA s  výhledem na kaňon a vesnici Sao Vincen-
te. Druhá delší vycházka 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 bazéncích s mořskou vodou. 

ostrov věčného jara

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

Navštivte s námi nádherný ostrov Madeira - „květi-
nový ostrov“, s neobyčejně půvabnou přírodou. Po-
břeží lemují vysoké rozeklané útesy, uvnitř ostrova se 
vypínají vysoké hory sopečného původu. K okrajům 
ostrova vybíhají divoké kaučuky porostlé bujnou ve-
getací. Díky subtropické poloze a vlivu Atlantického 
oceánu je na ostrově dostatek vláhy i tepla a Madeira 
získala přívlastek „ostrov věčného jara“. 

Kód Termín Cena Svoz let.

P464-16-1     07.05. - 16.05. 28 990,– L6

P464-16-2     18.07. - 27.07. 28 990,– L6

P464-16-3     08.10. - 17.10. 28 990,– L6
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a oceánů, vypravte se po stopách Kryštofa Kolumba a dalších objevi-
telů. Dopřejte si tento jedinečný zážitek a užijte si komfort na palubě 
luxusních lodí. 
Ať už se s námi vydáte na jakoukoliv plavbu, připravte se na všestran-
nou péči za velice příjemné ceny v doprovodu českého průvodce
– luxusní plavby jsou dnes dostupné všem!

Plavby lodí
s českým
průvodcem  

Středomoří - exotika
Objevte pohodlí moderních lodí a prozkoumejte nezměrné dědictví 
regionů, v němž se navzájem obohacují vlivy evropské, africké i asij-
ské civilizace. Plavit se Středomořím, to jsou antické památky rozese-
té podél břehů, slávou a bohatstvím zářící metropole i četné zázraky 
Matky přírody. 
Nechte se okouzlit tropickým rájem na březích průzračných moří
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Okružní plavba z italského Janova nás povede přes 
Ajaccio na Korsice, Palmu de Mallorcu, do věhlas-
né metropole Katalánska Barcelony. Cestou zpět 
navštívíme Marseille, přístav založený již řeckými 
osadníky. Jedinečná kombinace poznání a odpočin-
ku za skvělou cenu.

MARSEILLE

JANOV

AJACCIO

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

F R A N C I E

Jarní Španělsko a Francie Za poznáním Středomoří z Janova

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno navštívíme JANOV, vtěsnaný mezi moře
a hory. Prohlídka historického centra, třída Via Garibaldi, 
historický přístav Porto Antico, Akvárium, katedrála San 
Lorenzo s románským průčelím, Kolumbův rodný dům. 
Odpoledne nalodění, prohlídka lodě, kolem 18.00 hod. odplujeme směr Korsika. Večeře, 
osobní volno.
3. den: Ráno v 8.00 hod. připlujeme ke břehům ostrova KORSIKA, výlet s průvodcem, pro-
hlídka hl. města AJACCIO, rodiště N. Bonaparte, terasové kavárny, Rue du Cardinal Fesch, 
odpoledne v 14.00 hod. odplouváme ke břehům Španělska. 
4. den: Plavba Středomořím, relaxace. V 13.00 hod. připlutí na ostrov MALLORCA do Palma 
de Mallorca. Volný program nebo výlet s průvodcem – městečko VALLDEMOSSA v pohoří 
Tramuntana s kartuziánským klášterem a místem setkání F. Chopina a G. Sandové, PALMA 
DE MALLORCA, historické centrum s renesančními paláci, gotická katedrála La Seu, večer-
ní město, v 23.50 hod. nalodění.
5. den: V 10.00 hod. připlutí do BARCELONY, historie i současnost katalánské metropole. 
Volný program nebo výlet s průvodcem – prohlídka historické části města - přístav, tepna 
starého města La Rambla, gotická čtvrť a stavby slavného španělského architekta A. Gau-
dího, individuální volno. V 18.00 hod. odplouváme k francouzským břehům.
6. den: V 09.00 hod. připlutí do kosmopolitní MARSEILLE, volný program nebo výlet s prů-
vodcem, prohlídka historické části města - přístav, Notre Dame de la Garde, staré město. 
V 18.00 hod. odplujeme zpět do Janova.
7. den: Vylodění v Janově cca v 09.00 hod, odjezd do ČR, návrat v pozd. več. až nočních hod.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem do Janova a zpět, plavbu lodí MSC Armonia, přístavní poplatky, 
zavazadlový a úklidový servis, 5x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí - 3 hlavní 
jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci, 
užívání bazénu, vířivek, fi tness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích 
pořádaných na palubě, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: výlety – vstupné a místní dopravu, nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje, povin-
né spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 9€/os./noc, od 2-12let 4,50€/dítě/noc), fakult. služby
a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Bella 
s oknem 1990 Kč/os., za vnější 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem 2490 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Fantastika 
s balkonem 2890 Kč na os.
Slevy: dítě 13 - 18 let 3200 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospělý na 3. nebo 4. lůžku 900 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK a na www.redok.cz
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. 

  Luxusní lod Armonia****, lod. společnost MSC Cruises 
  Český průvodce po celou dobu zájezdu
  Kombinace poznávacího zájezdu s odpočinkem na palubě lodi

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do JANOVA, prohlídka histor. centra, 
třída Via Garibaldi, příst. Porto Antico, Akvárium, katedrála 
San Lorenzo, Kolumbův rod. dům. Odpol. nalodění, kolem 
18.00 hod. odplujeme do Cannes. 
3. den: V 8.00 hod. připlutí do CANNES, vyhledávané le-
tovisko Francouzské Riviéry. Volný program nebo výlet 
s průvodcem – prohlídka města, boulevard Croisette, 
fi lmový palác, individuální volno. V 16.00 hod. odplutí.
4. den: Plavba Středozemním mořem, relax na lodi. Po obědě (14.00 hod.) připlujeme na 
ostrov MALLORCA – do hl. města PALMA DE MALLORCA. Volný program nebo procház-
ka s průvodcem historickým centrem s gotickou katedrálou La Seu, renesančními paláci
a dalšími významnými stavbami. Večerní město, kolem 24.00 hod. nalodění. 
5. den: V 9.00 hod. nás přivítá BARCELONA, volný program nebo prohlídka historické části 
města s průvodcem, přístav, La Rambla, gotická čtvrť a stavby slavného španělského ar-
chitekta A. Gaudího. V 18.00 hod. nalodění.
6. den: Plavba Středomořím ke břehům ostrova KORSIKA, kolem poledne hl. město ost-
rova AJACCIO, rodiště N. Bonaparte, barevné fasády města, terasové kavárny, Rue du Car-
dinal Fesch, prohlídka města s průvodcem nebo osobní volno. V 19.00 hod. pokr. plavby. 
7. den: Plavba Tyrhénským mořem do NEAPOLE (připlutí v 11.00 hod.), jedno z mála evrop-
ských měst, kde se ještě nevytratil duch starověku – osobní program nebo s průvodcem his-
torické centrum Centro Storico, Santa Lucia aj. K večeru odplutí ke břehům Ligurského moře.
8. den: Kolem poledne připlutí do LA SPEZIA v Zálivu básníků, zde čerpali inspiraci např: 
Byron, Dante, D.H. Lawrence, osobní  volno k prohlídce města nebo výlet s průvodcem do 
oblasti CINQUE TERRE, chráněný pás skalnatého pobřeží na Riviéře di Levante. Z La Spe-
zia odjedeme vlakem (cca 10 €) k poznání pobřeží mezi jednotlivými místy Cinque Terre, 
lehká pěší turistika, vycházky v oblasti úchvatných vesnic balancujících na samém okraji 
závratných útesů. Po návratu večerní La Spezia.  
9. den: V 8.00 hod. vylodění v Janově a odjezd do ČR, návrat v pozdních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem do Janova a zpět, plavbu lodí MSC Fantasia, přístavní poplatky, 
zavazadlový a úklidový servis, 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí - 3 hl. 
jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci, 
užívání bazénu, vířivek, fi tness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích 
pořádaných na palubě, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: výlety – vstupné a místní dopravu, nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje, povin-
né spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 9€/os./noc, od 3-12let 4,50€/dítě/noc), fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Bella 
s oknem 3290 Kč/os., za vnější 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem 5290 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Fantastika 
s balkonem 9290 Kč na os, za 2lůžk. kajutu Bella s balkonem 7290 Kč na os.
Slevy: dítě 13 - 18 let 9100 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospělý na 3. nebo 4. lůžku 3500 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK a na www.redok.cz
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. 

  Luxusní lod Fantasia****, lod. společnost MSC Cruises 

plavba lux. lodí s průvodcem             s průvodcem na lux. lodi Fantasia

JANOV - AJACCIO - PALMA DE MALLORCA - BARCELONA - MARSEILLE
- JANOV 

JANOV - CANNES - PALMA DE MALLORCA - BARCELONA - AJACCIO
- NEAPOL - LA SPEZIA - CINQUE TERRE - JANOV 

Jedinečná okružní plavba, vyvážená kombinace po-
znání a odpočinku na palubě lodi.
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Kód Termín Cena Trasa

IT466-16-1    17.04. - 23.04. 13 490,– A, B, G, L
Kód Termín Cena Trasa

IT467-16-1    07.05. - 15.05.    19 990,– A, B, G, L

AJACCIO

NEAPOL

CANNES
LA SPEZIA

JANOV

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

F R A N C I E

I T Á L I E

Barcelona loď Fantasia



Nezapomenutelná Ibiza                                             Ostrovy západního Středomoří           

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hod. odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do do města umění, designu
a světové módy MILÁNA, prohlídka hist. centra, kated-
rála Duomo, pasáž Galleria Vittorio Emanuele II., variant. 
Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero d´Oro - obchody a butiky 
proslulých módních návrhářů. Kolem 13.00 hod. odjezd 
do Janova, nalodění a v 18.00 hod. vyplutí směr Francie.     
3. den: Ráno (9.00 hod.) kosmopolitní MARSEILLE, volný program nebo výlet s průvodcem 
- historická část města, projížďka vláčkem na Notre Dame de la Garde, staré město, indiv. 
volno. V 18.00 hod. nalodění, směr Baleárské ostrovy.
4. den: Plavba Středozemním mořem na ostrov MALLORCA (v 15.00 hod.). Osobní volno 
nebo výlet s průvodcem, prohlídka PALMA DE MALLORCA, historické centrum, gotická 
katedrála La Seu, renesanční paláce, večerní živé město. Nalodění kolem půlnoci. 
5. den: Ráno připlutí na ostrov IBIZA (9.00 hod.). Celodenní program v městě IBIZA, které 
si uchovává atmosféru španělského provinčního městečka 50. let. Osobní volno nebo pro-
hlídka s průvodcem - stará čtvrť Ibizy „Dalt Vila“, katedrála, brána Portal de ses Taules, kos-
tely s barok. interiéry, koupání, osob. volno, rušný večerní život nebo klidný spánek na lodi.
6. den: Ráno v 7.00 hod. odplujeme ke břehům Sardinie, plavba Středozemním mořem.
7. den: Ostrov SARDINIE (připlutí v 9.00 hod.), přístavní město OLBIA založené již v 5. stol. 
př. n .l. Kartaginci. Osobní volno nebo výlet s průvodcem, historické centrum, bazilika San 
Simplicio, variant. výlet po Costa Smeralda (Smaragdové pobřeží), nejkrásnější část po-
břeží se skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysovou vodou. Nalodění v 18.00 hod 
8. den: V 8.00 hod. připlutí do LIVORNA, osobní volno nebo celodenní výlet s průvodcem 
do FLORENCIE, prohlídka, Piazza de Signoria, Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo, Dóm, 
kampanila, dóm St. Croce. Návrat a v 19.00 nalodění.
9. den: Vylodění v 09.00 hod. v JANOVĚ, prohlídka, historické centrum, třída Via Garibaldi, 
přístav Porto Antico, Akvárium, katedrála San Lorenzo. K večeru odjezd do ČR.
10. den: Návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem do Janova a zpět, plavbu lodí MSC Armonia, přístavní poplatky, 
zavazadlový a úklidový servis, 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí - 3 hl. jídla 
denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci, užívání 
bazénu, vířivek, fi tness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích pořáda-
ných na palubě, průvodce po celou dobu zájezdu   
Cena nezahrnuje: vstupné a dopravu na výlety, nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje, povinné spro-
pitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 9€/os./noc, od 2-12let 4,50€/dítě/noc), fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Bella 
s oknem 2890 Kč/os., za vnější 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem 4890 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Fantastika
s balkonem 7890 Kč na os.
Slevy: dítě 13 - 18 let 10490 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospělý na 3. nebo 4. lůžku 4590 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK a na www.redok.cz
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. 

  Luxusní loď Armonia***+, loď. společnost MSC Cruises 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno navštívíme JANOV, prohlídka historického centra, třída Via Garibaldi, přístav 
Porto Antico, Akvárium, katedrála San Lorenzo, Kolumbův rodný dům. Odpoledne nalodě-
ní a v 18.00 hod. odplujeme směr Francie. 
3. den: Připlutí do MARSEILLE (9.00 hod.), osobní volno nebo výlet s průvodcem, starý přístav 
Vieux-Port, jachetní marina s pevnostmi St. Nicholas a St. Jean,  katedrála Notre Dame de la 
Garde, Staré město. V 16.00 hod. odplujeme k Baleárským ostrovům.
4. den: Okouzlující ostrov MENORCA (připlutí v 7.00 hod). MAHON s azurovým mořem
a nejkrásnějšími plážemi souostroví Baleár, individuál. volno, koupání, v 15.00 hod. nalodění.  
5. den: Plavba Středozemním mořem, v 11.00 hod. připlujtí na ostrov SARDINIE do CAGLIARI, 
hl. město ostrova. Osobní volno nebo výlet s průvodcem - historická část města, římské pa-
mátky. V 17.00 hod. odplujeme směr Malta.  
6. den: Plavba Středozemním mořem, relax na lodi. V 13.30 hod. připlutí na ostrov MAL-
TA, osobní volno nebo prohlídka s průvodcem impozantně opevněného hlavního města
VALLETTA, Velmistrovský palác, katedrála sv. Jana Cassa Rocca Piccola, pevnost sv. Elmy, 
Tritonova fontána. V 19.30 opustíme pobřeží Malty.   
7. den: Ráno v 7.30 hod. připlujeme k Messinské úžině, kde se odehrálo drama Hómerovy 
Odyseji. Vylodění v MESSINĚ, osobní volno nebo procházka městem, náměstí Duomo, staro-
věké divadlo. V 13.30 hod. nalodění.  
8. den: Město a přístav CIVITAVECCHIA (v 9.00 hod.), osobní volno nebo výlet s průvodcem 
do ŘÍMA. Pěší procházka a prohlídka nejvýznamnějších památek města - Coloseum, Forum 
Romanum, Španělské schody, Vatikán – náměstí sv. Petra. Návrat do přístavu, v 19.00 odplutí 
k břehům severní Itálie.  
9. den: Připlutí do JANOVA v 09.00 hod., odjezd do ČR. Návrat v pozdních večerních hod.  

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem do Janova a zpět, plavbu lodí MSC Armonia, přístavní poplatky, 
zavazadlový a úklidový servis, 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí - 3 hl. 
jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci, 
užívání bazénu, vířivek, fi tness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích 
pořádaných na palubě, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné a dopravu na výlety, nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje, povinné 
spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 9€/os./noc, od 2-12let 4,50€/dítě/noc), fakult. služby
a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Bella 
s oknem 2590 Kč/os., za vnější 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem 4290 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Fantastika 
s balkonem 7290 Kč na os. 
Slevy: dítě 13 - 18 let 6100 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospělý na 3. nebo 4. lůžku 1500 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK a na www.redok.cz
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. 

  Luxusní loď Armonia***+, loď. společnost MSC Cruises 
  Úžasná plavba s našim průvodcem
  Kombinace poznávacího zájezdu s odpočinkem na palubě lodi

plavba lodí na Baleáry + Milano a Florencie Menorca – Sardinie - Malta

Další z krásných plaveb po Středomoří nás zavede na Baleárský ostrov Menorca. Na 
Sardinii navštívíme Cagliari. Starobylou atmosférou na nás zapůsobí Malta s opevně-
ným městem Valletta. Shlédneme Marseille, Řím a Janov. Ideální kombinace netra-
dičního poznávacího zájezdu spojená s odpočinkem na lux. lodi.

Atraktivní okružní plavba propojuje odpočinek 
na lodi s poznáním Baleárských ostrovů, Sardinie
a francouzské Marseille. 

Kód Termín Cena Trasa

IT468-16-1    01.07. - 10.07.     24 790,– A, B, G

Kód Termín Cena Trasa

IT469-16-1    22.04. - 30.04.    16 490,- A, B, G

IT469-16-2    10.06. - 18.06.    21 490,- A, B, G
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JANOV - MARSEILLE - MAHON (MENORCA) - CAGLIARI (SARDINIE)
- VALLETTA (MALTA) - MESSINA - CIVITAVECCHIA - ŘÍM - JANOV 

MILÁNO - MARSEILLE - PALMA DE MALLORCA - IBIZA - OLBIA - LIVORNO
- FLORENCIE - JANOV 

MARSEILLE

MILÁNO

FLORENCIE

LIVORNO

OLBIA

IBIZA

PALMA DE MALLORCA

I T Á L I EF R A N C I E

Itálie, Francie, Španělsko 
loď Armonia Malta - Valletta



Atraktivní a krásná plavba s našim průvodcem nás 
povede z Benátek do tureckého Istanbulu. Cestou 
navštívíme řecký Katakolon, poznáme památky 
Izmiru i Istanbulu a „perlu“ Jadranu, Dubrovník. Do-
přejte si odpočinek na luxusní lodi s nádhernými 
západy slunce!

Krásná plavba Středomořím, během které  navští-
víme Benátky a v Řecku na nás čeká bájný ostrov 
Korfu i nádherný ostrov Santorini, opředený tajem-
stvím o bájné Atlantidě.

KOTOR

KOFRU

BENÁTKY

BARI

KATALON

OLYMPIA

ATHÉNY

SANTORINI

I T Á L I E

ČERNÁ
HORA

ŘECKO

Setkání s Řeckem              Plavba z Benátek do Turecka 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: K večeru odjezd z republiky. 
2. den: BENÁTKY, krátká prohlídka histor. centra s prů-
vodcem - Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác, kanál 
Grande, most Rialto. Odpol. nalodění, v 17.00 hod. vyplutí, 
večeře, program na palubě lodi.
3. den: Plavba Středomořím do italského BARI, vylodění 
v 13.00 hod., osobní volno, indiv. prohlídka starého města Bari Vecchia - labyrint uliček, 
náměstí s kostely, bazilika San Nikola. V 18.00 hod. vyplutí k řeckým břehům. 
4. den: Plavba Jónským mořem, v 13.00 hod. připlutí do přímoř. městečka KATAKOLON. Os.
volno, koupání nebo výlet s průvodcem do nedaleké OLYMPIE, posvátný okrsek nábožen-
ství a sportu. V 19.00 hod. odplujeme směr Santorini.
5. den: V 09.00 hod. připlutí k ostrovu SANTORINI. Vylodění, koupání a relaxace na míst-
ních plážích nebo fakult. výlet s průvodcem do městečka THERA, kam se dostaneme 
lanovkou nebo na hřbetě oslíka, následuje osada AKROTIRI, dochované domky z hlíny,
z kamenů a s malbami na stěnách. Přejezd ostrovem do OIA, známé bílé domky s modrými 
střechami. V 17.00 hod. nalodění a plavba podél ostrovů Kyklady.
6. den: V 7.30 hod. „námořní brána“ Athén, přístav PIREUS, volno nebo výlet s průvodcem 
do ATHÉN. Transfer busem do centra, pojedeme kolem budovy Parlamentu, náměstí Syn-
tagna, Akademie i Knihovny. Prohlídka Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný 
chrám Partheón, Dionýsovo divadlo), Agora, procházka čtvrtí Plaka. V 16.30 hod. vyplutí.
7. den: Plavba kolem Jónských ostrovů, v 12.30 hod. vylodění na ostrově KORFU, Hóme-
rova „nádherná“ země a Odysseova poslední zastávka na Ithaku. Os. volno, koupání nebo 
výlet s průvodcem do nedaleké GASTURI s impozantním palácem rakouské císařovny Alž-
běty, město KORFU, městská architektura, benátské domy. Ostrov opustíme v 18.30 hod.
8. den: Ráno připlujeme do středověkého KOTORU v Černé Hoře, indiv. prohlídka histor.
centra, hradby, monumentální katedrála. Nalodění a odplutí k italským břehům. 
9. den: Připlutí do Benátek, vylodění v 9.00 hod., odjezd  do ČR,  návrat v pozd.večer. hod.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem do Benátek a zpět, plavbu lodí MSC Orchestra, přístavní poplat-
ky, zavazadlový a úklidový servis, 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí - 3 hl. 
jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci, 
užívání bazénu, vířivek, fi tness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích 
pořádaných na palubě, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné a dopravu na výlety, místní dopravu, nápoje k obědu a večeři, alkoholické 
nápoje, povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 9€/os./noc, od 2-12let 4,50€/dítě/noc), 
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč, příplatky za kajuty: vnější 2lůžk. Bella 
s oknem 2990 Kč/os., vnější 2lůžk. Fantastika s oknem 4990 Kč/os., 2lůžk Bella s balkonem 6590 Kč/os., 
2lůžk. Fantastika s balkonem 8590 Kč/os.
Slevy: dítě 13 - 18 let 8890 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospělý na 3. nebo 4. lůžku 4900 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. 

  Luxusní lod Orchestra****, loď. společnost MSC Cruises 
  Český průvodce po celou dobu zájezdu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hod. odjezd z ČR. 
2. den: Ráno příjezd do BENÁTEK, prohlídka historického 
centra, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác, kanál 
Grande, most Rialto. Odpoledne nalodění, prohlídka 
lodě, kolem 16.30 hod. vyplutí. Večeře, volno na palubě lodi.  
3. den: Plavba Středomořím do italského BARI, volný prog. nebo prohlídka starého města 
s průvodcem, labyrint uliček, kostelů a náměstí. V 15.00 hod. vyplujeme k řeckým břehům.
4. den: Ráno v 8.00 hod. připlutí do řeckého přímořského městečka KATAKOLON na břehu 
Jónského moře, individ. volno, koupání na místních plážích, relaxace na lodi. V 13.00 hod. 
vyplutí směr Turecko. 
5. den: Ráno (9.00 hod.) vylodění v IZMIRU na pobřeží Egejského moře, volný program, 
individ. prohlídka města, které láká svou atmosférou a odlišnou kulturou nebo výlet s prů-
vodcem do EFESU, archeologický areál. V 15.00 hod. nalodění, plavba do Istanbulu.
6. den: ISTANBUL, vylodění v 7.30 hod., osobní volno nebo výlet s průvodcem po nejvý-
znamnějších památkách města, evropská i asijská část - Modrá mešita, chrám Boží moud-
rosti - Hagia Sofi a, Velký bazar aj. V 16.30 hod. nalodění a naše plavba se bude obracet 
směrem domů. 
7. den: Celodenní plavba Středomořím směr Dubrovník, relaxace na lodi.
8. den: V 11.30 hod. připlujeme do DUBROVNÍKU, volný program nebo prohlídka s průvod-
cem, historické jádro, procházka po místních hradbách s výhledy na celé město a blízké 
Elafi tské ostrovy. Odplutí v 16.30 hod.  
9. den: Ráno (cca 9.00 hod.) vylodění v Benátkách a odjezd do ČR. Příjezd v pozdních 
večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem do Benátek a zpět, plavbu lodí MSC Magnifi ca, přístavní poplat-
ky, zavazadlový a úklidový servis, 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí - 3 hl. 
jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci, 
užívání bazénu, vířivek, fi tness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích 
pořádaných na palubě, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné a dopravu na výlety, místní dopravu, místního průvodce, nápoje k obědu
a večeři, alkoholické nápoje, povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 9€/os./noc, od 
2-12let 4,50€/dítě/noc), fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč, příplatek za vnější 2lůžk. kajutu Bella 
s oknem 2990 Kč/os., za vnější 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem 4990 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Bella
s balkonem 6990 Kč na os., za 2lůžk. kajutu Fantastika s balkonem 8990 Kč na os.
Slevy: dítě 13 - 18 let 9500 Kč na 3. nebo 4. lůžku, dospělý na 3. nebo 4. lůžku 2800 Kč. Vícelůžkové kajuty 
pouze na vyžádání. Bližší info v CK a na www.redok.cz
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. 

  Luxusní loď Magnifi ca****, loď. Společnost MSC Cruises 
  Český průvodce po celou dobu zájezdu
  Kombinace poznávacího zájezdu s odpočinkem na palubě lodi

plavba na bájné ostrovy Santorini a Korfu Středomořím za vůní Orientu                    

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

BENÁTKY - BARI - KATAKOLON - IZMIR - EFES - ISTANBUL - DUBROVNÍK   
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Kód Termín Cena Trasa

IT470-16-1  24.09. - 02.10.         20 990,– A, B, L

Kód Termín Cena Trasa

IT471-16-1      03.06. - 11.06.    20 990,– A, B, G, L

BENÁTKY

BARI

KATAKOLON
IZMIR

ISTANBUL

DUBROVNÍK

I T Á L I E

T U R E C KO

Itálie, Řecko, Turecko 
Santorini Istanbul



Nenechte si ujít kousek ráje! Úspěšná plavba Kari-
bikem s návštěvou  nádherných karibských ostrovů 
a navíc relaxace v nejznámějším a nejvyhledávaněj-
ším letovisku v Dominikánské republice Punta Cana.  
Akční cena zahrnuje leteckou dopravu, ubytování ve 
4* hotelu na krásné písečné pláži s programem All 
Inclusive, nezapomenutelnou plavbu po karibských 
ostrovech, služby profesionálního česky mluvícího 
průvodce. Dovolená vašich snů!

WINDSOR LONDÝN

LEEDS CASTLE

RYE
SALISBURY

STONEHENGE
CANTERBURY

V E L K Á  B R I T Á N I E

Variantně program ve vlastní režii.
9. den: FORT DE FRANCE – MARTINIK, 
fakult. výlet s průvodcem: okružní jízda 
autokarem. Prohlídka kostela Sacre Co-
eour de Balata (miniatura známé pařížské 
baziliky). Dále budeme projíždět krásným 
deštným pralesem okolo vulkanických 
PITTONS DU CARBET a činného vulkánu 
PELÉE. Návštěva palírny Depaz  s ochut-
návkou pravého karibského rumu a po 
pobřeží přes městečko SAINT PIERRE, 
které sopka Pelée r. 1902 zalila lávou se 
vrátíme zpět do města FORT DE FRANCE. 
Možnost návštěvy kostela sv. Ludvíka, 
knihovny, místního trhu. Pro celý ostrov 
jsou typické pláže s černým pískem, které 
během okružní jízdy několikrát spatříme. 
Variantně program ve vlastní režii.
10. den: POINTE-À-PITRE – GUADE-
LOUPE, fakult. výlet s průvodcem: pro-
cházka tropickým lesem k vodopádu 
Carbet. Po vylodění přejedeme na ostrov 
BASSE TERRE, kterému dominuje přírodní 
národní park a vysoký vulkán LA SOUF-
RIERE. Možnost koupání u vodopádu, 
pro dobrodruhy pak v termálním prame-
ni. Cestou zpět krátká zastávka na místě, 
kde se poprvé vylodil Kryštof Kolumbus 
r. 1493, když poprvé objevil Guadeloupe. 
Variantně program ve vlastní režii.
11. den: PHILIPSBURG - SVATÝ MARTIN, fakult. výlet s průvodcem: kombinace výletu 
poskytuje karibskou atmosféru tropických přístavních měst s nádhernými plážemi v zá-
livu SIMPSONS BAY. Transfer z hlavního města ostrova k nejznámější atrakci na ostrově: 
MAHO BAY, pláž u příletové dráhy letiště Princess Juliana, nejlepší a nejznámější místo na 
sledování letadel na světě. Poté návrat do PHILIPSBURG, prohlídka městečka s možností 
nákupů v Duty Free v přístavu. Variantně program ve vlastní režii.
12. den: LA ROMANA - DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, vylodění, transfer z přístavu na letiš-
tě, odlet směr ČR, přílet následující den v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Punta Cana – Praha, letištní taxy, všechny transfery letiště – 
hotel - přístav, 4x ubytování hotelu**** IFA Villas Bavaro s All Inclusive v Punta Cana, 7x ubytování na lodi 
Costa Favolosa ****, ve vnitřní 2lůžk. kajutě Classic, přístavní a jiné poplatky, plnou penzi na lodi zahrnující: 
vodu, čaj, kávu z automatů v samoobslužné restauraci, volné využití veřejných prostor a vybavení lodi 
k odpočinku a sportu (bazény, vířivky, lehátka a osušky, fi tness), animační programy pro děti i dospělé, 
večerní show, živou hudbu k poslechu i tanci, diskotéku, dětské kluby a dětské menu v restauracích
Cena nezahrnuje: vstupné a místní dopravu na výlety, nápoje, kromě nápojů z nápojových automatů
v samoobslužné restauraci během dne, individuálně objednané služby (masáže, wellness procedury, 
telekomunikace, apod.), povinný servisní poplatek: 11,50 $/os/noc, děti 4 – 13 let platí 50%, děti do 3 let 
neplatí, víza (pokud jsou vyžadována), fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 990 Kč, příplatek za vnitřní 2lůžk. kajutu Pre-
mium 1610 Kč/os., za vnější 2lůžk. kajutu Classic s oknem 3430 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Premium s oknem 
5530 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Classic s balkonem 7630 Kč/os., za 2lůžk. kajutu  Premium s balkonem 
9940 Kč/os.
Upozornění: je nutné mít platný biometrický  pas minimálně 6 měsíců po plavbě, možnost dokoupení 
nápojových balíčků v CK. Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání. Bližší info v CK a na www.redok.cz

  Luxusní loď Costa Favolosa ****, lod. společnost Costa Cruises 
  Český průvodce po celou dobu zájezdu

Ostrovy Karibiku

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem, směr Punta Cana, 
přestup v Paříži, transfer na hotel, v podvečerních hodi-
nách, ubytování a osobní volno.
2. - 4. den: PUNTA CANA – DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, bílé písečné pláže, palmové 
háje, jedinečný Karibik, potápění, výlety s průvodcem.  
5. den: Relaxace na plážích Punta Cana, odpoledne transfer do přístavu v LA ROMANĚ, 
nalodění, informační schůzka, společná večeře, osobní volno a užívání programu na lodi 
Costa Favolosa. 
6. den: Ráno v 07.00 hod. odplutí směr CATALINA ISLAND - Dominikánská Republika, ost-
rov nabízí turistům krásný NP s nedotčenou přírodou a krásnými čistými plážemi, koupání, 
a užívání „typického“ Karibiku.
7. den: ST. KITTS - MALÉ ANTILY, fakult. výlet s průvodcem: prohlídka historického centra 
města BASSETERRE, majestátní Berkeleyho památník, katedrála Neposkvrněného početí 
Panny Marie. Pokračujeme na západ podél pobřeží do ROMNEY MANOR, odkud pojedeme 
do NP BRIMSTONE HILL FORTRESS MAJESTIC, návštěva pevnosti na vrcholu sopečného 
kužele 200 m nad hladinou moře, výhledy na hory a sousední ostrovy. TIMOTHY HILL, 
brána do jihovýchodního poloostrova s nádherným výhledem na Mt. Nevis, nejvyšší vrchol 
sesterského ostrova Nevis. Na závěr záliv COCKLESHELL BAY, koupání na karibské pláži. 
Variantně program ve vlastní režii. 
8. den: ST.JOHN´S – ANTIGUA, fakult. výlet s průvodcem: plavání s rejnoky. Autokarem 
se necháme převést do přístavu, kde se „nalodíme“ na malou lodičku, která nás odveze 
na pláž se stovkami tulivých, zvědavých rejnoků, kteří si s námi budou hrát a budeme mít 
možnost je nakrmit a vyfotit se s nimi. Na cestě tam ochutnáme místní nealkoholický punč. 

plavba lux. lodí s průvodcem a pobyt na Punta Cana

Ceny jsou pohyblivé, uvedená cena je pouze orientační. Aktuální cena bude určená v okamžiku nezávazné rezervace.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA - MALÉ ANTILY - ANTIGUA - MARTINIK
- GUADELOUPE - SV. MARTIN

Kód Termín Cena Svoz let.

DOM472-16-1    25.02. - 08.03.    81 900,-  L2, L3
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DOMINIKÁNSKÁ
REPUBLIKA

SV. MARTIN

ANTIGUA

GUADELOUPE

MARTINIK



Dominikánská republika - Karibik

Ceny jsou pohyblivé, uvedená cena je pouze orientační. Aktuální cena bude určená v okamžiku nezávazné rezervace.

10. den: GEORGETOWN - KAJMANSKÉ OSTROVY, nejkrásnější pláže světa, nezapome-
nutelný zážitek v podobě plavání s rejnoky a šnorchlování mezi korály a hvězdicemi v prů-
zračném Karibském moři. Odpoledne strávíme v Georgetownu a volný večer můžeme 
využít například k výhodnému nakupování v duty free zóně.
11. den: COZUMEL – MEXIKO,  výlet do mexického města COZUMEL, staré mayské ruiny
v SAN GERVASIO a návštěva výrobny mexického národního nápoje Tequily. Ochutnávka je 
samozřejmou součástí zajímavého výkladu.
12. den: HAVANA – KUBA, společné vylodění, transfer na letiště, odlet do ČR.
13. den: Plánovaný přílet do Prahy kolem 15:00 hod.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Havana – Praha, letištní taxy, 4x ubytování ve 4* hotelu s All 
Inclusive ve Varadero, služby českého delegáta, transfery letiště - hotel - přístav - letiště, 7x ubytování 
na lodi  Opera ***+, ve vnitřní kajutě Bella, přístavní poplatky, letištní poplatky, zavazadlový a úklidový 
servis, strava na palubě: rozšířená plná penze - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke 
snídani, čaj, káva, voda a džusy z automatu v rautové restauraci, užívání bazénu, vířivek fi tness centra
a jiných sportovně-rekreačních zařízení, účast na všech akcích pořádaných na palubě
Cena nezahrnuje: výlety – vstupné a místní dopravu, vízum pro vstup do Kubánské republiky (700 Kč/os), 
nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje a povinné spropitné (od 13 let a více: cca 12 $/os/noc , dítě 
od 2 -13 let: 6 $/noc), fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 990 Kč, příplatek za vnitřní 2lůžk. kajutu Fan-
tastica 1000 Kč/os., za vnější 2lůžk. kajutu Bella s oknem 2300 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Fantastica s oknem 
3200 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Bella s balkonem 8200 Kč/os., za 2lůžk. kajutu  Fantastica s balkonem 10 
200 Kč/os.
Upozornění: je nutné mít platný biometrický  pas minimálně 6 měsíců po plavbě, možnost dokoupení ná-
pojových balíčků na lodi za 45 $/os/noc. Minimální počet k uskutečnění zájezdu je 12 osob. Vícelůžkové 
kajuty pouze na vyžádání. Bližší info v CK a na www.redok.cz 

  Luxusní loď MSC Opera ***+, lod. společnost MSC Cruises 
  Český průvodce po celou dobu zájezdu

Kuba - Karibik

Spojené arabské emiráty a Omán

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do HAVANY s pře-
stupem v Paříži. Transfer z letiště do 4* hotelu  na krásné 
pláži města Varadero.
2. - 4. den: VARADERO – KUBA, ubytování, relaxace na nejznámější kubánské pláži Vara-
dero s jemným bílým pískem, koupání v moři, možné procházky po okolí či výlety.
5. den: HAVANA – KUBA, přesun z Varadera do přístavu, společné nalodění a dle chuti 
můžeme vyrazit na procházku večerní úžasnou Havanou.
6. den: HAVANA – KUBA, po první noci strávené na lodi nás čeká prohlídka hlavním měs-
tem Kuby Havanou, nejvýznamnější historické památky od Kapitolu, Národního divadla, 
přes Národní muzeum až po Muzeum revoluce, původního Prezidentského paláce. Právě 
z těchto míst se můžeme těšit na úchvatný výhled na havanský přístav a jeho mohutné 
pevnosti. Odtud se přesuneme do staré části města Havana Vieja – stará Havana, atmo-
sféra minulých desetiletí a staletí, četné stavby z koloniální éry, katedrála, náměstí Vieja, 
rušná nákupní třída.
7. den: HAVANA - KUBA, relaxační den v Havaně, večer odplutí.
8. den: Plavba Karibikem, odpočinek a relaxace na lux. lodi. 
9. den: MONTEGO BAY – JAMAJKA, spatříme velkolepé jamajské přírodní zajímavosti, 
vodopády DUNN´S RIVER FALLS, padající z výšky 183 m, vodní zahrady v parku COYA-
BA RIVER GARDEN. Pro milovníky hudby máme připravenou lahůdku v podobě návštěvy 
rodné vesnice slavného zpěváka Boba Marleye NINE MILES. Navštívíme pestrobarevný 
místní trh a den zakončíme koupáním na místních plážích.

přes Jamajku a Kajmanské ostrovy do Mexika             

na lodi Splendour of the Seas*****

KUBA - JAMAJKA - KAJMANSKÉ OSTROVY - MEXIKO

DUBAJ - ABU DHABI - KHOR FAKKAN - MUSCAT - CHASAB - DUBAJ

Protancujme společně horké letní večery v Havaně, 
ponořme se do vln průzračného Karibského moře! 
Navštívíme nejkrásnější kubánské pláže proslulé 
jemným bílým pískem. Pestré historické památky 
na nás čekají v Montego Bay na Jamajce, Cozumel 
v Mexiku či Havaně, hlavním městě Kuby. Splňte si 
svůj sen o jedinečné dovolené a přidejte se k nám na 
plavbu exotickým Karibikem.

Plavba s českým průvodcem a lodní společností Royal Caribben International

Kód Termín Cena Svoz let.

CUB475-16-1    11.03. - 23.03.    63 650,-  L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.

UAE705-16-1     04.02. - 15.02.    55 930,- L2, L3
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M E X I KO

K U B A

Bližší informace o plavbě na straně 141 katalogu a na www.redok.cz

Havana



s námi země Skandinávie, starou dobrou Anglii, ostrov sv. Patrika Irsko, 
vydejte se k antickým památkám Řecka a Turecka, zažijte bílé noci
v Petrohradě, duchovní náboj Soloveckých ostrovů a ostrova Kiži. Užij-
te si kouzelnou Provence i mýtickou Bretaň, jedinečné památky Anda-
lusie, sladkou Itálii a mnoho dalšího.  
Nezapomínáme ani na tradiční turistické lokality a oblíbené euroví-
kendy. Čeká vás romantická Paříž, královský Londýn, fantastická Bar-
celona, město umění Madrid, metropole vody a zeleně Oslo, Benátky 
severu Stockholm, kosmopolitní Amsterdam. Poznávejte svět s námi!

Poznávací
zájezdy

Zavedeme vás za hranice všedních dní – do zemí, které možná dob-
ře znáte, avšak jejich skutečné skvosty jste dosud neviděli.
Poznávací zájezdy jsou výpravami za kulturou, historií a přírodou
jednotlivých zemí. Užijte si rozmanitost architektonických památek, 
rozhledů z vrcholů a nakupování na trzích, které voní cizokrajným ko-
řením. Můžete si vybírat podle svého gusta!
Procestujte s námi celou Evropu a seznamte se s kulturním i přírodním 
bohatstvím Asie i Dálného východu. Připravili jsme pro vás řadu novi-
nek a dlouhé cestování vám zpříjemníme leteckou dopravou. Poznejte 
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díky barevnosti si nese přezdívku „Duhové hory“ -  vulkanická oblast NP FJALLABAK le-
žící severně od ledovce MÝRDALSJOKULL. Celodenní výlet do barevných obsidiánových
a ryolitových hor s množstvím teplých i studených pramenů a s možností koupání v této 
úchvatné geotermální oblasti, okolní vrcholy hýří barvami, neuvěřitelná paleta barev 
je pastvou pro oči a rájem pro fotografy, ale hlavně jedinečným zážitkem, pěší turistika
v okolí střediska, cca 4,5 hodin, návrat na ubytování.
5. den: Výlet lodí k OSTROVŮM ZÁPADNÍCH MUŽŮ, návštěva jediného obydleného os-
trova HEIMAEY, výstup na stále aktivní, jen lehce dřímající sopku ELDFELD, která v roce 
1973 málem pohřbila životně důležitý přístav, rozhledy na celé souostroví, procházka ko-
lem ptačích kolonií.
6. den: Návštěva vodopádu HRAUNFOSSAR, kde z  mohutného lávového pole záhadně 
vytéká ledovcová řeka HVÍTÁ, procházka k vodopádu BARNAFOSS (cca 1-1,5 hod.), zastáv-
ka u 100°C horkého pramene DEILDARTUNGUHVER, vyhaslý kráter GRÁBROK - procházka 
po vrcholu kráteru (pěšky cca 1 hod.).
7. den: Nejnavštěvovanější místa Islandu: THINGVELLIR,  posvátné místo prvního parla-
mentu na světě, místo, kde můžeme vidět, jak se od sebe odsunuje euroasijská a americká 
zemská deska (pěší túra 2-3 hodiny), GEYSIR, otec všech gejzírů a jeho mladší kolega ST-
ROKKUR, který chrlí každých 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 kolem vodopádu cca 1,5 hod.), zastávka v osadě SKÁLHOLT, místo sta-
rého biskupství, náboženské a kulturní centr. Islandu v minulosti.  Ubytování v Reykjavíku.
8. den: Dokončení prohlídky REYKJAVÍKU, fakult.  lodní výlet s pozorováním velryb, trans-
fer na letiště, odlet do Prahy (ev. Berlína).  

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Kefl avík – Praha (event. může být odlet z Berlína, v tomto 
případě je zajištěna klientům doprava z ČR do Berlína i zpět), letištní taxy a poplatky, ubytování dle vašeho 
výběru:  7x ubytování v apart. komplexu***, 6x polopenzi (snídaňový balíček, večeře ve vedlejším stravo-
vacím zařízení cca  800 m) nebo 7x  ubytování v hotelu**** a  6x polopenzi, transfer z/na letiště na Islandu, 
místní dopravu dle programu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 8000 Kč v apartmánovém ubyt. zařízení (zde povinné při nedoobsa-
zení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 570 Kč

Island - pohodový týden

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z PRAHY (ev. Berlína) do KEFLAVÍKU, krátké seznámení s REYKJAVÍKEM
a jeho dominantami - vodárna nad městem, místo s výhledem na celý Reykjavík, katedrála 
Hallgrimkirkja s prvky čedičových sloupů Harpa - nejnovější architektonický klenot měs-
ta, transfer do Selfossu na hotel, kde budeme po 6 nocí ubytováni. V případě nepříznivého 
letového řádu prohlídka Reykjavíku dokončena 7. den.
2. den: Pěší túra kolem nejvyššího islandského vodopádu GLYMUR (cca 3-5 hod., dle zvo-
lené varianty), odpoledne návštěva vyhlášených geotermálních lázní MODRÁ LAGUNA, 
postavených uprostřed lávového pole a zásobovaných modravou vodou z nedaleké geo-
termální elektrárny, návrat na ubytování.
3. den: Výlet po jižním pobřeží pod sopkou HEKLA, až po oblast pod sopkou EYJAFJALLA-
JÖKULL, zastávka u vodopádu SELJALANDFOSS, za jehož padající vodní stěnou můžeme 
procházet a malá procházka k vedlejšímu vodopádu schovanému ve skalní rozsedlině. 
Návštěva skanzenu ve SKOGARU, vodopád SKÓGAFOSS, jeden z nejhezčích vodopádů na 
Islandu a kratší túra kolem kaskád na řece Skóga. Procházka po černé pláži DYRHOLAEY, 
návrat na ubytování.
4. den: Atraktivní LANDMANNALAUGAR - pohádkově zbarvená oblast uprostřed hor, 

mezi sopkami, vodopády a ledovci

REYKJAVÍK - VODOPÁD GLYMUR - MODRÁ LAGUNA - HEKLA
- EYJAFJALLAJÖKULL - VODOPÁDY SELJALANDFOSS - 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 - REYKJAVÍK

Island, ostrov ležící mezi Evropou a Amerikou, který 
sám o sobě je jedinečným světem, jaký jinde ne-
najdeme. 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 ledov-
ců, 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 histo-
rií. Země, která přešla ze středověku rovnou do věku 
atomu. Ostrov, který nás uchvátí svou magickou klid-
nou atmosférou, ostrov, na který se budete chtít znovu vrátit. 

Kód Termín
Cena

Svoz let.
Apartmán Hotel

IS500-16-1 14.07.  21.07.   49 990,- 66 990,- L6 

IS500-16-2 03.08. - 10.08. 49 990,- 66 990,- L 6                            
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Romantické přírodní scenérie, fjordy zařezávající se 
stovky kilometrů hluboko do vnitrozemí, kouzelné 
vodopády, vstřícnost seveřanů v zemi půlnočního 
slunce, vlast Vikingů, zdánlivě nedostupné ledovce, 
nádherné souostroví Lofoty a Vesterály zvedající se 
přímo z divokých vln Atlantiku do mnohasetmetro-
vých výšek, to je naše pozvánka do Skandinávie.

WINDSOR LONDÝN

LEEDS CASTLE

RYE
SALISBURY

STONEHENGE
CANTERBURY

V E L K Á  B R I T Á N I E

cestou fotostopy a příjezd do nejsevernějšího bodu naší cesty do NARVIKU, prohlídka, 
výjezd lanovkou na Fagernesfjell. Ubytování.
11. den: Delší zpáteční cesta vč. trajektu k NP SVARTISEN, se stejnojmenným ledovcem 
Svartisen, druhým největším v Norsku, cesta lodí a pěší náročnější túra k ledovcovému 
splazu, variant. lehčí turistika v okolí jezera. Noční přejezd do Švédska.
12. den: Ráno zastávka u největšího švédského vodopádu Tännforsen (tzv. švédská Nia-
gara), pokračujeme do městečka ÖSTERSUND na březích populárního švédského ledov-
cového jezera Storsjön, fakult. lodní výlet na jezerní ostrovy, ubytování, odpočinek.
13. den: Kouzelná příroda NP HAMRA, přírodní rezervace, cestou krátké zastávky a foto-
pauzy, GRONKLITT, největší medvědí park Evropy Björnpark, příjezd do „srdce Švédska“
k jezeru Siljan, oblast Dalarna, tradiční červené domky, ubytování.
14. den: Hlavní město Švédska STOCKHOLM, město na 14 ostrovech s dlouhou historií, 
prohlídka hl. pamětihodností, návštěva muzeum Vassa, projížďka lodí stockholmským pří-
stavem. Noční přejezd Švédskem. 
15. den: Ráno přejezd Öresundského mostu, krátká plavba Baltským mořem. Návrat do 
ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelleborg, Gedser – Rostock, trajekt na Lo-
foty a vnitrostátní trajekty, 10x ubytování v hostelech/chatkách/apartmánech - ve vícelůžkových pokojích 
- převážně 4lůžk., možnost vaření, 2x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, projížďky lodí a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“. Fakult. výlet vláčkem z Flåmu do Myrdalu a zpět – nutná rezervace předem v CK, platba na 
místě cca 380 NOK/os.
Fakultativní příplatek: 4lůžk. kabina na trajektu Rostock – Trelleborg 800 Kč/os. – pouze na vyžádání, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 450 Kč, možnost připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

  BONUS - komplex. cest. pojištění v hodnotě 450 Kč  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 
1. 3. 2016

Zájezd s příletem do Osla a odletem ze Stockholmu
do Prahy kopíruje program předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do OSLA, transfer na hotel, připojení ke skupině ve večer. hod.
2. - 12. den: Program se skupinou autobusového zájezdu 3. - 13. den.
13. den: Příjezd do hl. města Švédska STOCKHOLM se skupinou bus. zájezdu, event. dle 
časových možností proh. města a v závislosti na let. řádu, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha – Oslo, Stockholm - Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, dopravu 
lux. klim. busem, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, 10x ubytování v hostelech/chatkách/apartmá-
nech - 4lůžk. pokoje, možnost vaření, 2x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, projížďky lodí a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“. Fakult. výlet vláčkem z Flåmu do Myrdalu a zpět – nutná rezervace předem v CK, platba na 
místě cca 380 NOK/os.
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč, možnost připojištění vyššího storna 
zájezdu +250 Kč
Poznámka pro oba zájezdy: ložní prádlo je v Norsku a Švédsku poměrně drahé cca 80 – 100 NOK/SEK 
os/den - platba na místě, doporučujeme mít sebou vlastní povlečení

  BONUS - komplex. cest. pojiš. v hodnotě 390 Kč zdarma - při uzavřené Cestovní sml. do 1. 3. 2016

Velký okruh Norskem s turistikou 

Velký okruh Norskem s turistikou 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hod. odjezd z ČR. Večer nalodění 
na trajekt a noční plavba do švédského Trelleborgu. 
2. den: Podél západ. pobřeží Švédska, malebný přístav 
FJÄLLBACKA, náměstí s bustou švédské herečky Ingrid Bergmanové, procházka a pohled 
z výšiny Vetterberget - moře poseté desítkami malých ostr. Skärgarden, pokračujeme na 
sever, OSLO, průjezd městem, Hollmenkollen - krásné výhledy na město, ubyt. v Oslu. 
3. den: Dopoledne OSLO, park Frogner se sochami G. Vigelanda, poloostrov Bygdøy, zná-
má muzea Fram, Kon-Tiki, variant. Námořní muzeum. Odjezd do centra a prohlídka města. 
Odpoledne přejezd do GEILO, nejvýznamnější centrum zimních sportů, ubytování. 
4. den: Odjezd do přístavního městečka Flåm na konci Aurlandsfjordu, fakult. výletním 
vláčkem z FLÅMU do MYRDALU a zpět, po trase Flåmsbanen (nutná rezervace předem), 
trasa prochází krásnou krajinou plnou strmých kopců, hor, vodopádů, vesniček, vlak za-
stavuje u vodopádu Kjofossen. Pokračujeme k ledovci JOSTEDALSBREEN resp. k jeho 
splazu BRIKSDALSBREEN, středně náročná procházka cca 2-3 hod., odjezd na ubytování. 
5. den: Zlatá cesta severu a srdce norských fjordů. Výjezd na vyhlídku Dalsnibba (1476 m), 
GEIRANGERFJORD  s typicky zářivě zelenou barvou. Vyjedeme Orlí cestou, zastávky na 
vyhlídce, trajektem přejedeme Norddalsfjord a pokračujeme Cestou trollů -Trollstigvei-
en, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl téměř 800 m, krásné horské scenérie, 
ubytování v údolí Sterdalen. 
6. den: Pověstná převislá Stěna trollů - Trolltindam, krásným a divokým údolím ROM-
SDALEN přes Dombas do královského TRONDHEIMU, historické centrum města, katedrá-
la severu Nidarosdomen, pevnost Kristiansten aj., noční přejezd k Sever. polárnímu kruhu.
7. den: Ráno překročíme Severní polární kruh, zastávka u info centra Polarsirkelsentret, 
obchody se suvenýry a pošta, odkud je možné poslat pozdravy, dále SALTSTRAUMEN, 
za příznivých podmínek lze vidět malström - přírodní fenomén, vířící voda, slapové prou-
dy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého. Cesta do BODØ, hl. města provincie Nordland,
s krásnou polohou u Saltfjordu, plavba na Lofoty, úchvatné pohledy - hory se zvedají přímo 
z moře. Večer ubytování. 
8. den: Souostroví LOFOTY a turistika, nejzajímavější místa, siluety lofotských hor, REINE, 
vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, náročnější pěší túra nad městečko, výjimečný 
panoramatický výhled na lagunu a ostrůvky, pro ostatní např. lehčí turistika v okolí Reine, 
přejezd do městečka A,na závěr slavná rybářská vesnice NUSSFJORD , návrat na ubyt. 
9. den: Lehká pěší turistika na souostroví LOFOTY, v obci Viktem fakult. návštěva místní 
sklárny, přejezd k  muzeu Vikingů, které přibližuje dobu okolo roku 1120, romantický rybář-
ský přístav HENNINGSVAR, „Benátky Lofot“, úchvatná krajina, ubytování.
10. den: Krátká prohlídka města SVOLVAER, uvidíme jeden ze symbolů města Svolvaer-
geita (Svolvaerský kozel), dvourohá hora tyčící se nad městem. Souostroví VESTERALEN, 

souostroví Lofoty, Vesterály a Švédsko                            

souostroví Lofoty, Vesterály a Švédsko                            

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

Kód Termín Cena Trasa

N502-16-1    17.07. - 31.07.    22 290,– A, B + Teplice 

Kód Termín Cena Svoz let.

N503-15-1      18.07. – 30.07.   32 590,– L2, L3      
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6. den: Druhé největší město Norska BERGEN, prohlídka historického centra , neopa-
kovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen  - středověké kostely, stará 
čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, fakultat. možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku 
Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani (na vyhlídku je možné vystoupat
i pěšky) nebo návštěva známého akvária. Návrat na ubytování.
7. den: Pokračujeme podél impozantních vodopádů VORINGFOSSEN do GEILO, středisko 
zimních sportů.  Přejedeme největší evropskou náhorní plošinu Hardangervidda a zbytek 
dne věnujeme prohlídce OSLA,  Vigelandův park (více než  200 soch G. Vigelanda), výjezd 
do dějiště zimní olympiády v HOLMENKOLLENU, zastávka u nově postaveného skokan-
ského můstku, překrásný panoramatický výhled na Oslo.  Ubytování v Oslu.
8. den: Dokončení prohlídky OSLA, poloostrov muzeií BYGDØY, návštěva Muzea polárních 
výprav, kde nalezla svůj domov polární loď Fram, na které se plavil Amundsen k severnímu 
a jižnímu pólu,  muzeum  KonTiky, Vikingské muzeum. V poledne odjedeme do Trellebor-
gu na trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR.
9. den: Příjezd v odpoledních hodinách.

Ubytování: Hostely – 2 a 4lůžk.pokoje, na patře je vždy kuchyňka - možnost vaření, k dispozici místnost s TV, 
společenská místnost. Chatky – vybavené chatky se čtyřmi lůžky, k dispozici lednice, vařič a varná konvice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty do Skandinávie a zpět, vnitrostátní trajekty, 5x ubytování 
v hostelu, 1x ubytování v chatkách, 5x snídani převážně bufetovou formou, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, vyhlíd. plavbu Geiranger fjord  a vše , co není v„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 2lůžk.pokoj - 5 nocí v hostelu 1900 Kč/os., 5x večeře 2900 Kč (min.10 osob), 4lůžk.
kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., lož. 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

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Bufetové snídaně v ceně zájezdu
  HIT roku 2015
  Trvale oblíbený a pohodový zájezd   

Zájezd s příletem do Osla kopíruje program
předchozího zájezdu autobusem

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v podvečerních hodinách, přílet do OSLA, transfer na hotel, připojení 
ke skupině na ubytování.
2. - 8. den: Program se skupinou autobusového zájezdu 3.-9. den.  

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha - Oslo vč. let. tax, transfer z letiště, dopravu lux. klim. busem, trajekty 
ze Skandinávie, vnitrostátní trajekty, 5x ubytování v hostelu, 1x ubytování v chatkách, 5x snídani převážně 
bufetovou formou, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord  a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 2lůžk. pokoj - 5 nocí v hostelu 1900 Kč/os., 4x večeře 2300 Kč (min.10 osob),  
4lůžk. kabina na trajektu zpět 800 Kč/os., ložní prádlo v hostelech cca 180 NOK a v chatce cca 120 NOK 
- platby na místě (variant. je možné mít vlastní povlečení),  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč 

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

Norsko - zlatá cesta severu
a srdce norských fjordů

Norsko - zlatá cesta severu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Ně-
mecko na trajekt do Skandinávie. Plavba do TRELLEBOR-
GU. Fakult. možnost ubytování ve 4lůžk. kajutách.
2. den: Podél západního pobřeží Švédska zamíříme k ID-
DEFJORDU 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“, mohutné 
údolí GUDBRANDSDALEN. Dojedeme do Dombasu a podél divoké řeky Rauma do  monu-
mentální soutěsky ROMSDALEN, na úpatí nejvyšší převislé skalní stěny v Evropě.  Nocleh.   
4. den: „ZLATÁ CESTA SEVERU“, divoké údolí Romsdalen, jenž lemují rozeklané 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 scenériích GEIRANGER-
FJORDU . Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pak vyjedeme na horské 
sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m n.m.) s úchvatnými pohledy na fjord 
Geiranger, strmé stěny s desítkami nádherných vodopádů, z nichž  nejznámější jsou vodo-
pády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Ubytování. 
5. den: Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. 
k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. Přejedeme nádhernými sce-
nériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legen-
dární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. 
Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS  a odjezd na ubytování.  

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 - HOLMENKOLLEN

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 nejkrásnější-
mi scenériemi, které budeme jinde hledat jen marně. 

Kód Termín Cena Trasa

N504-16-1     02.07. - 10.07.    14 790,– A, B, G, L + Teplice

N504-16-1     06.08. - 14.08.    14 790,– A, B, G, L + Teplice                                
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GEIRANGER

JOSTEDALSBREEN

BERGEN
GEILO

OSLO

GJOVIK

LILLEHAMMER

DOMBAS

Kód Termín Cena Svoz let./Trasa

N505-16-1   03.07. - 10.07.          19 990,– Tam
L2, L3                 

Zpět
A, B, G, L + Teplice                                       

N505-16-2   07.08. - 14.08 19 990,– Tam
 L2, L3                 

Zpět
A, B, G, L + Teplice                                       

     Sognefjord

    vodopády Voringfl ossen

     Bergen



Vydejte se s námi na daleký sever za půlnočním 
sluncem až na „konec světa“ na Nordkapp. Cesta 
nám umožní navštívit krásné oblasti Švédska, Fin-
ska a Norska. Navštívíme hlavní město Finska - Hel-
sinky, Švédska - Stockholm. Na dalekém severu 
poznáme nekonečné fi nské lesy, skalnaté hory sou-
ostroví 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 přírodě - skalní hřeben Koli, nejkrásněj-
ší fi nská hora Saana, ostrov Magerøya a nabízíme
i možnost lodního výletu kolem skalnatých skandi-
návských pobřeží. 

lebný trh u přístavu, skalní chrám Tempe-
liaukiokirkko, 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 fi nských hra-
dů. KERIMÄKI, největší dřevěný kostel ve 
Finsku. Jedinečná vyhlídková skála KOLI 
nad jezerním systémem Pielinen ve fi nské 
Karélii. Nocleh. 
6. den: Přejezd na sever Finska. Návštěva vesničky Santa Clause NAPAPIIRI na polárním 
kruhu, odkud je možné zaslat pozdrav přímo z polární pošty a získat certifi kát o překročení 
polár. kruhu. Nár. park SAARISELKÄ s vyhlíd. vrcholem KAUNISPÄA. Nocleh u jezera Inari.
7. den: Městečko INARI s laponským skanzenem u posvátného jezera. Přejezd do Norska. 
Ubytování. Večer přejezd podmořským tunelem na ostrov Magerøya. V případě pěkného 
počasí krátká pěší vycházka s výhledem na NORDKAPP HORN. NORDKAPP - Severní mys, 
výhledy na Severní ledový oceán, příp. i půlnoční slunce. Pozdě v noci návrat na ubytování. 
8. den: ALTA  - skalní rytiny a muzeum, asi 3 000 skalních rytin z doby kamenné pod ši-
rým nebem. Přejezd severskou krajinou plnou vodopádů, fjordů a rozeklaných hor, polární 
krajinou, která vrcholí u Lyngenfjordenu, kde se nám otevře nádherný pohled na rozeklané 
horské štíty pohoří Lyngsalpene. Nocleh. 
9. den: Pěší výstup na nejkrásnější fi nskou horu SAANA (1029 m n.m.) s širokým rozhle-
dem, která se nachází v NP Kilpisjärvi na Norsko - švédsko - fi nském pomezí. Jedno z nej-
lepších lososových míst v Norsku, trojité, 600 m dlouhé peřeje MÅLSELVFOSSEN. Nocleh.
10. den: Zastávka u moderní plastiky Kamenný dům v Evenes. Přejezd po kilometr dlou-
hém mostu Tjelsundbru na souostroví VESTERÅLEN. Jízda silnicí s mnoha dlouhými tunely 
na souostroví LOFOTEN. Mož. cca 1,5 hod. dlouhého lodního výletu kolem  skalnatého po-
břeží v oblasti Lofot. Největší dřev. katedrála na sever od Trondheimu v KABELVÅGU. Nocleh.
11. den: Souostroví LOFOTY, úchvatné  scenérie Severu. Vyhlídková jízda až na konec sou-
ostroví  Lofoty se zajímavými pohledy na vysoké hory. Malebné rybářské domečky rorbu, 
sušáky na tresky, tisíce racků. 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. SVOLVAER, hl. město Lofotského souost. Nocleh.
12. den: Dopol. plavba trajektem zpět na norskou pevninu. Cesta divokou krajinou NOR-
DLANDU podél jezer a fjordů se scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých mís-
tech. Zastávka na NORSKÉM POLÁRNÍM KRUHU. Město na břehu Ranafjordu, obchodní 
centrum oblasti, plastika Havman v MO I RANA. Mohutné peřeje LAKSFORSEN. Nocleh.
13. den: Přejezd středním Norskem, kolem mnoha maleb. divokých vodopádů a jezer.
9 hod. prohlídka TRONDHEIMU - třetího největšího města Norska s katedrálou, která je 
považována za nejkrás. gotickou stavbu sever Evropy a další zajímavosti. Noční přejezd.
14. den: Prohlídka města LUND - významné 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 hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 11x ubytování (10x v jednoduchých turistických hotelech, hos-
telech 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 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 4lůžk. kajuta na trajektu Rostock - Trelleborg 680 Kč/os./1 cesta, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 450 Kč s možností  připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč

Grand tour Skandinávií

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd dopoledne z ČR. Přejezd na noční trajekt do Švédska (7,5 hod.).
2. den: Návštěva přístavního města KALMAR u Kalmarského průlivu oddělujícího pevninu 
a ostrov Öland, starý zámek ze 14. - 16. stol. Dojezd na ubytování do oblasti Stockholmu. 
3. den: STOCKHOLM, prohlídka „Benátek severu“, rozložených na ostrovech jezera 
Mälaren, Gamla Stan - staré město s Královským palácem, kostely, Parlament, vyhlídka
z Radniční věže, možnost návštěvy muzea lodi Vasa. Pozdě odpoledne plavba mezi tisíci 
ostrůvky - nezapomenutelné výhledy - trajektem Stockholm – Helsinky (16 hod., v ceně 
4lůžk. kajuty a snídaně). 
4. den: Dopoledne připlutí do HELSINEK, hlavního města Finska: centrum města na  Se-
nátním náměstí kolem luteránského domu, pravoslavný chrám, prezidentský palác, ma-

velká cesta na daleký sever                                      

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

Kód Termín Cena Trasa

N506-16-1     04.07.- 18.07. 21 990,– N

N506-16-2     19.07. - 02.08. 23 590,– A, B, G, L + Teplice 

48

Finsko, Norsko, Švédsko  
p

o
zn

áv
a

cí
 z

á
je

zd
y 

- 
S

e
ve

rn
í E

vr
o

p
a

LOFOTY

ALTA

INARI

NAPAPIIRI

SAANA

MO I RANA

TRONDHEIM

STOCKHOLM

KALMAR

TRELLEBORG

HELSINKY

SAVONLINNA

N
O

R
S

K
O

Š
V

É
D

S
K

O

F
IN

S
K

O

ReineTronheim

 Tronheim katedrála

Nordkapp



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

Skandinávské metropole Jižní Švédsko a Dánsko

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Prohlídka druhého největšího města Švédska GÖ-
TEBORGU. Nocleh.
3. den: OSLO, vzdušná a zelená metropole Norska
s množstvím kulturních památek  a s věhlasnými muzei. 
Příjezd do „srdce“ Norska - údolí GUDBRANDSDALEN. Nocleh.
4. den: Průjezd divokým údolím ROMSDALEN, které lemují strmé a rozeklané vrcholy. 
Zastávka u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů - TROLLTINDAN. Výjezd věhlas-
nou cestou Trollů – TROLLSTIGVEIEN. Prohlídka města ÅLESUND, nazývané klenotnicí 
secesního umění a je krásně 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 fjordy. Nejkrásnější fjord GEIRANGER  
jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů. LOM, městečko s rázo-
vitým dřevěným kostelíkem a další zajímavou architekturou. Nocleh.
6. den: Průjezd údolím říčky SJØA mezi našimi sportovci 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 tu-
risty možnost procházky kolem jezera. Městečko VÅGÅMO, krásná ukázka staré norské 
dřevěné architektury. Nocleh.
7. den: Před cestou do Švédska zastavíme v městečku LILLEHAMMER, turistické a spor-
tovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen. Nocleh.
8. den: STOCKHOLM, překrásná švédská metropole, „Benátky severu“. Radnice s vyhlíd-
kovou věží, královský palác, malebné staré město na ostrově, unikátní muzeum lodi Vasa. 
Noční přejezd.
9. den: Prohlídka KODANĚ, královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá radnice, 
možnost okružní plavby přístavem. Dánsko nemůžeme opustit bez fotografi e Malé mořské 
víly, symbolu Kodaně. Noční přejezd.
10. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekty, 6x velmi jednoduché turistické ubytování - (2x ve Švédsku, 
4x v 4-5 lůžk. chatičkách v Norsku, bez ložního prádla), průvodce
Cena nezahrnuje: vvstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: malá 2lůžk. chatička v Norsku, skromnější než 4lůžková 1000 Kč/os. (4 noci), 4x 
polopenze 1600 Kč - pouze v prvním termínu, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: K večeru odjezd, transfer přes SRN. 
2. den: Trajektem z Německa do Dánska, cesta přes 
ostrovy Lolland, Falster a Sjaelland. KODAŇ, dánská 
metropole, Malá mořská víla, hrad Amalienborg - sídlo 
dánské královny, královský palác Rosenborg, korunovační 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. GRÄN-
NA, městečko u jezera, ruina hradu Brahehus s výhledem na ostrov Visingső. LINKÖPING, 
město Saabu, skanzen Gamla Linköping z r 1900, starodávné obchůdky, ukázky řemesel. 
MJÖLBY, fakult. večeře.
4. den: STOCKHOLM, parlament, opera, Drottninggatan, ulice Gamla Stan, radnice - mís-
to udělování Nobelových cen. Fakult. výlet lodí k letnímu sídlu švédské královské rodiny 
DROTTNINGHOLMU , francouzský park, volno, příp. individuální návštěva muzeí.    
5. den: STOCKHOLM, Storkyrkan, katedrála, královský palác, trajektem k VASA muzeu, 
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, podve-
černí Södermalm, romantické uličky. 
6. den: Fakult. celodenní výlet vyhlídkovou lodí s místním průvodcem. Přes Strömma Kanal 
na ostrov SANDHAMN, původně rybářský přístav, ráj jachtařů a plachetnic, možnost kou-
pání nebo variantně individ. prohlídka Stockholmu a návštěva některého z muzeí, parků. 
7. den: NYKÖPING, hrad spojený s historií Švédska. KALMAR, romantický hrad na ostrůvku, 
výhledy na ostrov větrných mlýnů ÖLAND , YSTAD,  megalitické památky. Ubyt. v Malmö. 
8. den: MALMÖ, náměstí Lilla Torget, Stortoget,katedrála sv. Petra, krátká zastávka v LUN-
DU,  katedrála a univerzitní město. HELSINGBORG, přejezd do Dánska, HELSINGØR, hrad 
Shakespearova Hamleta KRONBORG , podvečerní přístav.
9. den: ROSKILDE , bývalé hlavní město Dánska, muzeum vikinských lodí, turistika na 
ostrově MØN, malý rybářský přístav KLINT HOLM, možnost koupání, fakult. rybí oběd
a turistika na bílých útesech Møns Klint. Cesta na trajekt přes ostrovy Bøge a Falster, 
trajekt do Německa.    
10. den: Dopoledne návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty, 7x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 
4x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4500 Kč, 3x snídaně 500 Kč, 1x večeři 600 Kč, 1x oběd - rybí bufet 
550 Kč, zálohy na výlety: k zámku Drottningholm 690 Kč, na ostrov Sandhamn 1200 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 300 Kč

a norské fjordy                                    ráj ostrovů                                 

KODAŇ - GRÄNNA - LINKÖPING - STOCKHOLM - SANDHAMN - NYKÖPING
- KALMAR - YSTAD - MALMÖ - LUND - HELSINBORG - HELSINGØR
- ROSKILDE - MØN - KLINT HOLM 

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

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

N507-16-1    01.07. - 10.07.     11 390,– N + Brno + Teplice

N507-16-2    29.07. - 07.08.     11 390 ,– N + Brno + Teplice

Kód Termín Cena Trasa

S508-16-1             27.06. - 06.07. 16 990,– P + Brno (+400 Kč)   

STOCKHOLM

LINKÖPING

GRÄNNA

KALMAR
HELSINGBORG

LUND

MALMÖ

ROSKILDE
KODAŇ

YSTAD

KODAŇ

STOCKHOLM

GÖTEBORG

OSLO

LOM

JOTUNHEIMEN
ALESUND

Š V É D S KO

N O R S KO

Ålesund Stockholm

Norsko, Švédsko, Dánsko 



Oslo Stockholm - kouzelná metropole  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do OSLA, transfer na ubytování
a první seznámení s metropolí. 
2. den: Prohlídka centra OSLA, procházka okolo budovy Norské národní opery a baletu, 
která je jednou z nejzajímavějších ukázek moderní architektury poslední doby, katedrá-
la, jež naopak reprezentuje stavitelství staršího věku, elegantní třída Karla Johana, hlavní 
městská tepna, zastavíme se u Parlamentu, Národního divadla, Univerzity, podíváme 
se  k Národní galerii, jež má ve svých sbírkách hned několik děl slavného Edvarda Mu-
ncha a k Muzeu historie, které dokumentuje zajímavé dějiny Norska, královský palác, jenž 
panovnická rodina stále využívá jako své hlavní sídlo. Odpoledne přejedeme na muzejní 
poloostrov BYGDØY, jedinečné Muzeum vikinských lodí, unikátní Museum lodi Fram, na 
níž se plavil slavný Roald Amundsen, pozoruhodné Muzeum Kon-Tiki, které představuje 
expedice Thora Heyerdahla nebo Norské muzeum kulturní historie (skanzen).
3. den: Dopoledne výlet na HOLMENKOLLEN, se světově proslulým skokanským můst-
kem. Monumentální stavba je přístupna veřejnosti, z věže se nabízejí úchvatné výhledy 
na Oslo a Oslofjord. Navštívit lze také Lyžařské muzeum a simulátor skoku na lyžích. Po 
poledni procházka po nábřeží norské metropole: místní Radnice, kde se každoročně pře-
dává Nobelova cena za mír, středověká pevnost Akershus, která již více než 700 let střeží 
město a mj. ukrývá královské mauzoleum, Nobelovo mírové centrum aj. V podvečer se 
zajedeme podívat do Vigelandova (Frogenrova) parku, nádherné plochy zeleně, jež jsou 
doslova posety sochami slavného Gustava Vigelanda, vodní plochy, mohutné stromy, ale-
je, kašny a k tomu všemu originální sochařská výzdoba. Zkrátka jedinečná podívaná. 
4. den: V návaznosti na letovém řádu individuální volno ve městě, možnost návštěvy vy-
braného muzea či galerie. Přesun na letiště a odlet do Prahy. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Oslo - Praha, let taxy a poplatky, transfer z/na hotel, 3x ubytování
v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinný při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu 120 Kč

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 
�  Sleva: Senior +55 - ze základní ceny 3%

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do 
STOCKHOLMU, transfer na ubytování. Po-
znávání švédské metropole zahájíme na 
Gamla Stan (Staré město). Od působivého 
Královského paláce (Kungliga Slottet) se 
vydáme na Stortorget, malebné náměstí 
s barevnými měšťanskými domy, kterým 
vévodí budova staré burzy, v níž dnes síd-
lí Nobelovo muzeum. Dále zamíříme ke 
dvěma významným církevním stavbám,
a sice k bohatě zdobenému Německému 
kostelu (Tyska kyrkan) a ke stockholmské 
katedrále Storkyrkan. Okolo barokního 
paláce Riddarhuset, v němž se po staletí 
scházela švédská šlechta, se dostaneme 
na ostrov Riddarsholmen. Zde stojící pů-
vabný kostel s nepřehlédnutelnou věží, je 
místem posledního odpočinku mnoha krá-
lů a královen. 
2. den: Po snídani vyrazíme na ostrov Djurgården, zde navštívíme jedinečné Muzeum lodi 
Vasa (Vasamuseet), se skvěle zachovalým válečným korábem ze 17. století. Procházka po 
nábřeží, Královské dramatické divadlo (Kungliga Dramatiska Teatern), Národní muzeum 
(National Museum), park Kungsträdgården, Náměstí Gustava Adolfa, (Gustaf Adolfs Torg), 
ostrov Helgeandsholmen s budovou Parlamentu a konečně věhlasná Stadshuset, stock-
holmská radnice, ve které se rok co rok předávají Nobelovy ceny. Později odpoledne volno 
k návštěvě Radnice, Královského paláce nebo některého z vynikajících místních muzeí. 
3. den: Dopoledne fakultativní výlet na zámek DROTTINGHOLM , sídlo švédského krále. 
Vedle honosného paláce můžeme obdivovat krásnou francouzskou i anglickou zahradu, 
přilehlé Dvorní divadlo a Čínský pavilon, jenž dříve sloužil jako letní rezidence panovnické 
rodiny. Po návratu do centra Stockholmu lze navštívit slavný Skansen (muzeum pod ote-
vřeným nebem), v jehož areálu je možné zakusit tradiční život severského venkova nebo 
Nordické muzeum (Nordiska museet), jehož expozice zachycuje kulturní vývoj Švédska. 
V podvečer prohlídka města z paluby výletní lodi, při níž pochopíme, proč se o tomto 
městě hovoří jako o „Benátkách severu“. 
4. den: V závislosti na letovém řádu individuální volno ve městě. Přesun na letiště a odlet 
do Prahy. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Stockholm - Praha, let taxy a poplatky, transfer z/na hotel, 3x uby-
tování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2190 Kč (povinný při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč.

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 
  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 

metropole vody, vzduchu a zeleně a bílé noci severu

Vydejte se s námi do města, jehož historie sahá do dob Vikingů, do města, které do-
slova vystupuje z mořské hladiny. Města fantastických muzeí a galerií, elegantních 
budov, parků, lesů a sportu, města míru. Města, které na nás dýchne severským kli-
dem a pohodou.  

Pozvání na eurovíkend do Stockholmu, do města, ve kterém se skandinávský klid 
potkává s jižanským veselím. Vydejte se s námi do města muzeí a galerií, zahrad 
a parků, moře a jezer, v jejichž vodách se zrcadlí hned čtrnáct ostrovů, na kterých 
Stockholm leží. 

Kód Termín Cena Svoz let.

N510-16-1 14.07. - 17.07. 15 990,– L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.

S509-16-1 24.06. - 27.06. 14 990,– L2, L3
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Stockholm - kouzelná metropole  
jezírky a tůněmi se zeleným pokladem ostrova – jedlými řasami. Večer návrat, ubytování.
8. den: Oblast panenské přírody ruské Karélie, která si dodnes zachovala svůj ojedinělý 
kolorit. Projdeme se k mohutným vodopádům Kivač v geologicky unikátní oblasti bohaté 
na kovové rudy. Cestou zastávka u unikátního dřevěného kostela Zesnutí Bohododičky 
v Kondopoze, vyzdobeného ojedinělou malbou a ikonostasem z 18. stol. a vystavěného na 
jezerním mysu Oněžského jezera, druhého největšího jezera Evropy. PETROZAVODSK, hl. 
město Karelské republiky. Večerní procházka po nábřeží s četnými sochami a pozůstatky 
pohnuté historie města. Ubytování.  
9. den: Onežské jezero a ostrov Kiži. Fakult. lodní výlet na ostrov KIŽI s unikátními dřevě-
nými chrámy z 18. stol. a skanzenem, legendární dřevěný chrám Proměnění Páně  (s 22 
dřevěnými cibulovými kupolemi), chrám Panny Marie a chrám Vzkříšení Lazara, unikátní 
karelský dřevěný mlýn a půvabný chrám Archanděla Michaela, nádherná příroda v sou-
znění s jedinečnou architekturou a duchovní atmosférou. Odjezd na ubytování. 
10. den: Po snídani pokračujeme k Petrohradu. Zastávka u proslulé pevnosti ŠLISSEL-
BURG, výhledy na Ladožské jezero. Návštěva letní rezidence P. Velikého PETRODVORCE, 
rozkládající se na břehu Finského zálivu, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Vel-
ká kaskáda – technický zázrak parkového stavitelství 18. stol, který uchvacuje návštěvníky 
bohatostí sochařské výzdoby. Večerní PETROHRAD, procházka po Něvském prospektu 
pulsujícím životem, okolo monument. paláců a chrámů, mostů. Ubytování.   
11. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU a návštěva jed-
noho z nejslavnějších muzeí na světě – Ermitáže na honosném Palácovém nábřeží, bez-
konkurenční sbírka uměleckých pokladů a úchvatných interiérů ruských carů. Dále navští-
víme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů počínaje Petrem I., katedrálu 
sv. Petra a Pavla s její štíhlou věží. Senátní náměstí se slavnou sochou Měděného jezdce, 
ohromující chrám sv. Izáka, projdeme se po Velké mořské ulici s domy ve stylu petrohrad-
ské secese. Večer fakult. projížďka po petrohradských kanálech 
12. den: Zastavíme se u podivuhodného Česmenského kostela, který nechala zbudo-
vat Kateřina II. ve svém oblíbeném pseudogotickém slohu. Navštívíme městečko PUŠKIN 
(původní Carské Selo). Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší 
paláce a parky. Prohlédneme si velkolepý Kateřinský palác arciarchitekta Rastrelliho – 
mistrovské barokní dílo a legendární Jantarovou komnatu, procházka parkem s četný-
mi romantickými stavbami, letohrádky a galeriemi soch. Krátká zastávka u carského sídla
v GATČINĚ. Tuto vesnici darovala Kateřina II. svému synu Pavlu Petroviči, který ji učinil letní 
carskou rezidencí. Odjezd do města PSKOV na ubytování (dle čas. možností krátká prohlíd-
ka Pskovského kremlu – opevněného centra kdysi mocného centra samostatné Pskovské 
obchodní republiky a jednoho z nejstarších ruských měst s četnými obranými stavbami, 
katedrálním chrámem sv. Trojice a paláci ruské šlechty z 15. – 18. stol.).
13. den: Přejedeme do hl. města Litvy VILNIUSU. Silueta města posetá věžemi pravoslav-
ných a katolických kostelů. Podvečerní prohlídka Starého města , z něhož vyzařuje síla 
dějin Polsko-litevské unie. Panoramatický pohled z Gediminova hradebního vrchu, kated-
rální náměstí, gotický kostel sv. Anny, palác litevských knížat, velkoknížecí barokní kostel 
sv. Petra a Pavla, židovské památky, které daly městu přízvisko „severní Jeruzalém“, skvě-
lé kavárny a restaurace, rušná Gediminova třída aj. Ubytování.
14. den: Odjezd přes polské území do republiky. Předpokládaný příjezd kolem 22:00 hod. 
a dále dle míst nástupu.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty - Rostock - Trelleborg a Stockholm - Turku, 11x uby-
tování (10x hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x na trajektu Stockholm-Turku - 4lůžk. kajuta), 11x 
snídani, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakultativní služby a výlety a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: skupinové turistické vízum do Ruska. O potřebných formalitách ohledně vyřízení 
víza budeme včas informovat. Orientační cena 1890 Kč (vízum a povinné vízové centrum). 
Výlet na Solovecké ostrovy 1650 Kč – cena zahrnuje loď, míst. průvodce a rez. poplatek, výlet na ostrov 
Kiži 1890 Kč – cena zahrnuje loď - hidrofoil, vstupy, rez. poplatek, Jantarová komnata 850 Kč - cena zahr-
nuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantar. komnaty. U výletů i Jantarové komnaty je nutná 
rezervace min. měsíc před odjezdem.
4lůžk. kajuta na trajektu Rostock - Trelleborg 800 Kč/os., připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč

Finsko a Rusko - daleký sever

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve velmi časných ranních hodinách z ČR, 
tranzit přes Německo, plavba Balt. mořem (cca 6 hod.) do 
švédského Trelleborgu. 
2. den: Dopoledne příjezd a švédská metropole STOCKHOLM. Krátká zastávka (exteriér)
u zámku Drottningholm , vrcholné architektonické dílo z tzv. Velmocenské doby. Pro-
hlídka Stockholmu , rozloženého na ostrovech jezera Malären, Gamla stan – staré město
s královským palácem, kostelem Storkyran, unikátní Vasa museum aj. Večerní trajekt mezi 
tisíci ostrůvky Älanského souostroví do Finska (4lůžk. kajuty a snídaně v ceně).
3. den: Po snídani na lodi nás čeká návštěva Finska. HELSINKY, centrum města s koste-
lem sv. Mikuláše, klasicistní Senátní náměstí v petrohradském stylu, pravoslavný chrám 
Zesnutí Bohorodičky, Prezidentský palác, slavná hala Finlandia od A. Aalta, skalní chrám 
Temppeliaukio, Mannerheimův bulvár s četnými budovami fi nské národní secese, vyhlíd-
ka z věže Olymp. stadionu a mohutná pevnost SUOMENLINNA . Ubytování v Helsinkách. 
4. den: Finský národní skanzen na ostrově SEURASAARI s expozicí tradiční dřevěné fi n-
ské architektury, zastávka u legendárního Sibeliova památníku, krátký přejezd do LAHTI, 
prohlídka nejstarších skokanských můstků na světě a expresivně pojatého kostela sv. Kříže, 
zastavíme u největší dřevěné haly v Evropě Sibeliustalo. Cesta dále na sever okolo nej-
delšího fi nského jezera Päijänne a večer se projdeme okolo starobylého dřevěného kostela
v PETÄJÄVESI , vrchol lidového řezbářství. Odjezd na ubytování.
5. den: Zastávka ve „fi nských Athénách“ – univerzitním městě JYVÄSKYLÄ, návštěva uni-
kátně řešeného univerzitního kampusu navrženého A. Aaltem, stará dřevěná řemeslná čtvrť 
Toivola, zastávka u kostela v Kuokkala. Jezerní oblast Finska, která dala Finsku přívlastek 
„země tisíců jezer“. Zastávka ve městě MIKKELI, v samém srdci Finské jezerní plošiny. Město 
sehrávalo klíčovou úlohuv průběhu vojenských konfl iktů Finska s SSSR, uvidíme fi nské vrch-
ní velitelství i salónní vůz maršála Mannerheima. Na břehu největšího fi nského jezera Saimä 
navštívíme SAVONLINNU a prohlédneme si nejsevernější kamenný hrad OLAVINLINNA. 
Večer se v KERIMÄKI projdeme okolo největšího dřevěného kostela na světě a působivou 
krajinou dojedeme do JOENSU, zastávka u slavné radnice od E. Saarinena a u obří dřevěné 
sportovní arény, ubytování. 
6. den: Panenská příroda Karélie a NP KOLI u jezera Pielinen s řadou ostrovů. Procházka 
krajinou severu, nejvyšší vrchol parku UKKO–KOLI (347 m. n. m.), vyhlídky a scenérie jezerní 
oblasti. Odpoledne nedaleké NURMES, dům Bomba, replika typického karelského domu, re-
konstrukce karelské vesnice Bomba. Večer odjedeme do ruského města Kem/Belomorsk.  
7. den: Ráno příjezd ke břehům Bílého moře, fakult. lodní výlet na SOLOVECKÉ OSTROVY 

 s magickým duchovním nábojem a velmi bohatou minulostí. Solovecký ostrov je sídlem 
unikátního klášter. komplexu na ostrovech uprostřed Bílého moře. Prohlídka pravoslavné-
ho Soloveckého kláštera  z 15. stol., který patří k nejposvátnějším a nejdůležitějším mís-
tům ruské pravoslavné církve a duchovního života. Místo i nechvalně proslulé jako „souo-
stroví Gulag“. Procházka okolo Svatého jezera s pozůs. Saamského osídlení, ledovcovými 

Karélie - Solovecké ostrovy - Kiži - Petrohrad                

STOCKHOLM - HELSINKI - LAHTI - PETÄJÄVESI - JYVÄSKYLÄ - MIKKELI
- SAVONLINNA - OLAVINLINNA - KERIMÄKI - JOENSU - NP KOLI - NURMES
- BELOMORSK - SOLOVECKÉ OSTROVY - KARÉLIE - OSTROV KIŽI
- PETRODVORCE - PETROHRAD - PUŠKIN - GATČINA - PSKOV - VILNIUS 

Krásná oblast fi nské i ruské Karélie stojí za podíva-
nou. Vydejte se s námi na netradiční okruh fi nským
a ruským severem. Poznáme fi nskou jezernatou ob-
last a Národní park Koli. Svou krásou nám učaruje 
oblast Karélie s ostrovem Kiži, prohlédneme si Solo-
vecké ostrovy uprostřed Bílého moře a necháme se 
okouzlit krásou Petrohradu, Helsinek a Stockholmu. 

Kód Termín Cena Trasa

RUS511-16-1     01.07. - 14.07.  24 990,– A, B, L
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Pobaltské republiky v posledních letech znovu od-
halují 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 pře-
devším pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské 
Selo budou vrcholem celého programu.

Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNATU. V pod-
večerních hodinách odjezd na ubytování do opevněného města PSKOV.
10. den: Přejezd do RIGY, hlavního města Lotyšska a největšího města Pobaltí, Stará Riga 
- středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, 
červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři 
bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Ve večerních 
hod. odjezd do ČR.
11. den: Předpokládaný příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt Tallin – Helsinky, 8x ubytování - hotely*** - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 8x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: skupinové turistické vízum do Ruska. O potřebných formalitách ohledně vyříze-
ní víza budeme včas informovat. Cena 1890 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). 
Poznámka: 3lůžk. pokoj není v hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou

  Průvodce: PhDr. Tomáš Jeřábek 
  Ubytování v hotelech*** s bufetovou snídaní
  Trvale oblíbený zájezd

Zájezd s příletem a odletem z Rigy kopíruje program předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do RIGY. Transfer s asistencí na hotel, ubytování.
2. den: Individuální volno, odpoledne připojení ke skupině autobusového zájezdu a odjezd 
do Parnu.
3. - 9. den: Shodný program se skupinou autobusového zájezdu 4.- 10. den. Večer transfer 
na hotel. 
10. den: Snídaně, dopoledne transfer na letiště v Rize, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Riga-Praha, dopravu lux. klim. busem, transfer z/na letiště, tra-
jekt Tallin – Helsinky, 9x ubytování - hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani formou bufetu, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: skupinové turistické vízum do Ruska - o potřebných formalitách budeme včas 
informovat. Cena 1890 Kč (vízum a povinné vízové centrum). Jantarová komnata 850 Kč - cena zahrnuje 
vstup do zámeckého parku, zámku a návštěvu Jantar. komnaty (nutná rezervace min. měsíc před odjez-
dem), připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč 

  Průvodce: PhDr. Tomáš Jeřábek 

Petrohrad, Finsko 

Petrohrad, Finsko 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z republiky, tran-
sit přes Polsko. 
2. den: Ráno příjezd na litevské území. Půvabný VILNIUS, hl. město Litvy, svým půvabem 
připomínající Prahu, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností - Staré město  s domi-
nantní katedrálou na náměstí Katedros Aikšté, zvonice, Horní hrad, kostel sv. Anny - domi-
nantní stavba Vilniusu. Nocleh. 
3. den: Návštěva vodního zámku TRAKAI, sídlo litevských knížat. Krátká zastávka v ŠIAU-
LIAI - Hora křížů a prohlídka „Versailles Pobaltí“ letní rezidence kuronských vévodů zámek 
RUNDALE. Přejezd na ubytování do Parnu, individuální volno, krásné pláže. 
4. den: Odjezd do TALLINU, města ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré 
město , městské opevnění, bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní 
cechovní a kupecké domy. V pozdních odpoledních hodinách plavba trajektem do Helsi-
nek. Vylodění a odjezd na ubytování. 
5. den: Hlavní město Finska HELSINKY, prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou kated-
rálu, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukio kirkko, halu Finlandia, Olympijský sta-
dion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího fi nského skladatele. 
Přemístíme se do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do fi nské jezerní plošiny. 
Nádhernou jezerní krajinou pokračujeme do oblasti Savonlinny, ubytování. 
6. den: Jedno z nejhezčích fi nských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi 
jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách 
příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.
7. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU , města zalo-
ženého r. 1703 Petrem Velikým a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě 
ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokla-
dů, fakult. lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petro-
hradské straně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou 
pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho 
následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Veli-
kého, Smolný klášter aj. Ubytování.
8. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, je-
muž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne 
náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolo-
sální katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město 
s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. 
Fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě,  večer nás autobus odveze na náměstí Děkab-
ristů, projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše, který 
se nachází na břehu kanálů – Petrohradské Benátky a v jehož blíz. se odehrál děj Dosto-
jevského románu Zločin a trest, otevírání mostů na Něvě. Návrat na hotel kolem 02:00 hod. 
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 

a okruh pobaltskými republikami

a okruh pobaltskými republikami 

VILNIUS - TRAKAI - ŠIAULIAI - RUNDALE - TALLIN - HELSINKY - LAHTI
- SAVONLINNA - PETROHRAD - PETRODVORCE - PUŠKIN - PSKOV - RIGA

RIGA - TALLIN - HELSINKY - LAHTI - SAVONLINNA
- PETROHRAD - PETRODVORCE - PUŠKIN - PSKOV - RIGA

Kód Termín Cena Trasa

RUS513-16-1      23.06. - 03.07. 17 890,– A, B + Náchod

RUS513-16-2      13.07. - 23.07.                                                    17 890,– A,  B + Náchod

Kód Termín Cena Svoz let.

RUS514-16-1      24.06. - 03.07 27 990,– L2

RUS514-16-2      14.07. - 23.07.                                                27 900,– L2
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muž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne 
náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolo-
sální katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město 
s Admiralitou 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 ležícího u Finského zálivu - opevněné Staré město - 
Radniční náměstí, hanzovní, cechovní a kupecké domy. Odpoledne odjezd směr baltské 
pobřeží na ubytování do Rigy. 
9. den: Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA , stará část města, náměstí 
Doma laukumus, Dóm, Akmenský most s výhledy na Starou Rigu, gotický kostel sv. Petra, 
Rižský hrad - sídlo prezidenta, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. 
Odjezd na ubytování do Vilniusu. 
10. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUS 

 na řece Neris, který svým půvabem připomíná Prahu - Katedrální náměstí, věž Gedimi-
no, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města s kostely, 
Jitřní brána. V podvečerních hodinách odjezd do republiky. 
11. den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelleborg a Stockholm – Turku/Helsinky, 8x 
ubytování - 7x ubytování hotely*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kabina na trajektu Stockholm – 
Turku/Helsinky, 8x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: skupinové turistické vízum do Ruska. O potřebných formalitách ohledně vyříze-
ní víza budeme včas informovat. Orientační cena 1890 Kč (vízum a povinné vízové centrum). Jantarová 
komnata 850 Kč - cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku a návštěvu Jantar. komnaty (nutná 
rezervace min. měsíc před odjezdem). 4lůžk. kajuta na trajektu Rostock - Trelleborg 800 Kč/os.
Upozornění: 3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou.

  Průvodce: Petr Horák a PhDr. Tomáš Jeřábek
  Plavba Baltským mořem     
  Ubytování v hotelech*** s bufetovou snídaní

Stockholm - Helsinky - Petrohrad

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve velmi časných ranních hod. z republiky, 
transit přes Německo do Rostocku, nalodění na trajekt 
Rostock – Trelleborg, plavba Baltským mořem do Švédska. 
2. den: Dopoledne příjezd do švédské metropole STOCK-
HOLM, 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 pokračujeme autobusem do fi nské metropole 
HELSINKY, prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme moderní kos-
tel Skalní chrám - Temppeliaukio kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 
1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího fi nského skladatele. Nádhernou kraji-
nou fi nské jezerní plošiny pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny. 
4. den: Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska SAVONLINNY, zastávka u impozant-
ního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, 
ubytování a osobní volno.
5. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU , města založe-
ného r. 1703 Petrem Velikým a návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁ-
ŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, lodní 
projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské straně, 
historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou pevnost – po-
hřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků)
a vězení Trubeckého bastionu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, křižník Au-
rora, Smolný klášter…. Ubytování.
6. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, je-

a plavba po Baltu

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

Za poznáním Petrohradu a pobaltských republik se 
vypravíme lodí ze švédského Stockholmu, popluje-
me Baltským mořem s lodní společností Viking Line, 
navštívíme Helsinky i oblast Savonlinny ve fi nské je-
zerní plošině a pak nás již čekají zářící památky Pet-
rohradu, Tallinu, Rigy a Vilniusu. 

Kód Termín Cena Trasa

RUS515 -16-1    16.06. - 26.06.                     16 990,– A, B, G

RUS515-16-2     30.06. - 10.07.                      16 990,– A, B, G 

RUS515-16-3     28.07. - 07.08.                      16 990,– A, B, G 
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jednoho z nejkrásnějších a nejpůsobivějších paláců v Petrohradě se soukromým divadlem 
a sklepením, kde by zavražděn mystický G. Rasputin. Fakult. večerní „otevírání mostů“ 
na Něvě, večer nás autobus odveze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným 
městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše na břehu kanálů – Petrohradské Benátky, 
v jehož blízkosti se odehrál děj Dostojevského románu Zločin a trest, otevírání mostů na 
Něvě. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.  
6. den Prohlídka grandiózního palácového a parkového komplexu PETRODVORCE (Petěr-
hof), letní rezidence Petra Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová fontána (37 zlace-
ných soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu a pěší prohlídka města vč. 
Senátního náměstí se sochou Měděného jezdce a monumentálním chrámem sv. Izáka,
z jehož kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. 
Navštívíme také Petropavlovskou pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, pohřebiště rus-
kých carů (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu.
7. den Po snídani transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Moskva, Petrohrad - Praha, letištní taxy, transfery z/na letiště
a z vlaku na hotel, lístek rychlovlakem Moskva - Petrohrad, dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petro-
dvorce, Puškin, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě), 6x 
snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné a dopravu na výlety vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: Skupinové turistické vízum do Ruska, o potřebných formalitách budeme včas 
informovat. Orientační cena 1890 Kč 
Jantarová komnata 850 Kč, cena zahrnuje vstup do zámku, parku i Jantarové komnaty. 
Balíček vstupů Zimní palác - Briliantová a Zlatá klenotnice Ermitáže, vstup do Ermitáže (obrazárny)
a Zimního paláce (rezidence ruských panovníků) 2300 Kč. Na místě je možné koupit vstup do Zimního 
paláce a obrazárny Ermitáže cena cca 20 €.
Balíček vstupů Kreml - Zbrojnice Kremlu, Diamantový fond a návštěva teritoria Kremlu 2300 Kč. Na 
místě je možné koupit vstup do teritoria moskevského Kremlu vč. chrámů cena cca 10 €. 
U všech vstupů placených v CK je nutná rezervace min. 1-2 měsíce před odletem. 
Připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč
Poznámka: 3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou. 
Možnost zajištění večeří přímo v hotelu našim průvodcem – orientační cena jedné večeře formou švéd-
ského stolu je cca 12 € / os.

  Bonus: kremelská Zbrojnice s poklady ruských carů + Diamantový fond
  Ermitáž s Briliantovou a zlatou pokladnicí    
  Jantarová komnata - „8 div světa“
  Průvodce kvalifi kovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek a Zdeněk Sialini
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

Moskva a Petrohrad

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s českým průvodcem do MOSKVY. V poledne přílet, transfer do hote-
lu, ubytování. První část prohlídky po nejvýznamnějších památkách města. 
2. den: Návštěva moskevského Kremlu  s bezprecedentním souborem světských i ná-
boženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monu-
mentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, 
chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela, kde shlédneme náhrobky ruských 
knížat a carů. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici moskevského Kremlu 
- Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační 
insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a vyslaneckých 
darů cizích panovníků (pro běžné návštěvníky jinak nepřístupné!), navštívíme také unikát-
ní Diamantový fond, kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, 
zlaté nugety a největší diamanty světa – tato expozice je nedávno zpřístupněná a dříve je 
mohly navštívit pouze státní delegace. Prohlídka největšího pravoslavného chrámu svě-
ta, chrámu Krista Spasitele, památník Petra Velikého, komplex Rudého náměstí v čele 
s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina a obchodním domem GUM. Uličky 
centra Moskvy s chrámy a paláci - Varvarka, Iljinka, Dmitrovka a večerní procházka po nej-
slavnější moskevské ulici Starý Arbat, kde dnešní den zakončíme.
3. den Návštěva Trojickosergijevského kláštera (lávry) v městečku SERGIJEV POSAD 
, nejvýznamnější klášter v Rusku, který je úchvatným příkladem bohatosti náboženského 
života a umělecké tradice pravoslavného Ruska, shlédneme mohutné opevnění celého 
komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty (nádherná ukázka kupeckého ba-
roka), velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou 
od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do 
Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera , největší klášterní komplex Moskvy, uvidíme 
velkolepou barokní zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Na nedalekém Novo-
děvičím hřbitově, pak shlédneme náhrobky slavných osobností politického, kulturního či 
vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…) Kolem 
19:00 odjedeme rychlovlakem do Petrohradu, cesta trvá necelé 4 hod. Transfer na hotel 
v Petrohradě, nocleh.
4. den Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU , města, založeného 
r. 1703 Petrem Velikým – dřevěný domek Petra I., postavený jeho gardou jako první budovu 
budoucí metropole.  Na honosném Palácovém nábřeží navštívíme jedno z nejslavnějších 
muzeí na světě Ermitáž, v barokním skvostu Zimním paláci, který byl rezidencí ruských 
carů až do r. 1917, budeme mít unikátní možnost navštívit Zlatou a Briliantovou klenotnici 
s korunovačními klenoty Ruských carů a fakult. absolvujeme plavbu po Něvě, petrohrad-
ské kanály, úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
5. den Navštívíme městečko PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo, 
jehož parky a paláce nechaly zbudovat Alžběta I. a Kateřina II., prohlédneme si unikát-
ní Kateřinský palác, jež je mistrovskou ukázkou ruského barokního slohu a navštívíme 
slavnou Jantarovou komnatu, uvidíme carské lyceum, kde studoval i A. Puškin, nádherný 
park plný okouzlujících staveb. Návrat do PETROHRADU, návštěva Jusupovského paláce, 

Zbrojnice moskevského Kremlu + Diamantový fond
Briliantová a zlatá pokladnice v Zimním paláci

Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž měl být pro cara Pet-
ra I. Velikého oknem do Evropy - trocha Prahy, Paříže, nádech Vídně a v základech 
Amsterdam. Shlédneme skvostné stavby města vč. Ermitáže s Briliantovou a zlatou 
pokladnicí,  grandiózní Petrodvorce. V nedalekém Puškinu si prohlédneme Jantaro-
vou komnatu v paláci Kateřiny I. Veliké. Druhou metropolí bude Moskva s historický-
mi klenoty jako je Kreml, zde budeme mít jedinečnou možnost navštívit kremelskou 
Zbrojnici s poklady ruských carů a nedávno zpřístupněný Diamantový fond, Rudé 
náměstí s chrámem V. Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu a navštívíme i Tro-
jickosergijevský klášter v Sergijev Posad. Kód Termín Cena Svoz let.

RUS516-16-1      06.06. - 12.06. 28 990,– L2, L3

RUS516-16-2      16.07. - 22.07.                                                    28 990,– L2, L3

RUS516-16-3      08.08. - 14.08. 28 990,– L2, L3
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Moskva - KremlMoskva - Lomonosova 
univerzita

Petrohrad

Kreml - Zbrojnice moskevského Kremlu + Diamantový fond + návštěva teritoria moskevského 
Kremlu - vedle „tradiční“ návštěvy moskevského Kremlu, tj. prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů
z 15. - 17. století, máme možnost navštívit také „Zbrojnici“ moskevského Kremlu, kde jsou kromě 
sbírky zbraní k vidění slavnostní kočáry, vzácné textilie, panovnické trůny a nejstarší korunovační kle-
noty („Monomachova čapka“), dary cizích panovníků ruským carům, sbírka stříbrných nádob i známá 
sbírka velikonočních vajec klenotnické fi rmy Faberge. 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 klenotníků 18. - 20. století, mj. také korunovační klenoty ca-
revny Kateřiny II. Veliké, kterými byli korunováni všichni další ruští panovníci. Cena 2 300 Kč zahrnuje 
návštěvu všech 3 expozic.

Zimní palác - Briliantová a zlatá klenotnice Ermitáže - součástí budovy Zimního paláce a Ermitá-
že jsou také sály, které představují dary cizích diplomatů a panovníků, nákupy ruských carů a nej-
významnější archeologické nálezy, jejichž společnou vlastností je vedle nevyčíslitelné historické 
hodnoty také cena materiálů, jako jsou diamanty, smaragdy, zlato, navíc zpracované v nejlepších 
klenotnických dílnách. Cena 2 300 Kč zahrnuje vstup do Ermitáže (obrazárny), Zimního paláce (re-
zidence ruských panovníků) a jedinečnou možnost ve skupině max. 15 osob navštívit Briliantovou
a zlatou klenotnici. 



Jedinečný zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu poznáme nejen světoznámé pa-
mátky a přepychové paláce, ale budeme mít i exkluzivní možnost navštívit Brilianto-
vou a Zlatou klenotnici s korunovačními klenoty Ruských carů, pro běžné návštěvníky 
jinak nepřístupné. Poznejte s námi bílé noci, otevírání mostů na Něvě, Petrodvorce, 
Jantarovou komnatu, velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria. 

Petrohrad - klenot na Něvě, bílé noci Národní parky Pobaltí

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do PETROHRADU, transfer do hotelu. Večer fakult. 
„otevírání mostů“ na Něvě, autobus nás odveze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním 
osvíceným městem, chrám sv. Mikuláše na břehu kanálů – Petrohradské Benátky, oteví-
rání mostů na Něvě. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.  
2. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, města založeného
r. 1703 Petrem Velikým, dřevěný domek Petra I., ohromující Palácové náměstí a světozná-
má Ermitáž v Zimním paláci. Bezkonkurenční expozice a sbírky uměleckých předmětů, 
carských interiérů, exkluzivní možnost navštívit BRILIANTOVOU a ZLATOU KLENOTNICI 
s korunovačními klenoty Ruských carů a sbírkami zlata ze skythských mohyl (pro běžné 
návštěvníky nepřístupná). Večer fakult. projížďka lodí po vodních kanálech Petrohradu.
3. den: Městečko PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době 
největšího rozkvětu ruské říše. Navštívíme obrovský Kateřinský palác, nevynecháme ani 
legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. Vesnici 
darovala r. 1765 Kateřina II. svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Návrat do Petrohradu. 
4. den: Návštěva přepychového Jusupovského paláce se soukromým divadlem a obra-
zárnou nejbohatšího z ruských rodů, uvidíme místa, kde byl záhadně zavražděn G. Rasputin. 
Navštívíme slavné Ruské muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, jedna nejkrás-
nějších ukázek klasicistních paláců ve městě od C. Rossiho (unikátní sbírka ikon, slavné ob-
razy I. Repina – Záporožci píší dopis tureckému sultánu, Burlaci na Volze, Sadko ve vodním 
království, skvělá sbírka umění ruské avantgardy aj.). Něvský prospekt, nejslavnější ulice 
Petrohradu. Večer volný program, variant. možnost návštěvy některého ze slavných divadel 
(Alexandrovské, Michajlovské, Mariinské, Ermitážní).
5. den: Grandiózní park PETRODVORCE (Petěrhof), letní rezidence Petra Velikého, jehož 
srdcem je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě (37 
zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, pokračování v pro-
hlídce města vč. Senátního náměstí se slavnou sochou Měděného jezdce, kolosálního 
chrámu sv. Izáka, z jehož kopule otevře panoramatický výhled na město s Admiralitou a 
Ermitáží. Na Petrohradské straně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme 
Petropavlovskou pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, pohřebiště ruských carů (hrobka 
P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. 
6. den: Snídaně, dle let. řádu transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha – Petrohrad – Praha, let. taxy, transfer z/na letiště, dopravu busem 
na výlety 3. a 5. den, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani formou bufetu, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné a dopravu na výlety vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: skupinové turist. vízum do Ruska. O formalitách budeme včas informovat. Cena 
1890 Kč (vízum a povinné vízové centrum). Jantarová komnata 850 Kč - cena zahrnuje vstup do zám. 
parku, zámku a Jantarovou komnatu. Balíček vstupů - Briliantová a Zlatá klenotnice, Ermitáž (obrazárna) 
a Zimní palác 2300 Kč. Na místě je možné koupit vstup do Zim. paláce a obrazárny Ermitáže cca 20 €.
U vstupů placených v CK je nutná rezervace min. 1-2 měsíce před odletem.
Připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč Poznámka: 3lůžk. pokoj není možný, pouze 2lůžk. s přistýlkou 

  Průvodce: PhDr. Tomáš Jeřábek

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hod. přes Polsko do Litvy. 
2. den: Ráno příjezd do Vilniusu, dle možností hotelu 
ubytování a prohlídka barokního města VILNIUS  s vě-
žemi pravoslavných a katolických kostelů, Staré město 
se sílou polské minulosti, Katedrální náměstí, věž na vrchu Gediminas, aj. indiv. volno.    
3. den: Bývalé hl. litevské město TRAKAI, malé a tiché v  oblasti jezer a ostrovů, centrum 
NP TRAKAI, návštěva vodního hradu na jezeře Galvė a skanzenu RUMŠIŠKÉS. Nocleh
v KLAIPEDĚ, bráně k přírodě Kurské kosy.
4. den: Krátkým trajektem přejedeme do NP KURSKÁ KOSA, 100 km dlouhý poloostrov,
z něhož polovina náleží Rusku. Na litevské straně se rozkládá NP NERINGA, pohyblivé 
duny vysoké až 50 m, laguna, přilehlé Balt. moře, borové lesy, rybářské vesnice, dřevěné 
sochy, Vrch čarodějnic, naleziště jantaru. Pobyt v NP ukončíme v  SMILTYNĖ, jedno z nej-
hezčích míst s plážemi a dunami. 
5. den: Odjedeme k ŠIAULIAI - „litevská Mekka“ KŘÍŽOVÝ VRCH. Zbytek dne strávíme
v lotyšském NP GAUJA. Krásné údolní scenérie, hrady a cesty pro pěší. Městečko SIGUL-
DA „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legendárními jeskyněmi – Gütmaņisova a Viktorova, 
středověkými hrady, lehká pěší turistika. Procházka i v legendami opředené Turaidské re-
zervaci s hradem a legendou o Turaidské růži. Odjezd do Tallinu, ubytování.
6. den: Estonský NP LAHEMAA s velkými statky z 18. stol., ráj přírodovědců, jezera a polo-
ostrovy, naučná stezka s bludnými kameny (cca 2 hod.). Cestou zastávka u Kateřinského 
zámku a prezident. paláce. Návrat do TALLINU, prohlídka, Staré město , Radniční ná-
městí, uličky Vene, Pikk a Lai. Nocleh v Pärnu. 
7. den: Trajektem přejedeme na ostrov MUHU, proslulý lidovými kroji.  LIIVA, centrum os-
trova s kostelem sv. Kateřiny, fresky apoštolů. KOGUVA zachovalá a chráněná vesnice. Ost-
rov SAAREMAA s větrnými mlýny, rákosovými střechami. Starobylé hl. město KURESSAARE
s nejzachovalejším středověkým hradem v Pobaltí. KAALI, prohlídka 100 m širokého kráteru 
po meteoritu, v mytologii je znám jako „sluneční hrob“. ANGLA, kopec větrných mlýnů, etno-
grafi cko - zemědělské muzeum. Návrat na ubytování.
8. den: RIGA, prohlídka secesní architektury, Staré město , Rižský dóm, gotický dům 
Černohlavců aj. Indiv. volno, večer odjezd do ČR. 
9. den: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty, 6x ubytování v hotelech***- 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 6x snídani formou bufetu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč .

  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 

+ Briliantová a Zlatá klenotnice s korunovačními klenoty carů
(pro běžné návštěvníky nepřístupná)

a estonské ostrovy Saaremaa, Muhu                                 

VILNIUS - TRAKAI - RUMŠIŠKÉS - NP KLAIPÉDA - NP KURSKA KOSA
- NP NERINGA - SMILTYNĖ - ŠIAULIAI - NP GAUJA - SIGULDA - NP LAHEMAA
- TALLIN - OSTROV SAAREMAA - KURESSAARE - KAALI - OSTROV MUHU
- KOGUVA - RIGA 

Objevíme přírodní kouzlo národ. parků a států leží-
cích u Baltského moře. Poznáme největší estonský 
NP park Lahemaa, pohyblivé duny NP Neringa, 
údolní scenérie lotyšského NP Gauja a NP Trakai. 
Projdeme se po dlážděných ulicích středověkých 
měst a navštívíme ostrovy Saaremaa a Muhu.
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Kód Termín Cena Svoz let.

RUS517-16-1 14.06. - 19.06.     22 990,– L2, L3

RUS517-16-2 05.07. - 10.07.     22 990,– L2, L3

Kód Termín Cena Trasa

RUS518-16-1             24.07. - 01 08. 12 990,– A, B + Náchod   

TALLIN

VILNIUS

TRAKAI

KURSKÁ
KOSA

SIGULDA

LAHEMAA

MUHU

SAAREMAA

ŠIAULIAI

RIGA

R U S KO

E S TO N S KO

LOT Y Š S KO

L I T VA

Petrohrad Litva - zámek Trakai

Rusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko 



Paříž Paříž a zámek Versailles 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do PAŘÍŽE, transfer na ubytování 
do hotelu. Prohlídka čtvrti Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre, krásná bazilika Sa-
cré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.
2. den: PAŘÍŽ, celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města s průvodcem - Vítězný 
Oblouk, Champs Elysées, přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La 
Cité - katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác, Prefektura. Individuální vol-

no v Latinské čtvrti (kavárničky, restaurace, 
nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona 
a Lucemburské zahrady). Večerní fakult. 
projížďka lodí po Seině s neobvyklým po-
hledem na pařížské památky.
3. den: Po snídani odjedeme na fakultativní 
výletk prohlídce zámku a zahrad VERSAIL-
LES, symbol francouzských králů, demon-
strující bohatství a velikost francouzské 
monarchie (příměstský vlak RER cca 9 €).
V pozdních odpoledních hodinách navštíví-
me Invalidovnu a podvečerní Eiff elovu 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.  

Ubytování: Hotel*** v pařížské čtvrti Clichy, cca 1000 m od centrální Paříže. Snídaně formou bufetu, TV, 
Wi-Fi. Velkou výhodou je stanice metra před hotelem (50 m). V okolí hotelu se nachází plno obchodů, 
restaurací a typických francouzských uliček s jedinečnou atmosférou.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 3x 
ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x bufetovou snídani, průvodce po celou dobu zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 2 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč

  Poznámka: * zájezd 1. 12. je přizpůsoben adventní atmosféře v Paříži

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hod. odjezd z ČR.
2. den: Ráno příjezd do PAŘÍŽE, pěší prohlídka na ostrově La Cité -  Notre Dame - 800 let sta-
rá gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, cen-
trum 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 re-
nesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. 
Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to 
jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček své-
ho otce ve Versailles na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 
se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním 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 individuální volno v Paříži.
4. den: Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nej-
známější monument města Eiff elova věž, 
navržená architektem Gustavem Eiff elem 
na počest 100. výročí Velké francouzské 
revoluce a Světové výstavy v roce 1889, 
náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m 
vysoký Arc de Triomphe vystavěný na pří-
kaz Napoleona, třída Champs Elysées, ná-
břeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížď-
ka lodí po Seině s neobvyklým pohledem 
na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den: Dopoledne příjezd do republiky.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu ve čtvrti Montmartre - 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 2x snídani formou studeného bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 550 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč 
  Poznámka: zájezd 07. 12. - 11. 12. program je přizpůsoben vánoční atmosféře města

metropole nad Seinou a zámek Versailles hotel u centra na Montmartru                           

Vydejte se s námi na prodloužený eurovíkend do Paříže. Poloha hotelu nám umožní 
individuálně navštívit večerní Paříž - kouzelné procházky městem, posezení v kavár-
ničkách na břehu Seiny a vstřebání té pravé atmosféry města. 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 bulvá-
ry, proslulé stavby, mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody, 
honosné operní scény a sebevědomí občané. Žádné jiné evropské město není tak 
obdivované, jako právě Paříž.

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 Pa-
říž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat římské posádkové město, město universitní, 
sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy
a elegance, klenotnici kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, 
Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého 
světa. 
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Kód Termín Cena Svoz let.

Velikonoční Paříž

FR521-16-1 26.03. - 29.03. 12 490,– L2     L3

FR521-16-2 12.05. - 15.05. 12 790,– L2     L3

FR521-16-3 03.06. - 06.06.      12 790,– L2     L3 

FR521-16-4 25.08. - 28.08. 12 790,– L2     L3

FR521-16-5 15.09. - 18.09. 12 790,– L2     L3

Adventní Paříž

FR801-16-1* 01.12. - 04.12. 12 490,– L2     L3

Kód Termín Cena Trasa

FR520-16-1 24.03. - 28.03. 5 990,– A, B, F, G, L

FR520-16-2 04.05. - 08.05. 5 990,– A, B, F, G, L

FR520-16-3 25.05. - 29.05.      5 990,- A, B, F, G, L 

FR520-16-4 08.06. – 12.06. 5 990,– A, B, F, G, L

FR520-16-5 19.08. - 23.08. 5 990,- A, B, F, G, L

FR520-16-6 24.09. - 28.09. 5 990,– A, B, F, G, L

FR520-16-7 26.10. - 30.10. 5 990,– A, B, F, G, L

Advent v Paříži

FR800-16-1* 07.12. - 11.12. 5 990,– A, B, F, G, L
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Navštívíme údolí řeky Loiry ve středověku oblíbené u králů a šlechty, proslulé honos-
nými zámky a historickými i architektonickými památkami.  

Paříž 

Paříž pro děti a Disneyland

Zámky na Loiře II

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v poledních hodinách z ČR. 
2. den: PAŘÍŽ, prohlídku města zahájíme na pravém břehu Seiny s nádhernými bulváry, 
Champs Elysées, oblast Louvre, Centre George Pompidou, ostrov La Cité, katedrála Notre 
Dame, Latinská čtvrť, Panteon aj.
3. den: Okruh po zámcích na Loiře. VILLANDRY, romantický zámek  s jedinečnými rene-
sančními zahradami. Elegantní AZAY-LE-RIDEAU na ostrově Indre, obklopený tichým jeze-
rem a parkem.  Renesanční zámek CHENONCEAU, zámek šesti žen, padací most, stylový 
příkop, velkolepé interiéry, krásné zahrady.  
4. den: Okruh po zámcích na Loiře . Renesanční zámecký skvost, největší zámek na Loiře 
- CHAMBORD - zámek je dílem výstředního krále Františka I. BLOIS, starobylé městečko se 
zámkem, sídlo vévodů orleánských. CHEVERNY, zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XIII. 
5. den: Symbol absolutistické monarchie a ukázkové dílo klasicistní architektury VERSAIL-
LES , sídlo francouzského dvora do r. 1789. Dokončení prohlídky PAŘÍŽE - levý břeh Sei-
ny, Eiff elova věž, Invalidovna, pro zájemce možnost návštěvy galerie Louvre nebo Musee 
d´Orsay. Večerní Paříž – Montmartre, Moulin Rouge. Odjezd do republiky.
6. den: Návrat v poledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 3x snídaně 450 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč  
Sleva: na osobu ve 3lůžk. pokoji 500 Kč, v termínu 5. 7. 600 Kč  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odjezd z ČR.  
2. den: Příjezd do PAŘÍŽE a relaxace v aquaparku AQUABOULEVARD. Přejezd metrem
s průvodcem do centra PAŘÍŽE. Odpoledne fakult projížďka lodí po Seině kolem nejvý-
znamnějších památek, Eifellova věž, Invalidovna aj. Nocleh.
3. den: Celodenní návštěva zábavního parku DISNEYLAND. Nocleh.
4. den: Zámek VERSAILLES  se zahradami. Přejezd místní dopravou do centra PAŘÍŽE 
a prohlídka dalších památek (Ille de la Cité, Notre Dame...). Večerní Paříž, Montmartre aj.
5. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubyt. v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a všechno ostatní, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 2x snídaně 300 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč  
Sleva: dítě do 12 let s 1 dospělým na pokoji 500 Kč, dítě do 12 let s dvěma dospělými na pokoji 1000 Kč, 
dospělý ve 3lůžk. pokoji 300 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Průjezd Francií. Zastávka v CHARTRES, město
s jedinečnou největší katedrálou ve Francii, která bývá 
nazývána „Akropolí Francie“. Dojezd na ubytování.
3. den: Den věnovaný kráse zámků na Loiře. ZÁMEK LANGEAIS, historicky velmi významný 
zámek v jižnější části údolí Loiry. OPATSTVÍ FONTEVRAUD, jedinečné opevněné opatství, 
klášter, který připomíná hrad nebo pevnost. ZÁMEK USSÉ, velmi fotogenický zámek se 
spoustou věží zabudovaných vzájemně do jednoho komplexu.
4. den: Prohlídka města CHINON, nádherné historické město Johanky z Arku, které si po-
drželo svůj středověký a renesanční vzhled. Nad starým městem se hrdě vypíná mohutný 
hrad, ze kterého jsou úžasné výhledy na středověké jádro i do okolní krajiny. Návštěva POI-

TIERS, významné město, s památkami na 
bohatou minulost spadající až do římských 
časů. Katedrála Notre-Dame-la-Grande, 
kostel St. Hilaire, justiční palác aj.
5. den:  Výlet k pobřeží Atlantiku. LA RO-
CHELLE,  město se slavnou historií spo-
jenou s hugenoty i kardinálem Richelieu. 
Starý přístav s věží sv. Mikuláše, katedrá-
la sv. Ludvíka, maják aj. Návštěva města 
SAINTES, významná stanice poutníků na 
cestě do Santiaga de Compostella. Opat-
ství Aux Dames, římské památky aj.
6. den:  Prohlídka ST. EMILION, romantic-
ké “město vína“ s historickou zvláštností 

– podzemním skalním kostelem. Přejezd k Atlantickému oceánu. DUNA PILAT, návštěva 
jedinečné přírodní zajímavosti, nejvyšší duny Evropy. Možnost koupání ve vlnách Atlantiku. 
Zastávka v ARCACHON, výz. lázeňské místo se zajímavou atmosférou.
7. den: Prohlídka perly západní Francie města Bordeaux. Město BORDEAUX bylo věnem 
Eleonory Akvitánské a významnou metropolí Akvitánie, patří k nejzajímavějším historickým 
městům Francie. Večer odjezd do republiky.
8. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s přísluš., průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co není zahrnuto v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 5x snídaně 750 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč

a zámky na Loiře                                      a pobřeží Atlantického oceánu
historické skvosty západní Francie

PAŘÍŽ - VILLANDRY - AZAY-LE-RIDEAU - CHENONCEAU - CHAMBORD
- BLOIS - CHEVERNY - VERSAILLES 

CHARTRES - LANGEAIS - FONTEVRAUD - USSÉ - CHINON - POITIERS
- LA ROCHELLE - SAINTES - ST. EMILION - DUNA PILAT - ARCACHON
- BORDEAUX

Zájezd kombinuje návštěvu vzdálenějších krásných 
zámků na Loiře s poznáváním významným histo-
rických měst Francie jako jsou Chartres, Chinon, 
Bordeaux aj. Svoji podmanivou krásu má i pobřeží 
Atlantiku, kde navštívíme jedinečnou dunu Pilat i 
věhlasný přístav La Rochelle, významné lázně Ar-
cachon aj.
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Kód Termín Cena Trasa

FR522-16-1 17.05. - 22.05. 6 490,-     A

FR522-16-2 05.07. - 10.07.     6 590,-      A

FR522-16-3 13.09. - 18.09.     6 490,-     A

Kód Termín Cena Trasa

FR523-16-1    02.07. – 06.07.    5 290,- A, L Kód Termín Cena Trasa

FR912-16-1       30.07. – 06.08. 10 690,– N + Brno

DUNA PILAT

BORDEAUX
ST. EMILION

SAINTES

LA ROCHELLE

POITIERS

CHINON

LANGEAISUSSÉ
FONTEVRAUD

CHARTRES

   zámek Chenonceau   zámek Chambord



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lyonu, transfer 
busem do Avignonu, ubytování, AVIGNON 

, večerní město, výhledy na Villeneuve-
-les-Avignon a na středověký most, fakult. 
večeře. 
2. den: Přírodní park Lubéron, kamen-
né městečko BONNIEUX s ochutnávkou 
specialit, středověký most, levandulová 
pole, městečko ROUSSILLON, turistika 
barevnými bauxitovými skalami. GORDES, 
pohled na městečko s hradem, ABBAYE 
DE SÉNANQUE, proslulý klášter obklopený 
poli levandule, kolem hradu Lacoste, fa-
kult. ochutnávka vína ve vinařské oblasti 
Lacoste (12 €), možnost nákupu, pozdní 
návrat na ubytování.
3. den: AVIGNON , hradby Rocher des Doms, Papežský palác, most St-Benézet, Pont-
-Du-Gard . Vnitřní Provence v pohoří Les Alpilles, krátká zastávka. LES BAUX-DE-PRO-
VENCE se zbytky rozsáhlého hradu, středověké dolní město. ST-REMY-DE-PROVENCE, 
nejzachovalejší 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, klášter St-Trophi-
me, Espace Van Gogh, nemocnice z obrazů Van Gogha, příp. most Van Gogha, přírodní 
park CAMARGUE, za plameňáky, bílými koňmi a černými býky, ornitologická rezervace, 
poutní město ST-MARIES-DE-LA-MER, opevněný kostel Marií, hrob „černé“ svaté Sáry, 
koupání na městských plážích, uličky plné suvenýrů, přejezd do SALÓN DE PROVENCE. 
5. den: Rybářské městečko CASSIS, přírodní park CALANQUES, středomořské „fjordy“, 
lehká turistika po útesech, fakult. výlet lodí kolem Calanques, krásné koupání. AIX-EN-
-PROVENCE, město P.Cézanna, katedrála de Saint-Sauveur, Cours Mirabeau, Cézannův 
ateliér a zahrada, fakult. večeře.
6. den: MARSEILLE, starý přístav, bazilika St-Victor, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fa-
kult. výlet lodí kolem ostrova hraběte Monte Christa If  na Frioulské ostrovy s koupáním, 
moderní budova MuCem – Muzeum 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. 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Lyon – Praha vč. letištních tax, 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, doprava busem po Provence, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a lodní výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno
v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4200 Kč, 1x večeře v Marseille 650 Kč, 1x večeře nebo oběd v Avigno-
nu  600 Kč,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

Krásy francouzské i italské Riviéry Kouzelná Provence

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet do Milána. Přejezd na italskou Riviéru na ubytování.
2. den: Za poznáním Ligurské riviéry. IMPERIA, město ležící u ústí stejnojmenné řeky, pro-
hlídka – Porto Maurizio, středověká náměstí a ulice. SAN REMO , přímořské letovisko, le-
žící mezi dvěma mysy – Capo Verde a Capo Nero, mírné klima, světoznámé místo rekreace 
anglické buržoazie a ruské aristokracie, významné památky, katedrála S. Siro v lombard-
sko-románském stylu, ruský kostel, saracénská věž. DOLCEAQUA, středověká vesnice pod 
svahy Přímořských Alp, proslulá výrobou červeného vína a které dominují ruiny Castello 
dei Doria z 15. stol. a most Ponte Vecchio s jediným 33 m dlouhým obloukem. 
3. den: Začátek prohlídky francouzské Riviéry. NICE, město s romantickou starou částí
i palmovou Anglickou promenádou, vyhlídka Le Chateau na město a starý původně řím-
ský přístav. MONACO – MONTE CARLO, krásou zářící malé knížectví. Možnost návštěvy 
Oceánografi ckého muzea, katedrály knížecí rodiny nebo Knížecího paláce a v Monte Carlu 
slavného Casina.
4. den: CANNES, místo konání fi lmových festivalů. Procházka po přímořské promenádě 
Croisette, staré čtvrti Le Suqeut s výhledem na přístav a Festivalový palác. ST. TROPEZ, 
jedna z hlavních 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 města. Přejezd do Provence na ubytování.
5. den: LES BAUX DE PROVENCE, skalní městečko s unikátní atmosférou a výhledy na 
okolní krajinu. Prohlídka bývalého papežského města AVIGNON  s možností návštěvy 
Papežského paláce, opěvovaný most sv. Benezeta. Římský akvadukt PONT DU GARD , 
jedinečná stavební památka z dob velkého římského impéria.
6. den: Goghovo město ARLES , bašta provensálských tradic, římské památky - aréna, 
antická nekropole, Konstantinovy lázně. Klášter St. Trophime. Přírodní park CAMARGUE
s bílými koňmi a plameňáky. Poutní město STE-MARIES-DE-LA-MER na břehu Středozem-
ního moře se zajímavou katedrálou. Středověké městečko AIGUES-MORTES s monumen-
tálními hradbami, která nechal vybudovat Ludvík IX. ve 13. stol.
7. den:  MARSEILLE, největší francouzský středomořský přístav s dlouhou historií již od dob 
římského osídlení. Překrásná vyhlídka na město a ostrovy od katedrály Notre Dame de la 
Garde. Odpoledne přejezd do Milana.
8. den: Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Milano – Praha, let. taxy, autobusovou dopravu dle programu, 7x 
ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x večeři, 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč

a Provence 

Kód Termín Cena Svoz let.

FR524-16-1     15.06. - 22.06. 19 990,- L6 Kód Termín Cena Svoz let.

FR525-16-1 20.06. - 26.06. 21 990,- L6
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IMPERIA - SAN REMO - DOLCEAQUA - NICE - MONACO - MONTE CARLO
- CANNES - ST. TROPEZ - LES BAUX DE PROVENCE - AVIGNON - PONT DU 
GARD - ARLES - CAMARGUE - STE-MARIES-DE-LA-MER - AIGUES-MORTES 
- MARSEILLE 

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

Zájezd za krásami italské a francouzské Riviéry i památkami Provence. Můžeme se 
nechat unést romantikou přímořských letovisek v San Remu, Nice i St. Tropez nebo 
středověkých městeček v Provence (Les Baux de Provence, Aigues Mortes aj.). Ne-
chybí návštěva Monaca i metropole Středomoří Marseille. 

Středověká města i vesničky uprostřed vinic a levandulových polí, místa, která lákala 
slavné malíře včetně Van Gogha, Gauguina, Picassa. Antické památky, Lubéron, pří-
rodní park Camargue, koupání v řece i v moři.



přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý 
největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí 
koně. Návštěva městečka AIGUES-MOR-
TES, středověký přístav obepnutý mohut-
nými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. 
Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce ná-
vštěva ornitologické rezervace, pozorování 
nejen plameňáků v jejich přirozeném pro-
středí. LES STES–MARIES– DE–LA-MER 
romantická vesnice, přímořské letovisko, 
koupání. Návrat na ubytování.
5. den Celodenní výlet na náhorní plošinu 
VAUCLUSE, obrovské vápencové pohoří 
patřící k nejpřitažlivějším oblastem Pro-
vence, kde se snoubí bujná příroda s ma-
lebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES, 
jedno z nejhezčích městeček trůnících na 
skále, románský klášter SÉNANQUE s kve-
toucími lány levandule, ROUSSILLON, bizarní barevné skalní formace, okrové domy, na-
leziště 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 Saint Sauveur, 
možnost navštívit pravé provensalské trhy, platanová alej Cours Mirabeau. MARSEILLE, nej-
větší město Provence, projdeme se starým přístavem, prohlédneme si mj. baziliku St. Victor
a chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné 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.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu Balladins - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím a klim., 4x bufetovou snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

  Bonus: Komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

Provence - vůně levandule

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, přejezd do Francie. 
2. den: Ráno příjezd do ORANGE, středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem 
a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha AR-
LES, klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate, v antických 
dobách nazývané „Římem Galie“, se zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, koste-
lem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské školy, Goghova 
nemocnice. LES ALYSCAMPS, galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků 
známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina.  
3. den: Panoramatická jízda pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PRO-
VENCE, 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. Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX DE-PRO-
VENCE, městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na 
pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux. Jedno z nejvíce 
fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palá-
cem - prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bé-
nézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-lès Avignon, možnost 
zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon. 
4. den: Prohlídka PONT DU GARD, největší 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 parkem CAMARGUE, 

turistické skvosty a přírodní parky 

ORANGE - ARLES - ST. RÉMY-DE-PROVENCE - LES BAUX DE-PROVENCE- 
AVIGNON - PONT DU GARD - NÎMES - NP CAMARGUE - AIGUES-MORTES
- LES STES-MARIES-DE-LA MER - VAUCLUSE - GORDES - KLÁŠTER
SÉNANQUE - ROUSSILLON - AIX EN PROVENCE - MARSEILLE

Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. 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! 

Kód Termín Cena Trasa

FR526-16-1 25.06. - 01.07. 8 990,– A, B, F,G, L

FR526-16-2 04.07. - 10.07. 8 990,– A, B, F,G, L
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     Pont du Gard

Kouzelná Provence

klášter Sénanque



Azurové pobřeží Languedoc a Roussillon   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 
2. den: Dopoledne příjezd do NICE. Prohlídka čtvrti Ci-
miez - starého města, přístavu, procházka na hradní vrch, 
jedinečný pohled na Nice a Andělskou zátoku. Volno, 
možnost návštěvy muzeí (H. Matisse, M. Chagall…), odjezd k ubytování.  
3. den: Celodenní výlet. MARSEILLE - Notre Dame de la Garde, staré město, přístav, fakult. 
možnost návštěvy ostrovní pevnosti IF, ve které byl vězněn hrabě Monte Christo. AIX EN 
PROVENCE, město Nostradamovo a Cézanovo - staré město, kated. St. Savuier, návrat k ubyt.
4. den: Celodenní výlet. Návštěva ST. TROPEZ, četnická stanice, citadela, přístav. Panora-
matická cesta poloostrovem St. Tropez, zastávka ve vesničce RAMATUELLE, ST. RAPHA-
EL, přístav, templářský chrám. Pokračujeme FRÉJUS, za časů Augustových nejmocnější 
přístav,katedrála, galská brána, aréna. Návrat na ubytování. . 
5. den: Navštívíme ANTIBES, Vaubanova pevnost. CANNES, jedno z nejvyhledávanějších 
letovisek, boulevard Croisette, fi lmový palác. GRASSE, prohlídka starého města, návštěva 
slavných výroben parfémů. Návrat na ubytování.
6. den: Odjezd k prohlídce MONTE CARLA, knížecí palác, staré město, možnost návštěvy 
Oceánografi ckého centra či koupání v azurově modré vodě riviéry. Ve večer. hod. odjezd.  
7. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x konti-
nentální snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3900 Kč, 4x večeře 2500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách. 
2. den: Údolím Rhôny, krajinou Languedocu, pobyt na plážích La Grande-Motte, PALA-
VAS - katedrála z 11. stol., koupání a odpočinek ve Lví zátoce, místní dopravou do MONT-
PELLIER, Opera Corum, katedrála St-Pierre, park Promenade de Peyrou, spleť starých 
uliček,  moderní čtvrť Antigone.  
3. den: Předhůří Cévennes a přírodní park Haut Languedoc, kaňon řeky Hérault a Ďáblův 
most, aragonitová jeskyně Claumouse. ST-GUILHELM-LE-DÉSERT, městečko sevřené ho-
rami, románský klášter, křivolaké uličky, možnost odpočinku nebo kratší výstup na zříce-
ninu strážního hradu, koupání v zálivu řeky Hérault u středověkého mostu Pont-du-Diable. 
LA COUVERTOIRADE, opevněné městečko templářů, variant. celoden. koupání, návrat na ubyt.  
4. den: Cesta podél Lví zátoky, dle počasí koupání u městečka SÈTE nebo město BÉZIERS 
u ústí Canalu du Midi (UNESCO), procházka podél zdymadel kanálu. NARBONNE, Horreum 
- podzemní starověké sýpky, katedrála St-Just et St-Pasteur a Arcibiskupský palác, opat-
ství Fontfroide, vycházka do okolí, ubytování, večer ochutnávka místních specialit a vín.  
5. den: PERPIGNAN, palác mallorských králů, katedrála, cesta krajem Roussillon; turistika 
ve skalním městě zemních pyramid, opatství Saint-Michel-de-Cuxa, nákup klášterního 
vína, pobřeží Côte Vermeille, zde Pyreneje padají do moře. COLLIOURE, město Mattiso-
vých barev, královský hrad, mys Rederis, Vaubanova pevnost, koupání (variant. dle počasí 
ELNE, katedrála Ste Eulálie).  
6. den: Fakultativní výlet do podhůří Pyrenejí za katarskými hrady: kraj Corbières a turistika 
k hradům: hrad Quéribus,  hrad Peyrepertuse, fantastické výhledy nebo návrat na koupá-
ní (dle počasí). Variantně celodenní koupání na Port Barcarēs. Fakult. francouzská večeře.  
7. den: Celodenní cesta do Pyrenejí: VILLEFRANCHE DE COMFLENT, horské městeč-
ko, Vaubanova pevnost, individuálně turistika k jeskyním s prohlídkou nebo místním taxi
k opatství Prieure de Serrabone pod horou Canigou, jedinečné přírodní scenérie, návštěva 
kláštera Saint-Martin-du-Canigou, fakult. cesta pověstným „žlutým vláčkem“ Le Petit 
Train Jaune, úzkokolejka vede roklemi, viadukty až do pohoří Cerdagne, úchvatné vý-
hledy, turistika horským údolím a středověká vesnice nebo relax v horské osadě, koupání
v termálních lázní, večer městečko VILLEFRANCHE a odjezd do CR.
8. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a služby, místní dopravu, ochutnávky a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 900 Kč, 5x snídaně 850 Kč, 6. den večeře 600 Kč, 3 noci v hotelu*** 
u Perpignanu 2 100 Kč, fakult. výlet 6.den 650 Kč (min.15 os.), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč

  Zájezd s koupáním ve Lví zátoce
  Letecká varianta zájezdu na www.redok.cz - kód FR344-16-1, termín: 27.06. - 03.07., cena 22 990 Kč

a Horní Provence                    země moře, hor a hradů 

Kód Termín Cena Trasa

FR528-16-1 01.07. – 07.07. 10 990,- C, F, I

FR528-16-2 09.09. – 15.09. 10 990,- C, F, I

Kód Termín Cena Trasa

FR529-16-1 14.07. - 21.07. 11 990,- F, J
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NICE - MARSEILLE - AIX EN PROVENCE - ST. TROPEZ - RAMATUELLE
- ST. RAPHAEL - FRÉJUS - ANTIBES - CANNES - GRASSE - MONTE CARLO

PALAVAS - MONTPELLIER - ST-GUILHELM-LE-DÉSERT - LA COUVERTOIRAD 
- SÉTE - NARBONNE - PERPIGNAN - COLLIOURE - VILLEFRANCHE-DE-
CONFLENT - VILLAFRANCHE

Pojďte si odpočinout a potěšit se pohledem na nej-
modřejší z evropských moří a vychutnat jedinečné 
koupání v křišťálové vodě Středozemního moře. 
Azurové pobřeží a Provence jsou turistické oblasti, 
které patří k nejznámějším a přírodně nejrozmani-
tějším.

Historický kraj na pomezí Francie a Katalánska, kde se Pyreneje setkávají se Středo-
zemním mořem a tvoří nepřekonatelnou kulisu divokých hor katarským hradům. Nej-
krásnější vesnice Francie, skvělé víno a středomořská kuchyně, slavný „žlutý horský 
vláček“ i technický zázrak Canal du Midi a denně koupání.

AIX-EN PROVENCE

MARSEILLES

NICE
ANTIBES

CANNES

FRÉJUS
ST. TROPÉZ

MONTE
CARLO

WINDSOR LONDÝN

LEEDS CASTLE

RYE
SALISBURY

STONEHENGE
CANTERBURY

V E L K Á  B R I T Á N I E

    Nice     Beziers

   Monte Carlo



Klasickým obrázkem Normandie jsou špičaté zvo-
nice, hrázděné domy, zelené pastviny, bílé útesy 
a pláže Atlantiku. Jen málokterá krajina inspirovala 
tolik malířů jako právě Normandie. Navštívíme turi-
sticky nejatraktivnější místa, ochutnáme cidre, cal-
vados a lodí se vypravíme na britský ostrov Jersey, 
největší z Normanských ostrovů.   

Normandie Klenoty a zahrady Normandie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.   
2. den: Ráno příjezd na sever Francie do GIVERNY, pro-
hlídka domu a zahrady Clauda Moneta, nám známé pře-
devším její japonskou částí s leknínovým jezírkem. Zde Monet maloval svou sérii Lekníny 
nebo Japonský most. Sérii Leknínů dnes můžeme vidět v pařížském muzeu Orangerie. 
Starobylý ROUEN, historický střed města s hrázděnými domy, Vieux Marché (místo upá-
lení Johanky z Arku), katedrála Notre-Dame, zachycena na mnoha Monetových obrazech, 
justiční palác, orloj. Ubytování ve městě,  osobní volno, večerní město.
3. den: Oblast Horní Normandie – Alabastrové pobřeží. Přímořské městečko FÉCAMP, je-
hož kořeny sahají až do římské doby, destilační závod a muzeum „benediktinky“, gotický 
kostel sv. Štěpána. Skalní oblouky a městečko ÉTRETAT, procházka na FALAISE D’AVAL, 
bílé útesy nad mořem vysoké až 70 m. Přes futuristicky řešený most Pont de Norman-
die, dojedeme do HONFLEURU, jedno z nejstarších a nejzachovalejších měst Normandie, 
oblíbené místo umělců, hrázděné domy, historický přístav. Večerní CAEN, město Viléma 
Dobyvatele, ubytování. 
4. den: Prohlídka BAYEUX, středověké centrum, impozantní katedrála, Muzeum tapisérie
s výšivkou z dob vlády Viléma Dobyvatele z 11. stol., připomínající bitvu vítězství u Hastings 
a dobytí Anglie. Symbol Normandie klášter MONT-ST-MICHEL , staré opatství „na ostro-
vě”. Ubytování v  „korzárském“ městě ST-MALO, prohlídka Starého města, hradby zbudo-
vané vojenským architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent.
5. den: Individuální volno v ST-MALO, koupání, variant. celodenní fakult. lod. výlet na brit-
ský ostrov JERSEY, největší z Normanských ostrovů, nedotčená krajina a nevšední his-
torie. Vylodění v ST. HELIER, město s viktoriánským koloritem, městská tržnice, historická 
i moderní architektura, jachetní přístav, náměstí Royal Square, hrad Elizabeth Castle na 
skalnatém ostrůvku, ale i příležitost k levnému a bezstarostnému nakupování. Možnost 
indiv. výletů po ostrově místní dopravou. 
6. den: Ráno odjezd do PAŘÍŽE, prohlídka významných pamětihodností města - Latinská 
čtvrť, La-Cité, katedrála Notre-Dame, Eiff elova věž aj. variant. možnost návštěvy muzeí 
(Louvre, Orsay...)  fakult. večerní projížďka lodí po Seině, s úžasným pohledem na pařížské 
památky, večerní město.  Odjezd do ČR v pozdních hodinách.
7. den: Odpoledne návrat do ČR.
 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu***/** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x 
snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2900 Kč, výlet na ostrov Jersey 1900 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč 

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do GIVERNY, navštívíme dům a zahradu Clauda Moneta, vč. japon-
ské části s leknínovým jezírkem. Odpoledne procházka starými hrázděnými uličkami měs-
ta ROUEN, kde byla upálena Johanka z Arku, katedrála Notre-Dame, taktéž zachycena na 
mnoha Monetových obrazech.    
3. den: Vydáme se objevovat rostlinu snad nejtypičtější pro tuto část Francie - hortenzii. 
V ZAHRADĚ SHAMROCK je vysázeno na 1 200 variet této úchvatné květiny. BOIS DES 
MOUTIERS, nádherná anglická zahrada navržena na konci 19. st. na rozloze 12 ha. Po kvě-
tinovém představení prohlídka městečka ÉTRETAT na Alabastrovém pořeží, které si pro 
své malování Claudie Monet rovněž oblíbil. Pro zájemce krátký výstup na slavný útes. Přes 
MOST NORMANDIE dojedeme do HONFLEURU, hrázděné domy, atmosféra starého pří-
stavního městečka.
4. den: Ráno odjezd k zámku a zahradám BRÉCY. Zahrada pochází z pera slavného archi-
tekta Ludvíka XIV. J. H. Mansarda, typický příklad franc. zahrady s terasami, schodišti. Po-
kračujeme do BAYEUX, oživíme si vítězství Viléma Dobyvatele v bitvě u Hastingsu, slavná 
tapisérie z Bayeux. Následuje park a zahrady JARDIN D`ELLE, které během 20 let vytvořil 
zahradník Gilbert Anquétil. Na rozloze 2,5 ha se nachází na 2500 rostlin uspořádaných do 
několika tématických okruhů: zahrada hortenzií, barevná, orientální a další. . 
5. den: Gotický klenot Francie opatství MONT SAINT MICHEL ležící na stejnojmenném 
ostrůvku a městečko GRANVILLE, u něhož navštívíme dům a zahradu Christiana Diora 
situovanou na útesu nad mořem, kde strávil dětství. Do vily Rhumbs bylo umístěno muze-
um upomínající na život a tvorbu tohoto módního mága. Jeho láska ke květinám je patrná 
v zahradě, jež byla v roce 2005 k příležitosti oslav 100 let od narození Ch. Diora přetvořena 
v zahradu vůní. Přejezd na ubytování do Paříže.
6. den: Prohlídka metropole PAŘÍŽ. Procházka LUCEMBURSKOU ZAHRADOU, nejkrásnější 
ve městě, projdeme Latinskou čtvrtí, navštívíme ostrov La Cité, katedrálu Notre-Dame aj., 
variantně mož. návštěvy muzeí (Louvre, Orsay, Orangerie – Monetovy Lekníny). Pro zájem-
ce nabízíme i individuální program ve městě. Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině.  
7. den: Návrat dopoledne do ČR.   

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x 
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

  Průvodce: Petr Horák
  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  Nejkrásnější zahrady Normandie
  Po stopách Clauda Moneta
  Hortenzie v zahradě Shamrock

a výlet na ostrov Jersey s návštěvou Paříže 

GIVERNY - ROUEN - FÉCAMP - ÉTRETAT - FALAISE D’AVAL - HONFLEUR
- CAEN - BAYEX - MONT ST. MICHEL - ST. MALÖ - OSTROV JERSEY - PAŘÍŽ

GIVERNY - ROUEN - ZAHRADY SHAMROCK - BOIS DES MOUTIERS - ÉTRETAT 
- HONFLEUR - BRÉCY - BAYEUX - JARDIN D`ELLE - MONT SAINT MICHEL
- GRANVILLE - PAŘÍŽ

Zájezd do idylické normandské krajiny s malebnými městečky a překrásnými zahra-
dami, v této době v plném květu. Navštívíme nejen zahrady Clauda Moneta v Giverny, 
zahrady Shamrock plné hortenzií, Jardin d`Elle, zahrady Brécy nebo dům a zahradu 
Christiana Diora, ale i klenoty Normandie - Mont Saint Michel, Honfl eur, Rouen a Ala-
bastrové pobřeží s městečkem Étretat. 
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Kód Termín Cena Trasa

FR530-16-1 25.07. – 31.07. 9 790,– A, B, F, L

Kód Termín Cena Trasa

FR531-16-1            11.07. - 17.07.                    9 790,– A, B, F, G, L

PAŘÍŽ
GIVERNY

ROUEN

FÉCAMP

CAEN

HONFLEUR
BAYEX

OSTROV
JERSEY

ST. MALÖ
MONT ST. MICHEL

F R A N C I E

    Normandie - Étretat     Paříž - Lucemburské zahrady

Languedoc a Roussillon   

    Beziers



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hod. z ČR.
2. den: Ráno poloostrov CAP FERRAT, exotické prostředí Villy Rotschild, zámek a zahra-
dy, vystavěné pro rodinu Rotschildů a Villa Kerylos  rodiny Ephrussi. Ubytování a mondén-
ní NICE, katedrála, staré město, návrat k hotelu místní dopravou, fakult. večeře v restauraci.  
3. den: NICE, návštěva Chagallova muzea (Píseň písní), var. Matissovo muzeum, hradní ná-
vrší, odpoledne vrchol karnevalové podívané - průvod s tanečníky a alegorickými vozy, 
„květinová bitva a večer indiv. karneval světel, noční show.   
4. den: MENTON, prohlídka známé botanické zahrady, výstava orchidejí v Evropském 
paláci, osobní volno až do karnevalového pochodu Zlatých plodů městem, alegorické 
vozy zdobené tunami citrusových plodů, kavárna nebo návštěva muzea Jeana Cocteaua. 
„Zahrada plná soch z citrusů“ v zahradách Bioves. Večer odjezd do ČR  
5. den: Návrat odpoledne.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, jízdy vlakem, jízdné v Nice a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč, 2x snídaně 320 Kč, 1x večeře 600 Kč, komplex. pojištění  
vč. storna zájezdu 150 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Večer odjezd z ČR.   
2. den: Lotrinsko, METZ , křižovatka cest od středověku, gotická katedrála, toulky krajem 
Lorraine. TOUL, opevněné město, pevnost, katedrála St-Étienne. NANCY , sídlo lotrin-
ských vévodů, Stanislavovo náměstí.   
3. den: Alsasko, RIBEAUVILLÉ, městečko. na úpatí 3 hradů, centrum vína riesling. RIQUEWI-
HR, ves na vinné stezce, radnice, strážní věž. COLMAR, centr. starého Alsaska, fakult. večeře.    
4. den: COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“, hrázděné domy, fakult. lodí po kanálech, Musée 
d´Unterlinden.  KAYSERSBERG, výhled z hradní věže, proch. mezi vinohrady. EGUISHEIM, 
středov. městečko, fakult. ochutnávka vín, sýra münster, večerní překvapení v TURCKHEIMU.  
5. den: DAMBACH-LAVILLE, kaple sv. Sebastiána, procházka mezi vinohrady, klášter Mont 
Ste-Odile. STRASBOURG , křižovatka Evropy“, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť 
„Petite France“, most Ponts-Couverts. Odjezd odpoledne, návrat do ČR pozdě večer. 

.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce   
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2100 Kč, 3x snídaně 560 Kč, 1x večeře 600 Kč 3. den programu, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč 

Pikardie, turistika v Ardenách                                                         Festival citrusů v Mentonu  

Alsasko a Lotrinsko                               

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: Cesta krajinou Lotrinska s meandry řeky Mose-
ly, opevněné město války VERDUN, prohlídka bitevního 
pole. Budeme pokračovat krajem Champagne, koruno-
vační katedrála králů REMEŠ  a opatský kostel St-Rémy, kostelík sv. Jakuba. LAON, hrad-
by, brána Porte d´Ardon, visutou tramvají nad městem ke katedrále a kostelu sv. Martina.  
3. den: SOISSONS, 1. vojenské hřbitovy, katedrály St. Protais, St. Gervais, ruiny kostel St. 
Jean de Vigne, cesta za historií Francie,  Compiegneský les, zámek PIERREFONDS, je-
hož interiéry zachránil Napoleon III., vagón maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace 
Německa, katedrála se slavným orlojem BEAUVAIS, večerní překvapení nebo společné 
posezení, ochutnávka specialit.  
4. den: AMIENS , největší katedrála ve Francii s vitrážemi, malebná čtvrť St. Leu a vodní 
zahrady Hortillonages, údolí Vallée de la Somme, kříž u Kresčaku a vzpomínka na Jana 
Lucemburského. LE TOUQUET, pláže podél pobřeží do BOULOGNE-SUR-MER, historický 
přístav, nebo návštěva světově proslulého Mořského centra a akvária, koupání na plážích 
La Manche nebo individuální ochutnávka specialit. CALAIS, přístavní město, slavná Rodi-
nova socha „Občané z Calais“ a věž , fakult. večeře. 
5. den: Poutní místo ST. OMER, katedrála s Rubensovým obrazem, zastávka u La Coupole 
d´Helfant Wizernes. Historické město ARRAS, věž radnice , možnost oběda, CAMBRAI, 
kostel St.-Géry, Sv. Martin a zvonice .

6. den: Cesta Ardenami, CHARLEVILLE-
-MÉZIERS, náměstí Place Ducale, roman-
tická krajina hraničních hor a údolí Vallée 
de la Meuse, cesta přes SEDAN, toulky 
belgickými Ardenami. Hrad BOUILLON, 
Roche en Ardens, pohledy na zříceninu 
hradu v Ardenách. Dle počasí BASTOGNE, 
jeskyně Remouchamps, kde zažijete nej-
delší podzemní cestu lodí na světě. Večer-
ní zastávka v CÁCHÁCH, odjezd v pozdních 
nočních hodinách.  
7. den: Ráno příjezd do ČR.   

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochutnávky, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 900 Kč, 4x snídaně 690 Kč, 1x večeře 650 Kč, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 210 Kč 

a koupání v La Manche a karneval mimóz v Nice

Kód Termín Cena Trasa

FR532-16-1 04.07. - 10.07. 9 990,- F, J

Kód Termín Cena Trasa

FR535-16-1     18.02. – 22.02.     5 990,- A

Kód Termín Cena Trasa

FR533-16-1     04.05. - 08.05. 6 790,- F, J   
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VERDUN - REMEŠ - LAON - SOISSONS - PIERREFONDS - BEAUVAIS
- AMIENS - LE TOUQUET - BOULOGNE-SUR-MER - CALAIS - ST.OMER
- ARRAS - CAMBRAI - CHARLEVILLE-MÉZIERS - BOUILLON - BASTOGNE 

Pikardie, opomíjený kout Francie, bohatý na histo-
rická města a okázalé katedrály i zvonice. Rodiště 
významných osobností Francie, půvabná příroda, 
svérázná kuchyně, ochutnávky ústřic a skvělého 
šampaňského. Ardény nabízí toulky jedinečnou kra-
jinou a nejdelší podzemní cestu lodí na světě.

Poznáte zahrady Azurového pobřeží, zažijte jeden z nejznámějších evropských karne-
valů Festival citrusů v Mentonu a slavnost mimóz v Nice. 

Okouzlující středověká města a dobré víno „na vinařské cestě“ Route 
de Vin d´Alsace. Pohoda s památkami UNESCO, turistikou, vínem a spe-
cialitami.

CALAIS

LE TOUQUET

ARRAS

AMIENS
PIERREFONDS

BEAUVAIS

LAON

REMEŠ

VERDUN

BOUILLON

CHARLEVILLE
-MÉZIERS

BASTOGNE

F R A N C I E

WINDSOR LONDÝN

LEEDS CASTLE

RYE
SALISBURY

STONEHENGE
CANTERBURY

V E L K Á  B R I T Á N I E

     zámek Pierrefonds

Verdun

     Štrasburk - Petite France



Festival citrusů v Mentonu  

Alsasko a Lotrinsko                               

     Štrasburk - Petite France

Kód Termín Cena Trasa

FR534-16-1            05.08. - 11.08.                             9 190,-           A, B, F, G, L

QUIBERON
CARNAC

VANNES

VITRÉ
ST. MALO

MONT
ST. MICHEL

PAŘÍŽCÖTE
DE GRANITROSE

LOCRONAN
QUIMPER

CONCARNEAU

od pol. 18. stol. příliš nezměnil - starosvět-
ské prostředí, žulové domy, populární mezi 
fi lmaři - mj. se zde natáčel fi lm „Tři muške-
týři“ nebo „Tess“ R. Polanského. Pokraču-
jeme na POINTE DE PENHIR, nejkrásnější 
mys v chráněné oblasti Crozonského po-
loostrova. Projedeme národním parkem 
D�Armorique a vstoupíme do typické bre-
taňské stavby - farního dvora GUIMILIAU. 
Pokračujeme podél pobřeží růžové žuly 
- CÔTE DE GRANIT ROSE na ubytování
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-
raude k mysu CAP FRÉHEL se strmými 
růžovými a šedivými útesy padajícími do 
mořského přílivu. Pojedeme po hrázi přílivové elektrárny, první stavby tohoto druhu na 
světě. Pokračujeme do SAINT MALO, které k této části Francie neodmyslitelně patří. „Kor-
zárské“ městečko je jedním z nejoblíbenějších 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 město, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, 
katedrála St. Vincent. Krátké individuální volno budeme moci využít k nákupům, koupání 
nebo návštěvě typické bretaňské restaurace. V odpoledních hodinách nám učaruje MONT 
ST. MICHEL, velkolepé opatství po staletí budované na kamenném ostrohu v přílivových 
vlnách. Ubytování v okolí Paříže.
6. den: Návštěva PAŘÍŽE, pěší prohlídka nejzajímavějších pamětihodností města: Champs 
Elysées, Vítězný oblouk, náměstí Trocadéro, Eiff elova 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 návštěvou Louvru nebo galerií 
impresionistů d´Orsay aj. Večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat v dopoledních hodinách, Praha cca 10:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování hotel ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x bufe-
tovou snídani – hotel Kyriad Vannes a Ibis Nanterre (1. a 4. noc), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 2x snídaně 350 Kč, 1lůžk.pokoj 2490 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
210 Kč 

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Podrobný poznávací okruh
  Oblíbený zájezd

Bretaň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR. 
2. den: Ráno přijedeme do bretaňského městečka VITRÉ 
s nejlépe zachovalým centrem – prohlídka hradeb z 15. 
století, exteriér hradu založeného v 11. století a procházka uličkami, ve kterých nalezneme 
mnoho historických domů, mezi nimi i palác slavného markýze de Sévigné. Odpoledne 
VANNES, vstupní brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslav-
nějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město 
je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, ka-
menná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre. Ubytování v centru 
města Vannes - 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 men-
hiry v kamenných řadách. Naše cesta povede nad rozervanými útesy CÔTE SAUVAGE až 
na nejjižnější část poloostrova QUIBERON. Krátkou zastávku budete moci využít ke koupá-
ní, posezení u kávy nebo procházce podél pobřeží. Pokračujeme do rybářského přístavu 
CONCARNEAU, kde vkročíme do Ville Close – opevněného města ze 14. století, v jehož 
uličkách nás omámí vůně tradičních bretaňských pokrmů. Odjezd na ubytování do QUIM-
PER, prohlídka města s typickou bretaňskou atmosférou, hrázděnými domy, keramikou 
fajáns a spanilou gotickou katedrálou. 
4. den: Dopoledne nás obklopí středověká atmosféra LOCRONANU, který svou podobu 

tajemná a kouzelná

VITRÉ - VANNES - CARNAC - QUIBERON - CONCARNEAU - QUIMPER
- LOCRONAN - CÔTE DE GRANIT ROSE - CÔTE D´EMERAUDE - CAP FRÉHEL
- ST. MALO - MONT ST. MICHEL - PAŘÍŽ

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších kou-
tů 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 pověstmi keltských 
druidů. Bretaň je tu, aby nás okouzlila! 
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     Ploumanach

     Vannes



Gaskoňsko, Pyreneje                                       Velká cesta Bretaní                    

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do CARCASSONNE, prohlídka stře-
dověkého opevněného městečka s katedrálou a hradem 
z 12. století, z jehož hradeb uvidíme daleko do kraje. Od-
poledne centrum města a pro zájemce projížďka po CANAL DU MIDI. 
3. den: Na jihu Francie v regionu Midi-Pyrénées navštívíme červené město ALBI, které 
si dodnes zachovalo nepoškozený charakter historického města, režné cihelné zdivo, 
typické pro celou historickou provincii, jedinečná katedrála Ste. Cecile, biskupský palác
a další starobylé šlechtické paláce. Nejvýznamnější město v podhůří Pyrenejí TOULOUSE, 
označované též za červené město, radnice z 18. stol., bazilika sv. Severina je největším 
románským chrámem v Evropě. Dojezd do Pyrenejí.  
4. den: Městečko s romantickým zámkem a promenádou s výhledy na panorama Pyrenejí  
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 Kantaberského pobřeží“ díky svému dokonalému tvaru,  
bezchybným plážím, vynikající gastronomii, noblesní atmosféře a silnou vazbou na tradice. 
Na závěr dne zastávka v BIARRITZ,  kouzelné letovisko na pobřeží Atlantiku s  písečnými 
plážemi i skalnatými útesy, vstupní brána do kraje Basků. 
5. den: Den věnovaný nejromantičtější části pohoří PYRENEJE. Návštěva horského středis-
ka GAVARNIE a výlet k nejznámějšímu ledovcovému karu CIRQUE DE GAVARNIE, z jehož 
strmé karové stěny pokryté v nejvyšší části ledovci, spadá přes 20 vodopádů, z nichž nej-
vyšší překonává výšku 422 m. Výlet pod nejvyšší vrchol francouzských Pyrenejí VIGNE-
MALE,  procházka malebnou dolinou kolem jezera LAC DE GAUBE a potoka s kaskádami
a peřejemi. Podvečerní návštěva LURD,  věhlasné poutní místo římskokatolických 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,  městečko
s dlouhou pláží, restauracemi a příjemným centrem). Přejezd přes Francii a Německo. 
7. den: Příjezd do ČR  v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 4x snídaně 600 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
Sleva: na osobu ve 3lůžk. pokoji 700 Kč 

  Kouzelné Pyreneje    
  Koupání na plážích Narbonne Plage

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do PAŘÍŽE, transf. do hotelu. 
2. den: Po snídani odjezd do Bretaně. VITRÉ, 
město s nejlépe zachovalým centrem, prohlíd-
ka hradeb z 15. stol., exteriér hradu založeného 
v 11. století, procházka uličkami s historickými 
domy, mezi nimi i palác slavného markýze de 
Sévigné. ROCHE AUX FÉES, zastávka u jedné 
z nejkrásnějších megalitických památek. RE-
NNES, dnes hlavní město Bretagne, hrázděné 
domy, katedrála sv. Petra.  
3. den: Odjezd na severní pobřeží, prohlídka 
„zázraku západu“ MONT ST. MICHEL, zastávka 
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 světového unikátu - elektrárny, která zpracovává 
energii přílivu.  
4. den: Jižní pobřeží, oblast  Morbihanského zálivu. CAIRN DE GAVRINIS, nejvzácnější me-
galitická památka v Bretani. CARNAC, menhirové řady, VANNES, hradby, „Cohue“ - stará 
tržnice, katedrála St. Pierre. 
5. den: Dolní Bretaň - zvláštní atmosféru této části Bretaně si zamilovali umělci francouz-
ské avantgardy 19. stol. a my ji okusíme ve zdech starobylých měst QUIMPERLÉ, CONCAR-
NEAU, prohlídka „La Ville close“ opevněného ostrova střežícího přístup do přístavu nebo 
v malebné vesnici PONT AVEN, kde na sklonku 19. stol. vznikla tzv. Pont Avenská malířská 
škola, ke které patřil i Paul Gaugin. QUIMPER, katedrála St. Corentin s vitrážemi z 15. století, 
starý Quimper - náměstí Terre au Duc s hrázděnými domy a jeho okolí. Zastávka na jed-
nom z krásných bretaňských mysů „POINTE DE TREVIGNON“. 
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 Atlan-
tiku. Zastávka v městečku LOCRONAN, odkud se vydáme objevovat Bretaňské kalvárie. 
Jako mají jižní Čechy nezaměnitelné selské baroko, tak je severozápad Dolní Bretaně zdo-
ben lidovou gotikou, projevující se v tzv. „kalváriích“. Jde o celky zahrnující většinou samot-
né sousoší kalvárie, malou kostnici, kostel. Navštívíme kalvárie v THÉGONNEC, GUIMILIAU. 
7. den: Přejedeme k jednomu z nejkrásnějších mysů severního pobřeží, kterým je CAP 
FRÉHEL (za dobrého počasí přejdeme podél pobřeží k pevnosti Fort Latte), shlédneme 
exteriér romantické pevnosti Latte. Odjezd do Paříže, nocleh.
8. den: Transfer na letiště, odlet do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Paříž - Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 
dopravu lux. busem po Francii, 7x ubytování v hotelu** - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x kontinentální 
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 900 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. při-
pojištění vyššího storna zájezdu 490 Kč

a pláže Atlantiku

Kód Termín Cena Trasa

FR537-16-1        12.08. - 18.08. 9 690,– A

Kód Termín Cena Svoz let.

FR536-16-1     20.08. - 27.08. 22 990,- L3, L5
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CARCASSONNE - CANAL DU MIDI - ALBI - TOULOSE - PAU - SAN SEBASTIÁN 
- BIARRITZ - PYRENEJE - CIRQUE DE GAVARNIE - VIGNEMALE - LAC DE 
GAUBE - LOURDES - NARBONNE PLAGE

PAŘÍŽ - VITRÉ - ROCHE AUX FÉES - RENNES - MONT ST. MICHEL - ST. MALO
- CAIRN DE GAVRINIS - CARNAC - VANNES - QUIMPERLÉ - CONCARNEAU
- QUIMPER - LOCRONAN - THÉGONNEC - GUIMILIAU - CAP FRÉHEL

Zájezd nás zavede na pomezí Francie a Španělska, 
do mohutné hradby Pyrenejí, poutního města Lurdy 
i do blízkosti Atlantského oceánu, za kouzlem vodo-
pádů a ledovců pod nejvyšší horou francouzských 
Pyrenejí a po stopách bohaté historie jižní Francie 
např. „kacířských“ rytířů.

Navštívíme skalnatou zemi Bretaňského poloostrova, zemi ošlehanou větry vanou-
cími z Atlantiku, kde tisíce megalitických staveb, menhirů, dolmenů, chodbových 
hrobů, působí dojmem, jako by ze skály vyrůstaly samy, tvořivou silou přírody bez 
lidského přičinění.

BIARRITZ
PAU

ALBI

LOURDES

VIGNEMALE

NARBONE
PLACE

CARCASSONNE

WINDSOR LONDÝN

LEEDS CASTLE

RYE
SALISBURY

STONEHENGE
CANTERBURY

V E L K Á  B R I T Á N I E



Velká cesta Bretaní                    

Poznáme kouzlo historického vinařského kraje, dáv-
ných keltských tradic, rozlehlých vinic a klášterů. 
Vychutnáte si dva druhy francouzských vín - bur-
gundské a šampaňské. Vinařská oblast je vyhlášena 
nehmotným dědictvím UNESCO.

Burgundsko a Champagne                               Bordeaux a Akvitánie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách.   
2. den: Kraj Burgundsko: přes BELFORT s Vaubanovou ci-
tadelou a symbolickou sochou Iva. MONTBÉLIARD, toul-
ky údolím řeky Doubs do podhůří Jury, RONCHAMP, La 
Corbusierova kaple s výhledy na Vogézy, turistika, udírna 
ze 17. století, vodopád u Saut du Doubs, BESANÇON , centrum kraje Franche-Comté, 
paláce, katedrála, orloj, Vaubanova citadela.
3. den: Kout nedotčené přírody Jury, cesta údolím Vallée-de-la-Loue, k prameni řeky 
Lisony, vyvěračky, vodopády, královský solivar v ARC-ET-SENANS , DIJON, palác bur-
gundských vévodů - exteriéry, chrám sv. Michala, hrázděné domy a barevné burgundské 
střechy, místní speciality, možnost večeře. 
4. den: Vinařskou oblastí Côte-d´Or , BEAUNE, individuálně možnost ochutnávky, stře-
dověký slavný špitál s burgundskými glazovanými střechami, TOURNUS, nejvýznamnější 
románský kostel Francie, skalní útvar Roche de Solutré, benediktinské opatství CLUNY 
a nahlédnutí do kraje Beaujolais, (dějiště knihy Zvonokosy), nebo variantně kouzelná hor-
ská obec BRANCION.
5. den: AUTUN, římské opevnění a divadlo, románská bazilika, turistika v přírodním parku 
MORVAN, oblast řek a lesů, opatství VÉZELAY , bazilika sv. Magdalény , začátek Svato-
jakubské cesty, ochutnávka burgundských vín, fakult. večeře za příplatek. 
6. den: Kraj Champagne: TROYES, historické centrum kraje, katedrála, hrázděné domy, dle 
počasí cesta „zelenou oázou Troyes“ s unikátními renesančními kamennými a hrázděný-
mi kostelíky, variantně  ÉPERNAY, exkurze a ochutnávka šampaňského Moët et Chandon, 
Mercier, dále REMEŠ , korunovační katedrála králů a opatský kostel St-Rémy, možnost 
individuální ochutnávky pravého šampaňského vína, návštěva galerie, odjezd večer do ČR.
7. den: Návrat v dopoledních hodinách.
 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x uby-
tování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochut-
návky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 900 Kč, 4x 
snídaně 690 Kč, 1x večeře 600 Kč, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 210 Kč  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd kolem poledne z ČR. 
2. den: LA ROCHELLE, vzpomínka na Tři mušketýry, pev-
nost hugenotů, věž sv. Mikuláše, opevněný přístav, mož-
nost návštěvy akvária, půjčení kola po městě, odpočinek 
u moře, nebo fakult. lodí kolem pevnosti Boyard k ostrovu Aix.     
3. den: OSTROV ÎLE-DE-RÉ, ostrov rybářů, bílých domků, 3 km dlouhý slavný most, pří-
stav ST. MARTIN, Vaubanova pevnost , maják, koupání na plážích Atlantiku. SAINTES, 
starověké vykopávky, amfi teátr, Germanikův oblouk, opatství Abbaye aux Dames, fakult. 
ochutnávka vín a místních specialit.
4. den: Výlet ve znamení koňaku. ANGOULÉME, město na vápencovém ostrohu nad řekou 
Charente, cesta po hradbách, katedrála St-Pierre. COGNAC, ochutnávka koňaku, exkurze 
a muzeum. Ubytování v centru BORDEAUX , večerní proch., živá náměstí a mož. večeře.  
5. den: Arcachonský záliv s barevnými domky, Muzeum ústřic a možnost ochutnávky, 
cesta přírodním parkem Landeský les, turistika na nejvyšší duně Evropy PYLA, nádherné 
koupání. ARCACHON, lázeňské centrum, koupání, možnost večeře – rybí speciality.  
6. den: Fakultativně celodenní výlet ve znamení vína kraje Bordeaux, SAINT-ÉMILION, vi-
nice , kouzelné vinařské město, ochutnávka místních vín, dále SAUTERNE (centrum nej-
slavnějších 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, Muzeum vína s průvodcem nebo procházka starým měs-
tem. Tajemství kraje vína Médoc, výlet do zálivu k ústí řeky Gironde, vinná cesta s výhledy na 
slavná Châteaux a exkurze v château, St. Julian, Paullac a Margaux, možnost nákupu jedi-
nečných vín, sýrů. Cesta na sever Akvitánie do oblasti Poitou, ubytování.  
8. den: ST. SAVIN, opatský kostel , POITIERS , raně středověké památky, justiční palác, 
chrám Notre-Dame-la-Grande, kostel St-Hilaire, odpoledne ulice starého města a návště-
va muzeí nebo Futuroscope - park fi lmových projekcí a moderní audiovizuální techniky 
- Kinémax s největší projekční plochou v Evropě (600 m2) – skvosty moderní architektury. 
Večer odjezd domů. 
9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 800 Kč, 6x snídaně 990 Kč, 1x večeře 600 Kč, výlet 6. den 580 Kč 
(od 20 os.), 3x ubytování v hotelu*** v Bordeaux místo hotelu** 1 900 Kč,  komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 270 Kč  

  Koupání u nejvyšší duny Atlantiku

víno a katedrály a koupání na plážích Atlantiku

BELFORT - MONTBÉLIARD - BESANÇON - ARC-ET-SENANS - DIJON
- BEAUNE - TOURNUS - CLUNY - BRANCION - AUTUN - VÉZELAY - TROYES
- ÉPERNAY - REMEŠ

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 Pyla, zelené vnitrozemí, pa-
mátky UNESCO, La Rochelle, město tří mušketýrů
i historické Poitiers či Bordeaux. 
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Kód Termín Cena Trasa

FR538-16-1  07.08. - 13.08. 8 990,– F, J

Kód Termín Cena Trasa

FR539-16-1         23.07. - 31.07. 13 590,– F, J   

REMEŠ

TROYES

VÉZELAY

AUTUN

CLUNY

BEAUNE

DIJON
BELFORT

BESANCON

POITIERS
ST. SAVIN

LA ROCHELLE

ÎLE-DE-RÉ

SAINTES
COGNAC ANGOULÉME

BORDEAUX

ARCACHON

Remeš - Notre Dame vinice Bordeaux



Francouzské sopky Savojské Alpy,

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lyonu, transfer údolím Durolle, zastávka ve městě THIERS
s katedr. nad meandrem řeky, město nožířství, muzeum a exkurze. ISSOIRE, středov. město. 
2. den: Massif Central, lehká turistika v MONTS DÔMES, výstup na sopku Puy de Pariou se 
100m hlubokým kráterem  - můžete sestoupit až na dno - a na nejvyšší horu pohoří Puy de 
Dôme (1 464 m n.m.), výhledy na řetěz vyhaslých sopek, ráj pro fotografy, turistika na výběr 
dle náročnosti (až 8 km), možnost výjezdu na sopky i turistickým vláčkem. CLERMONT-
-FERRAND, hl. město kraje Auvergne, město Pascala, papeže Urbana II. a galského hrdiny 
Vercingetorixe, románská architektura, černá katedrála Notre-Dame ze sopečného kame-
ne, románská bazilika z tufového kamene, jezdecká socha Vercingétorixe. Návrat na ubyt. 
3. den: ISSOIRE, středověký opatský kostel St-Austremoina, oblast 3 gigantických sopek 
v pohoří Mont Dore, horské městečko nebo variantně fakult. lanovkou na sopku Puy de 
Sancy ( 1886 m n.m.), podvečerní ST-NECTAIRE s románskou katedrálou, centrum světo-
známého sýra a pohledy na hrad Murol. Návrat na ubytování.  
4. den: Pohoří MONTS DU CANTAL s táhlými hřbety a údolími, Puy Mary (1787 m n.m.), za 
příznivého počasí kruhový rozhled na kráter, turistika na výběr dle náročnosti, kamenné 
horské vesnice, podvečerní pohledy na technický zázrak současné architektury -dálniční 
most u MILLAU, nejvyšší na světě. Ubytování a fakult. večeře. 
5. den: Kaňon řeky Jonte, skalní město MONTPELLIER-LE-VIEUX, „město duchů“, turisti-
ka na výběr dle náročnosti, krasová oblast přírodního parku Causses, rozhledy, propast 
Aven-Armand s krápníkovou výzdobou, nejhlubší propast v Evropě, výhled na kaňon řeky 

Tarn. Podvečerní STE- ENIMIE, středověká 
vesnice nad řekou. Přejezd na ubytování.
6. den: LE PUY-EN-VELAY , „sopečné 
město“, počátek Svatojakubské cesty, so-
cha Panny Marie na skále Rocher Corneille, 
románská katedrála z 11. stol., poutní kaple 
sv. Michala na Jehle a klášter z 12. stol., 
paličkované krajky, město čočky a trhů. 
Ubytování, večerní LYON, staré město 
s antickými vykop., procházka v renes.Čtvrti 
tkalců, fakultativně večeře. 
7. den: Po snídani transfer na letiště, odlet 
do Prahy, návrat odpoledne.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Lyon – Praha, letištní taxy, transfery a dopravu klim. busem po 
Auvergne, 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4200 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 1x večeře v Millau 600 Kč, 1x 
večeře v Lyonu 600 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč s mož. připoji. vyššího storna +250 Kč
Poznámka: CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu především vzhledem k počasí a event. změ-
nám letového řádu. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 
2. den: ANNECY, malebné městečko s hradem ležící na břehu stejnojmenného jezera. Vý-
let v okolí jezera LAC D’ANNECY.  
3. den: Výlet do oblasti VAL D’ISERE, jezero LAC DE TIGNES, panoramatická turistická ces-
ta do horského střediska VAL D’ISÉRE - světoznámé sportovní středisko.   
4. den: Návštěva horského střediska CHAMONIX. V případě hezkého počasí možnost fa-
kult. výjezdu lanovkou na AIGUILLE DU MIDI (3842 m) s impozantními pohledy na ledovce 
Mont Blancu. Výlet panoramatickou cestou nad údolím Valle de Chamonix s překrásnými 
výhledy na okolní velikány.
5. den: Oblast VALLE D’AOSTA. Městečko COURMAYEUR. Výlet do údolí VAL SAPIN, popř. 
k chatě RIF. BERTONE, kde začíná hřeben Mont de La Saxe s úchvatnými pohledy na le-
dovce a vrcholy hřebenu Mont Blancu z opačné strany.  
6. den: Turistika v NP GRAN PARADISO, průjezd údolím Valle di Cogne do NP Gran Pa-
radiso. 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 Belvedere a vyhlíd-
ková 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 Ma-
tterhornu. Pěší výlet k jezeru LAGO GO-
ILLET (2516 m) s vyhlíd na Matterhorn 
(4476 m). V podvečer odjezd do ČR. 
8. den: Příjezd do ČR v poled. hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování (2x Albertville, 3x údolí Aosta) - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 5x snídani, 3x večeře, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč

  Výlety pod velikány Evropy
  Lehká pěší turistika

a kaňony kraje Auvergne NP Gran Paradiso a údolí Aosty

Kód Termín Cena Svoz let.

FR540-16-1                                                        04.07. - 10.07. 22 590,– L2 Kód Termín Cena Trasa

FR541-16-1   22.07. - 29.07. 10 990,- A, F 
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THIERS - MONTS DÔMES - CLERMONT-FERRAND - ISSOIRE - MONT DORE
- ST-NECTAIRE - MONTS DU CANTAL - MILLAU - MONTPELLIER-LE-VIEUX
- STE-ENIMIE - LE PUY-EN-VELAY - LYON

ANNECY - VAL D´ISERE - CHAMONIX - AIGUILLE DU MIDI - COURMAYEUR
- VAL SAPIN - NP GRAN PARADISO - COGNE - AOSTA - CERVINIA - BREUIL 

Hory, jedinečné výhledy, jezera, hrady, románská architektura a prastará poutní místa. 
Nejhlubší propast Evropy a nejvyšší most světa, to je naše pozvání do Francouzského 
středohoří, do kraje Auvergne.

Zájezd nás zavede pod masiv nejvyšší hory Alp 
Mont Blancu, přirozená hranice mezi Francií a Itálií. 
Navštívíme hluboká údolí z obou stran Mont Blan-
cu a známá horská střediska (Chamonix, Val d’Isere, 
Courmayeur aj.). Lehkými pěšími výlety, lanovkami 
nebo vláčkem se dostaneme 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 nejmaleb-
nějším oblastem Alp. NP Gran Paradiso má roman-
tická údolí s pohledy na vrchol Gran Paradiso. 

ANNECY

CHAMONIX

VAL D´ISERE NP GRAN
PARADISO

AOSTA

CERVINIA,
LAGO

COUR-
MAYEUR

F R A N C I E

I T Á L I E

Auvergne

Annecy



Zájezd nás zavede na největší turistická lákadla se-
verní části Francie. Uvidíme nejvýznamnější zámky 
na Loiře, které uchvátí svou munumentálností, nád-
hernou 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, pří-
rodní parky a řada sakrálních památek typických pro 
oblast.

Zajímavosti Francie Korsika poznávací zájezd

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Návštěva klenotů údolí Loiry  -  nejnádhernějších 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, opevněné město s hradem. Nádherný renesanční zá-
mek CHENONCEAU s malebnými zahradami, zámek „šesti žen“. AMBOISE, malebné město 
na břehu Loiry s královským zámkem, působil zde Leonardo da Vinci. Nocleh.
4. den: VILLANDRY, zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které jsou nejpřitažli-
vější 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 ang-
lický park. ANGERS, centrum kraje Anjou s monumentálním opevněným hradem, krásným 
starým centrem a katedrálou. Přejezd do oblasti Rennes na nocleh.
5. den: LE MONT-SAINT-MICHEL , opevněný románsko-gotický klášter stojí vysoko na 
žulovém ostrůvku uprostřed mořských písčin v zátoce proslulé rozdílem hladiny mezi pří-
livem a odlivem. SAINT MALO, malebné město, přístav proslavený boji korzárů proti An-
gličanům. Nocleh. 
6. den: Den věnovaný nádhernému bretaňskému pobřeží: vnitrozemský záliv MORBIHAN 
GOLFE, bývalý ostrov, dnes poloostrov QUIBERON. CARNAC, městečko, jehož okolí je bo-
haté na prehistorické památky, obrovská seskupení menhirů, Tumulus St. Michel, Velký 
menhir v LOCMARIAQUER aj. Nocleh.
7. den: Pláž OMAHA BEACH, kde došlo k nejtvrdším bojům Spojenců v r. 1944. ROUEN, 
přístav, který patří Francii zásluhou 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 ka-
tedrál 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.
 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 6x snídaně 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč
Sleva: sleva na osobu ve 3lůžk. pokoji 800 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odjezd z ČR, trajektem z Itálie 
do BASTIE na KORSICE a hornatým vni-
trozemím do VIZZAVONY. Příjemná túra
s koupáním v horách v  ANGLICKÝCH KAS-
KÁDÁCH, přejezd do Corte, ubytování v ho-
telu (2 noci se snídaní). V případě denního 
trajektu bude turistika v kaskádách údolí 
TAVIGNANA. Večerní život v CORTE.    
3. den: Krátký přejezd do Tattone, leh-
ká turistika k salaším TOLLA s báječným 
koupáním, pro zájemce pohodová turisti-
ka k nejhezčím kaskádám Korsiky na řece 
MANGANELLO pod mohutným více než 
2500 m vysokým Monte Rotondo. Návrat do Corte, prohlídka města.
4. den: Přejezd kaňonem řeky Golo do soutěsky SPELUNCA, jedna z nejznámějších atrakcí 
ostrova. Pohodová turistika s možností koupání v kaskádách. Krátká zastávka v letovis-
ku PORTO, cestou bizarní skály CALANCHE, procházka mezi skalními útvary. Pozdě večer 
ubyt. v kempu v jednoduchých bungalovech, 5 nocí na st. místě v zátoce Valinco u Propriana.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce krátká návštěva naleziště prehistorické kultury FILITO-
SA s mnoha menhiry a večerní městečko PROPRIANO.
6. den: Středně náročná turistika v oblasti ZONZY, vrchol MONTE CALVA (1377 m) s jedi-
nečnou vyhlídkou nebo vodopád, odpoledne koupání. 
7. den: Výlet do BONIFACIA, prohlídka a atmosféra města, bělostné útesy. Pro zájemce pro-
cházka až k majáku na písčitou pláž u ostrůvku St. Antoine (cca  12 km), fakult. projížďka lodí 
pod skalnatými útesy (cca 17 €/os.). 
8. den: Pohodová turistika pod siluetou skalních věží BAVELLA ke skalnímu oknu TROU DE 
LA BOMBE, pro zájemce s výstupem na PUNTA VELACO (1483 m) s fantastickým výhledem 
na východní i západní pobřeží Korsiky. Odpoledne pobyt u moře.
9. den: Brzy ráno odjezd do BASTIE, prohlídka přístavního města. Trajektem plavba do 
Itálie. Odjezd směr ČR.
10. den: Návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekty, vstupní a výstupní poplatek, pobyt. taxu, 7x ubytování z toho: 
5x ubyt. v jednoduchých bungalovech, 2x v hotelu v Corte s jednoduchou snídaní, povlečení, průvodce, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní výlety, fakult. služby, vratnou kauci na bungalov 30 €/bungalov a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: neobsazené lůžko: 1. termín 3700 Kč, 2. termín 4200 Kč, 5x česká večeře (4. - 8. 
den) 800 Kč, 
Poznámka: Jízdní řády trajektů na r. 2016 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, může se stát, 
že program bude lehce upraven z důvodu změny jízdního řádu trajektů

zámky na Loiře - Bretaň - Normandie                                  s lehkou turistikou

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

VIZZAVONA - CORTE - SOUTĚSKA SPELUNCA - PORTO - FILITOSA
- PROPRIANO - BONIFACIO - BAVELLA - BASTIA

10denní poznávací zájezd s lehkou turistikou na Korsiku, ostrov, jehož příroda nabízí 
nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantic-
ké kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů.
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Kód Termín Cena Trasa

FR542-16-1     13.08. - 21.08.              10 790,-                   A, B

Kód Termín Cena Trasa

FR543-16-1 17.06. - 26.06. 13 790,– A

FR543-16-3 26.08. - 04.09. 13 790,– A

REMEŠ
ROUEN

OMAHA BEACH

LE MONT
SAINT MICHEL

SAINT MALO

CARNAC

MORBIHAN
GOLFE

VILLANDRY

TOURS

CHAMBORD

zámek Villandry Bonifacio

Propriano



To, zda byl dějištěm obřadů, se můžeme 
pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové 
uspořádání kamenů souvisí se sluncem
a měnícími se ročními obdobími a že jeho 
stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii. 
5. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA. 
Návštěva pevnosti Tower , která mezi 
svými zdmi ukrývá expozici britských ko-
runovačních klenotů. Následně přejdeme 
Temži přes most Tower Bridge, jenž se 
právem stal jedním ze symbolů Londýna 
a projdeme se po levobřežní čtvrti South-
wark. Most Millenium Bridge nás dovede 
k  barokní Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě.
V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Od lodi Cutty 
Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího slavného parku, 
kterým prochází nultý poledník . Program zakončíme u Královské observatoře, s jedineč-
ným panoramatickým výhledem na Londýn.
6. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel), 3x ubytování v 
hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2890 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, Stonehenge 
(povinná rezervace min. týden před odjezdem) 590 Kč (do 15 let 330 Kč, nad 60 let 500 Kč) 

Zájezd s příletem do Londýna kopíruje program předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do LONDÝNA, asistovaný transfer na hotel.
2. - 5. den: Po snídani následuje program se skupinou autobusového zájezdu 2. - 5. den. 
Návrat na ubytování
6. den: Dokončení prohlídky Londýna. Dle let. řádu odpoledne transfer na letiště.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Londýn – Praha, transfer z/na hotel, 2 kabinová zavazadla (jedno 
příruční - malé, druhé do 10 kg), letištní taxy, dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4790 Kč, odbavené zavazadlo do 15 kg 1000 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 180 Kč, Stonehenge (povinná rezervace min. týden před odletem) 590 Kč (do 15 let 
330 Kč, nad 60 let 500 Kč)

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 

Londýn a perly královské Anglie I

Londýn a perly královské Anglie I

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V popoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Man-
che do Anglie. LONDÝN, první část prohlídky britské me-
tropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, dominanty 
jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu , které 
vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Budeme pokračovat kolem Westminster-
ského opatství  na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing 
Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický 
střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude vždy velmi živý West End, 
Čínská čtvrť a Piccadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli 
„pupek světa“. Nakonec projdeme ulicí Piccadilly a přes Green Park k Buckinghamskému 
paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea 
či jiné muzejní/galerijní instituce. 
3. den: Zamíříme na jihovýchod Anglie a navštívíme město CANTERBURY. Prohlédneme 
si jeho starobylé centrum a následně zavítáme do místní katedrály , která je sídlem pri-
muse anglikánské církve a skutečnou perlou gotického stavitelství. Pokračujeme návště-
vou LEEDS CASTLE, středověkého hradu, který je obklopen mohutným vodním příkopem 
a zasazen do prostředí zahrad a parku s obávaným bludiště. Odpoledne nás čeká pobřežní 
městečko RYE, původní člen Konfederace Cinque Ports. Za jeho půvabem stojí mj. maleb-
né uličky s kouzelnými hrázděnými domy.
4. den: Ráno se vydáme do městečka WINDSOR. Projdeme viktoriánským nádražím, pl-
ným obchůdků a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena, aby-
chom došli k přepychovému Windsorskému zámku, který již téměř tisíc let slouží jako 
sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY, které ztěles-
ňuje mnohé ze staré dobré Anglie. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédne-
me si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží
v Anglii. Přejdeme ke STONEHENGE , nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. 

na jihovýchod i jihozápad od metropole

na jihovýchod i jihozápad
od metropole

LONDÝN - CANTERBURY - LEEDS CASTLE - RYE - WINDSOR - SALISBURY
- STONEHENGE

LONDÝN – CANTERBURY – LEEDS CASTLE 
– RYE – WINDSOR – SALISBURY – STONEHENGE 

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno 
z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i mo-
numenty a památky jihovýchodně a jihozápadně 
od metropole. Navštívíme katedrálu v Canterbury, 
romantický zámek Leeds, půvabné pobřežní Rye
a nevynecháme ani Windsor či pravěký monument 
Stonehenge.

Kód Termín Cena Trasa

GB544-16-1 10.05. - 15.05. 9 990,– A, B, F, G, L

GB544-16-2 05.07. - 10.07. 9 990,– A, B, F, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

GB545-16-1 10.05. - 15.05. 19 990,– L2, L3
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V E L K Á  B R I T Á N I E

     Londýn - Westminster Abbey

     Stonehenge



katedrálou, která patří k nejkrásnějším
a nejpoetičtějším na Britských ostrovech. 
Odpoledne přejedeme do města BATH ,
architektonické perly na západě Anglie. 
Harmonické centrum vystavěné přede-
vším v elegantním georgiánském stylu, 
půvabný kostel místního opatství i staré 
římské lázně zaslouženě přivedly Bath na 
seznam dědictví .
5. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA. 
Den zahájíme návštěvou pevnosti Tower 

, která mezi svými zdmi ukrývá expozici 
britských korunovačních klenotů. Násled-
ně přejdeme Temži přes most Tower Bridge, jenž se právem stal jedním ze symbolů Lon-
dýna a projdeme se po levobřežní čtvrti Southwark, jež je plná zajímavých zákoutí. Most 
Millenium Bridge nás dovede k monumentální barokní Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule 
je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečerních hodinách se potom přesu-
neme do Královské čtvrti Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval 
College se dostaneme až do zdejšího slavného parku, kterým prochází nultý poledník 

. Program zakončíme u Královské observatoře, z jejíhož sousedství se nabízí jedinečný 
panoramatický výhled na britskou metropoli.  
6. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel), 3x ubytování
v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2890 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 
  Bonus: Komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

Zájezd s příletem do Londýna kopíruje program
předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna, asistovaný transfer na hotel.
2. - 5. den: Po snídani následuje program se skupinou autobusového zájezdu 2. - 5. den. 
Návrat na ubytování.
6. den: Snídaně, dokončení prohlídky Londýna. Dle let. řádu odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Londýn – Praha, transfer z/na hotel, 2 kabinová zavazadla (jedno 
příruční - malé, druhé do 10 kg), letištní taxy, dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4790 Kč, odbavené zavazadlo do 15 kg 1000 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 180 Kč

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 
  Bonus: Komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

Londýn a perly královské Anglie II
na západ od metropole

Londýn a perly královské Anglie II

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La 
Manche do Anglie. LONDÝN, prohlídka britské metro-
pole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od 
Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme
k budově Parlamentu , které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále bude-
me pokračovat kolem Westminsterského opatství  na vládní třídu Whitehall. Projde-
me kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé 
Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat 
bude vždy velmi živý West End, Čínská čtvrť a Piccadilly Circus se sochou Eróta, pro 
Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Nakonec projdeme ulicí Piccadilly
a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní 
Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce.   
3. den: Ráno odjezd do majestátního OXFORDU, centra vzdělanosti a města nádherné 
architektury. Projdeme se okolo staletí starých kolejí, nenecháme si ujít vědeckou knihov-
nu Bodleian Library, elegantní kruhovou stavbu Radcliff e Camera, univerzitní kostel 
sv. Panenky Marie ani věž Carfax Tower. Odpoledne zamíříme k BLENHEIM PALACE 
, monumentálnímu baroknímu zámku, rezidenci vévodů z Marlborough a rodišti Winstona 
Churchilla. Stavba je zasazena do nádherného prostředí anglického parku, který v sobě 
zahrnuje zahrady, umělé jezero, Sloup vítězství, Dianin chrám a další. Na večer přejezd na 
ubytování se zastávkou v Údolí bílého koně, které je pojmenováno po obrovském obrazci 
koně vytesaného do křídového svahu. 
4. den: Po snídani odjedeme do oblasti řeky Mere a zavítáme do STOURHEAD GARDENS, 
vynikající ukázky anglické zahradní architektury 18. století. Kolem zdejšího jezera jsou vy-
sázeny exotické stromy a rostliny a rozesety neoklasicistní chrámky, grotty, mosty atd. 
Po poledni navštívíme WELLS, půvabné městečko s úchvatnou středověkou gotickou 

na západ od metropole

LONDÝN - OXFORD - PALÁC BLENHEIM - ZAHRADY STOURHEAD - WELLS
- BATH      

Pojeďte s námi poznávat fantastickou zemi, v níž 
pulzující současnost kráčí ruku v ruce s mimořádně 
bohatou minulostí. Navštívíme Londýn, jedno z nej-
působivějších hlavních měst na světě, a podíváme 
se také za jeho hranice, do opravdové Anglie, které 
stále patří přívlastky stará a dobrá. 

Kód Termín Cena Trasa

GB546-16-1 23.09. - 28.09. 9 990,– A, B, F, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

GB547-16-1 23.09. - 28.09. 19 990,– L2, L3
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ZAHRADY
STOURHEAD

WELLS

BATH

OXFORD

PALÁC BLENHEIM

LONDÝN

V E L K Á  B R I T Á N I E

     London Eye



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z  Prahy s průvodcem do 
LONDÝNA. Transfer na hotel a dle čas. 
možností první seznámení s  městem. Od 
Londýnského oka se přes Westminter 
Bridge vydáme k  budově Parlamentu 

 se slavným Big Benem. Pokračujeme 
kolem Westminsterského opatství  
na vládní třídu Whitehall, kolem sídla pre-
miéra Downing Street a Horse Guards na 
Trafalgarské náměstí - turistický střed 
Londýna. 
2. den: Přejezd místní dopravou do centra. 
Prohlídka West Endu, náměstí Leicester 
Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se 
sochou Eróta, Green Park, Buckingham-
ský palác. Po poledni Covent Garden, 
krásná italizující čtvrt uprostřed metropole. 
Odpoledne možnost návštěvy Národní Ga-
lerie, Londýnského oka, Britského muzea. 
Večer prohlídka Albertopole, oblasti mi-
mořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of 
Music, Imperial College of London až k  muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muze-
um, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum). 
3. den: Návštěva pevnosti Tower  s expozicí britských korunovačních klenotů. Následně 
přejdeme Temži přes most Tower Bridge a projdeme se po čtvrti Southwark. Most Mille-
nium Bridge nás dovede k  barokní katedrále sv. Pavla a v podvečer se přesuneme do 
Královské čtvrti Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College 
se dostaneme až do zdejšího parku, kterým prochází nultý poledník . Od Královské ob-
servatoře se nabídne jedinečný výhled na město. Místo čtvrti Greenwich lze individuálně 
strávit podvečerní hodiny  v obchod. domech či na Oxford Street, osobní volno.
4. den: Snídaně, indiv. volno, dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Londýn – Praha, 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé 
do 10 kg), let. taxy,  transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x 20.4.)*, 
3x snídani (4x 20.4.)*, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3000 Kč (4000 Kč 20.4.)*, výlet do Windsoru 750 Kč (20.4.)*, odbave-
né zavazadlo do 15 kg 1000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč (150 Kč 20.4.)*
Poznámka: *Program 20. 4. je prodloužen o jeden den, zájezd provází Mgr. Pavel Dvořák. V  průběhu 
pobytu se uskuteční fakult. výlet do městečka WINDSOR, viktoriánské nádraží, místní radnice, Long Walk 
a prohlídka zámku Windsor, staré sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do Londýna. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. 
Nocleh ve Francii.
2. den: Brzy ráno pokračujeme do Ang-
lie. Zastávka v malebném RYE, starobylé 
opevněné městečko s pitoreskními ulička-
mi. Návštěva BODIAM CASTLE, pohádkový 
hrad ze 14. století obehnaný vodním pří-
kopem, který se řadí k nejromantičtějším
v Anglii. Poté prohlídka jedinečného města 
BRIGHTON oblíbeného letoviska anglic-
kých aristokratů, jehož hlavní atrakcí je vý-
střední „orientální“ Royal Pavilion. Přejezd 
na ubytování.
3. den: Návštěva aristokratického sídla 
BLENHEIM PALACE , vrcholné dílo baro-
ka v Anglii, které bylo postaveno pro vítě-
ze bitvy u Blenheimu, J. Churchilla. Kromě 
paláce má toto skvostné sídlo i nádherný 
park a zahrady. OXFORD, staré univerzit-
ní město s mnoha starobylými kolejemi 
a monumentální architekturou. Projížďka 
po náhorní vápencové plošině, kraji COT-
SWOLDS, který oplývá rozkošnými středověkými domy z místního vápence.
4. den: Zámek WINDSOR,  který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a králo-
ven. Následuje prohlídka západního okraje LONDÝNA, kde navštívíme HAMPTON COURT, 
jeden z nejvýznamnějších paláců Anglie, jehož exteriér představuje směsici tudorovského 
a anglického baroka. Pýchou paláce jsou též pečlivě obnovené barokní zahrady se vzác-
nými rostlinami a geometricky řešenými záhony. Dále Královské botanické zahrady KEW  
GARDENS  s nejucelenější botanickou sbírkou na světě - tisíce druhů vzácných a exotic-
kých rostlin, Palmový skleník, skleník princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, čínská 
pagoda aj.
5. den: Přejezd do LONDÝNA, devítihodinová prohlídka metropole, možnost navštívit mno-
há atraktivní místa, jakými jsou budovy Parlamentu s legendárním Big Benem, Westmins-
terské opatství , Hyde Park s proslulým řečnickým koutkem, centrum City s katedrálou 
sv. Pavla, Tower  aj. Večerní přejezd kanálu La Manche.
6. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd přes La Manche, 4x ubytování – 1x v hotelu, 3x v soukromí 
(2lůžkové pokoje), 3x polopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

  Cesta tam bez nočního přejezdu

Anglie Londýn
paláce, zámky, hrady, zahrady a Londýn metropole světa  

Kód Termín Cena Trasa

GB549-16-1 23.08. – 28.08. 9 990,– N, F + Brno

Kód Termín Cena Svoz let.

GB902-16-1* 20.04. – 24.04. 13 390,- L2

GB548-16-1 26.05. – 29.05. 12 390,- L2

GB548-16-2 14.07. – 17.07. 12 390,- L2

GB802-16-1 01.12. – 04.12. 12 390,- L2
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BODIAM CASTLE - BRIGHTON - BLENHEIM PALACE - OXFORD
- COTSWOLDS - WINDSOR - LONDÝN - HAMPTON COURT - KEW  GARDENS  

Zájezd je určen i pro ty z Vás, kteří již Londýn navštívili a chtěli by poznat další zajíma-
vá místa jižní Anglie. Navštívíme majestátní honosné aristokratické a královské paláce, 
stejně jako krásné zahrady a anglické parky, které po staletí k Anglii patří.  

Vydejte se s námi za pevností Tower, královským sídlem v Buckinghamském paláci 
nebo katedrálou sv. Pavla. Z kabinky London Eye budeme mít jako na dlani most 
Tower Bridge, Big Ben i dynamicky rostoucí Docklands. Okusíme atmosféru náměstí 
Trafalgar, Oxford Street, Hyde parku či Piccadilly Circus. V dubnovém termínu máme 
možnost výletu  i na zámek Windsor. 

Hampton Court Palace



nenky Marie ani věž Carfax Tower. 
4. den: Druhou část prohlídky LONDÝNA za-
hájíme návštěvou pevnosti Tower , která 
mezi svými zdmi ukrývá expozici britských 
korunovačních klenotů. Následně přejde-
me Temži přes most Tower Bridge, jenž se 
právem stal jedním ze symbolů Londýna, 
a projdeme se po levobřežní čtvrti South-
wark, jež je plná zajímavých zákoutí. Most 
Millenium Bridge nás dovede k monu-
mentální barokní Katedrále sv. Pavla.
V podvečerních hodinách se přesuneme 
do Královské čtvrti Greenwich. Od lodi 
Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Na-
val College se dostaneme až do zdejšího 
slavného parku, kterým prochází nultý 
poledník . Program zakončíme u Králov-
ské observatoře, jedinečný panoramatický 
výhled na britskou metropoli. Večer odjezd 
do republiky.
5. den: Příjezd do ČR v odpoledních hod.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel), 2x ubytování v 
hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 
  Sleva: Senior +55 – ze základní ceny 3%

Zájezd s příletem do Londýna kopíruje
program předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna, asistovaný transfer na hotel.
2. - 4. den: Po snídani následuje program se skupinou autobusového zájezdu 2.- 4. den. 
Návrat na ubytovaní.
5. den: Snídaně, dokončení prohlídky Londýna. Dle let. řádu odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Londýn – Praha, 2 kabinová zavazadla (jedno příruční- malé, druhé 
do 10 kg), letištní taxy,  transfer z/na hotel, dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3980 Kč, odbavené zavazadlo do 15 kg 1000 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 150 Kč

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 
  Sleva: Senior +55 – ze základní ceny 3%

Londýn, Windsor, Oxford
města na Temži

Londýn, Windsor, Oxford

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN, prohlídka 
britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, 
dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminster Bridge vydáme k budově Parlamen-
tu , které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat kolem 
Westminsterského opatství  na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra 
Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - 
turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude vždy velmi živý 
West End, Čínská čtvrť a Piccadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the 
World, neboli „pupek světa“. Nakonec projdeme ulicí Piccadilly a přes Green Park k Buc-
kinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, 
Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce.    
3. den: Ráno se vydáme do městečka WINDSOR. Projdeme krásným viktoriánským nádra-
žím, plným obchůdků a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena 
a ukážeme si Long Walk, několik kilometrů dlouhou promenádu, která přiléhá k nejslav-
nější zdejší pamětihodnosti, kterou je bezesporu Windsorský zámek, téměř jeden tisíc 
let staré sídlo britských králů a královen. Jeho návštěvu přirozeně nemůžeme vynechat. 
Odpoledne věnujeme majestátnímu OXFORDU, centru vzdělanosti a městu nádherné ar-
chitektury. Projdeme se okolo staletí starých kolejí, nenecháme si ujít vědeckou knihovnu 
Bodleian Library, elegantní kruhovou stavbu Radcliff e Camera, univerzitní kostel sv. Pa-

města na Temži

Vydejte se s námi do Londýna, hlavního města Spojeného království, kde dějiny 
a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní i stará architektura, 
nádherné parky, vynikající muzea a galerie, bulváry plné obchodů a spousta zábavy. 
Podívat se můžete také do Windsoru, půvabného anglického městečka nedaleko na 
západ od metropole, v němž stojí zámek Windsor, svědek tisícileté historie ostrovního 
království. 

Kód Termín Cena Trasa

GB550-16-1 26.10. – 30.10. 7 990,– A, B, F, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

GB551-16-1   26.10. – 30.10. 17 990,– L2, L3
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     Londýn - Big Ben

     Londýn - Big Ben     Oxford

    Oxford

Londýn - Buckinghamský palác

Londýn



jezer, divokých horských údolí, dramatických kopců a roztomilých usedlostí. Přes výletní 
středisko BOWNESS k působivému jezeru WINDERMERE, přes kouzelné vesničky Gras-
mere a Rydal dorazíme až do měst. KESWICK, které leží u nejpůvabnější z místních vod-
ních ploch, jezera DERWENT WARTER. V podvečer přejezd na ubytování do kraje Yorkshire.
7. den: Prohlídka úchvatného města YORK plného klikatých středověkých uliček, obklope-
ného monumentálním pásem hradeb ze 13. stol. a naplněného všudypřítomnou atmosfé-
rou časů minulých. Za návštěvu rozhodně stojí dech beroucí katedrála York Minster nebo 
Jorvik Viking Centre, ohromně zajímavé muzeum připomínající vikinskou éru dějin města. 
Zapomenout bychom neměli ani na posezení v některé z mnoha tradičních hospůdek, kte-
ré se mohou pochlubit staletými zkušenostmi ve vytáčení piva.  
8. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA. Ráno se vydáme k pevnosti Tower , která mezi 
svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů. Nevynecháme ani Tower 
Bridge, jenž se právem stal jedním ze symbolů Londýna. V poledne se přesuneme k ba-
rokní kaderále katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. 
V odpoledních hod. individuální volno, možnost návštěvy galerie moderního umění Tate, 
shakespearovské divadla Globe, křižníku Jejího veličenstvan lodi Belfast nebo jiných za-
jímavostí v okolí. Večer odjezd do republiky. 
9. den: Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 6x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5190 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 
  Bonus: Komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

Zájezd s příletem do Londýna kopíruje program předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna, asistovaný transfer na hotel, ubytování.
2. - 7. den: Po snídani program se skupinou bus. zájezdu 2. - 7. den. Ubytování v Londýně.
8. den: Dopoledne pevnost Tower, Tower Bridge, kated. sv. Pavla. Asisitovaný transfer na 
letiště. Odlet do ČR.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Londýn – Praha, transfer z/na letiště, 2 kabinová zavazadla (jedno 
příruční - malé, druhé do 10 kg), let. taxy dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 6690 Kč, odbavené zavazadlo do 15 kg 1000 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 240 Kč

  Průvodce: Mgr. Pavel Dvořák 
  Bonus: Komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

Starobylá Anglie - NP Lake District                                   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: V brzkých ranních hodinách přejezd trajektem/Eurotunelem přes kanál La Man-
che do Anglie. LONDÝN, první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti West-
minster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se 
přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu , které vévodí zvonicová věž 
se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opat-
ství  na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street 
a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed 
Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude vždy velmi živý West End, Čínská 
čtvrť a Piccadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World neboli „pupek 
světa“. Nakonec projdeme ulicí Piccadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. 
Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné 
muzejní/galerijní instituce.  
3. den: Po snídani přejezd do Midlands, nazývané také srdce Anglie. Zde navštívíme vel-
kolepý středověký hrad WARWICK CASTLE, který rozhodně patří k nejkrásnějším a nejma-
jestátnějším sídlům v zemi. Odpoledne malebné městečko STRATFORD NAD AVONOU, 
které se vedle typické hrázděné architektury, půvabných uliček a kouzelného nábřeží 
může pochlubit i mnoha místy, spojenými s nejslavnějším místním rodákem – Williamem 
Shakespearem. Od areálu místních divadel se vydáme ke Kostelu sv. Trojice, kde je vě-
hlasný literát pochován, k Hall’s Croft, okolo Harvard House až na Henley Street, kde stojí 
Shakespearův rodný dům.
4. den: Severní Wales. Průjezd NÁRODNÍM PARKEM SNOWDONIA, v němž se zalesněná 
údolí a horská jezera potkávají s vřesovišti a čipernými vodními toky. Navštívíme středově-
ké přístavní město CAERNARFON, kterému dominuje impozantní hrad  stejného jména 
postavený králem Eduardem I. Po pobřeží se přesuneme do opevněného města CONWY 

, které se pyšní mimořádným architektonickým a historickým dědictvím. 
5. den: Prohlídka fantastického LIVERPOOLU. Projdeme si nábřeží Pier Head  s monu-
mentálními Royal Liver Building, Cunard Building a Port of Liverpool Building, dále revitali-
zovaný Albert Dock, podíváme se hned ke dvěma místním katedrálám, jedné anglikán-
ské, druhé katolické, nevynecháme velkolepou budovu St. George’s Hall, monumentální 
ukázku neoklasicistního stavitelství 19. stol. a samozřejmě zavítáme do Cavern Quarter, 
kde se zrodili fenomén the Beatles. Odpoledne možnost návštěvy světoznámého muzea 
Beatles Story či vynikající umělecké galerie The Walker, popř. některého z dalších výbor-
ných místních muzeí. 
6. den: Po snídani vjedeme do Jezerní oblasti - NÁRODNÍ PARK LAKE DISTRICT, která je 
dle mnohých nejkrásnější částí Anglie. Necháme se unést zádumčivou nádherou klidných 

a severní Wales

LONDÝN - WARWICK - STRATFORD UPON AVON - NP SNOWDONIA 
- CAERNARFON - CONWY - LIVERPOOL - NP LAKE DISTRICT - BOWNESS 
- WINDERMERE - KESWICK - DERWENT WARTER - YORK - LONDÝN 

Vydejte se s námi poznávat krásy hned dvou his-
torických zemí Spojeného království. Cesta nás 
zavede do Londýna, pulzující metropole, v níž dě-
jiny kráčí ruku v ruce se současností, do Stratfordu, 
městečka typického anglického půvabu, které je 
navíc neodmyslitelně spjato s nejslavnějším drama-
tikem všech dob, do Walesu, k jeho dramatickým 
horám i středověkým hradům, do fantastického Li-
verpoolu, do nedostižně půvabné Jezerní oblasti na 
severu Anglie či do Yorku, jenž je bezkonkurenčním 
svědkem minulosti. 

Kód Termín Cena Trasa

GB552-16-1   13.08. - 21.08. 15 290,– A, B, F, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

GB553-16-1   13.08. – 20.08. 22 690,– L2, L3
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Starobylá Anglie - NP Lake District                                   
a severní Wales

LONDÝN – WARWICK – STRATFORD UPON AVON
– NP SNOWDONIA – CAERNARFON – CONWY 
- LIVERPOOL - NP LAKE DISTRICT –BOWNESS 
- WINDERMERE - KESWICK - DERWENT WARTER -  YORK - LONDÝN 

LIVERPOOL

YORK

BOWNESS

NP LAKE DISTRICT

CAERNARFON

NP SNOWDONIA

STRATFORD UPON AVON

WARWICK

LONDÝN

CONWY

V E L K Á  B R I T Á N I E

     Wales      York



BRIGHTON - PORTSMOUTH - HRAD CORFE - EXETER - PLYMOUTH - 
CORNWALL: HRAD ST.MICHAEL´S MOUNT - PENZANCE - ST. IVES
- TINTAGEL - LANHYDROCK - BODMIN MOOR - NP DARTMOOR: PRINCETOWN
- POSTBRIGE - PLYMOUTH - GLASTONBURY - WELLS - BATH - LONDÝN

PENZANCE

ST. IVES

TINTAGEL

BRISTOL

GLASTONBURY

PLYMOUTH

EXETER BRIGHTON

LONDÝN

4. den: Celodenní výlet do jižní části 
CORNWALLU. Navštívíme městečko 
Marazion s ostrovním hradem ST. MI-
CHAEL´S MOUNT, městečko PENZAN-
CE, příjemné městečko na okraji zátoky 
Mount´s Bay, nemineme ani MINACK 
THEATRE - impozantní divadlo na skal-
ním útesu a dojedeme až na nejzá-
padnější bod Anglie LAND´S END, ma-
lebné pobřeží, nekonečné výhledy na 
Atlantský oceán. Variantně dle horšího 
počasí bude závěr dne patřit typicky an-
glickému letovisku ST. IVES, podvečerní 
prohlídka města s možností povečeřet 
nejen rybu po anglicku, fotogenický pří-
stav. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní výlet do západní čás-
ti CORNWALLU. Navštívíme rybářský 
přístav TINTAGEL, obklopený rozeklaný-
mi útesy, Merlinova jeskyně, romantické 
zříceniny Artušova rodného hradu vypí-
nající se vysoko na návrší. Prohlédneme 
si známé viktoriánské sídlo a zahrady 
LANHYDROCKU, naše cesta povede 
dál do chráněného vřesoviště BODMIN 
MOOR mj. zde navštívíme hospodu Ja-
maica Inn z 18. století, kterou proslavila 
Daphne du Maurierová ve známém mi-
lostném příběhu o pašerácích. Dnes se 
tu nachází restaurace a malé muzeum.  
6. den: Výlet do Národního parku 
DARTMOOR, krajina jakou byste uprostřed země nečekali. Divoká vřesoviště vytvořila hrů-
zostrašné prostředí pro detektivní román Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský. Pro-
cházka 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 LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Odjezd do PLYMOU-
THU, prohlídka města a půvabného přístavu – historický komplex plymoutských doků, 
kde se od napoleonských válek stavěly válečné lodě, návrší Plymouth Hoe, tudorovská 
přístavní čtvrť Barbican.
7. den: Odjíždíme směrem na GLASTONBURY, město zahalené tajemstvím a opředené 
mýtem o králi Artušovi, Glastonburské opatství. Pokračujeme do města WELLS, maje-
státní katedrála a Vicars´Close (zbudovaná pro chór vikářů, náleží k nejstarším zcela za-
chovalým ulicím v Evropě). Prohlídka historického jádra honosného gregoriánského lázeň-
ského střediska BATH v údolí řeky Avony. Odjezd na ubytování do Londýna.
8. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších památek LONDÝNA s průvodcem, pro ty z vás, 
kdo město již navštívili, individuální program. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
9. den: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.  

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche, 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. poko-
je s příslušenstvím, 6x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč  
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%          
  Trvale oblíbený zájezd
  Tajemná krása Cornwallu

Cornwall – po stopách krále Artuše                      

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno přejedeme kanál La Manche do Anglie a pokračujeme na jih k populárnímu 
a oblíbenému přímořskému letovisku BRIGHTON, který odjakživa přitahoval společenskou 
smetánku. Prohlídka majestátního výstředního pavilonu Royal Pavilion, procházka po Pa-
lace Pier – typické pozdně viktoriánské molo z roku 1899. Odpoledne příjezd do města 
PORTSMOUTHU s bohatou námořní minulostí Anglie – prohlídka historické námořní ob-
lasti Flagship Portsmouth s bývalou vlajkovou lodí admirála 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 v Portsmouthu.    
3. den: Cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství Dorset na poloostrově Purbeck 
a prohlídka hradu CORFE, který patří mezi 15 nejúchvatnějších hradů světa, pozůstatky 
hradního opevnění stále působí velkolepým dojmem. Katedrální město EXETER, správní 
středisko Devonu – jedinečná katedrála sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným 
v Británii. Anglická riviéra – panoramatická cesta podél pobřeží - krátká návštěva maleb-
ných lázeňských městeček PAIGNTON, BRIXHAM. Díky mírnému podnebí, subtropickým 
zahradám a lux. viktoriánským hotelům si oblast vysloužila název „riviéra“. Příjezd do PLY-
MOUTHU, města s bohatou historií mořeplavby a tudorovskou přístavní čtvrtí Barbican.  

a Národní park Dartmoor 

Magický kout Británie charakterizují kilometry roz-
manitého 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, romantická a tajemná 
vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, str-
hující výhledy, to vše v protikladu se životem v ruš-
ných městech. 

Kód Termín Cena Trasa

GB554-16-1        16.07.-24.07. 15 790,– A, B, F, G, L

GB554-16-2        20.08. - 28.08.                   15 790,– A, B, F, G, L   
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     Cornwall

     Hol Plymouth

     Royal Pavilon Brighton

    Dartmoor

     Cornwall



rodného hradu vysoko na návrší. Pokraču-
jeme do chráněného vřesoviště BODMIN 
MOOR s muzeem pašeráctví a dějištěm 
románu Daphne du Maurier Hospoda Ja-
majka - Jamaica Inn. Na závěr dne prohlíd-
ka skvěle zachovalého viktoriánského sídla
a udržovaných zahrad LANHYDROCK.  
5. den: Celodenní výlet do jižní části 
Cornwalu. Městečko Marazion s ost-
rovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT, 
příjemné městečko PENZANCE na okraji 
zátoky Mount´s Bay, romantické divadlo na 
útesech nad jednou z nejkrás. anglických 
pláží MINACK THEATRE, mys LAND´S END, 
nejzápad. bod Anglie, malebné pobřežní, 
nekonečné výhledy na Atlantský oceán. 
6. den: Podmanivé a umělci vyhledávané 
ST. IVES, fotogenický přístav, strmé uličky, 
četné galerie a prodejny řemeslných výrobků, oblíbené centrum surfařů. CAPE CORN-
WALL, vycházka k romantickým útesům s pozůstatky důlních staveb Botallack Mine.
7. den: Rozloučíme se s jihem Anglie, navštívíme opatství GLANSTONBURY, kraj zahalený 
tajemstvím a opředený mýty o králi Artušovi, tajemný AVALON, kde byl údajně král Artuš 
pohřben. Lehký výstup na GLASTONBURY TOR, na vrcholku 160 m vysokého kopce se tyčí 
středověký kostel sv. Michala - světce spojovaného s vyvýšenými místy, domnělá brána do 
podsvětí. Zastavíme v nejmenším anglickém katedrálním „city“ - městečku WELLS, pro-
hlídka známé katedrály, uličky Vicars´Close a odpoledne odlet do Prahy. Předpokládaný 
přílet ve večerních hodinách.  
 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Bristol - Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště, 6x ubyto-
vání hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, dopravu klim. autokarem (minibusem) v Anglii 
průvodce 
Fakultativní příplatek: 1.lůžk. pokoj 3990 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připo-
jištění vyššího storna zájezdu 460 Kč 

  Průvodce: Tomáš Rezler
  Kouzelný kraj krále Artuše
  Tajemný NP Dartmoor

Cornwall                             

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy do BRIS-
TOLU, předpokládaný přílet kolem 23.00 hod., ubytování.
2. den: Navštívíme historické centrum hrabství 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 mořeplavby, převážně tudorovská přístavní čtvrť Bar-
bican, odkud vypluli Otcové poutníci (Pilgrim Fathers) v roce 1620 na lodi Mayfl ower do 
Nového světa, návrší Plymouth Hoe.  
3. den: Národní park DARTMOOR, dějiště románu Arthura Conana Doyla - Pes baskervil-
ský, 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 věznice - miniaturní vesnice POSTBRIGE, ležící v samém středu 
NP, středověký žulový most, procházka kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodo-
pádem. Návrat na ubytování. 
4. den: Po snídani odjedeme do západní části Cornwalu. Navštívíme rybářský přístav TIN-
TAGEL, obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušova 

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 

Navštivte s námi Cornwall, zcela odlišný svět od 
zbytku Anglie. Kraj, který se může pochlubit pře-
krásnou krajinou a nejúchvatnějšími pobřežními lo-
kalitami z celé země, které jsou poseté památkami 
po předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. 
Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspira-
cí, které stály u zrodu knih jako např: Lorna Doone 
nebo Hospoda Jamajka.

Kód Termín Cena Svoz let.

GB555-16-1 25.07. - 31.07.                                       26 790,– L2, L3
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TINTAGEL

PLYMOUTH

EXETER

BRIXHAM

GLASTONBURY
WELLS

BRISTOL

     Cornwall     Lanhydrock

     St. Michael´s Mount

     Penzance

     Glastonbury     Tintagel



AMSTERDAM - JEDBURGH - EDINBURGH - HRAD 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 - CASLERIGG STONE CIRCLE
- WINDERMERE - LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - LONDÝN

pěší výstup. Navštívíme také nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN
s nejcennější relikvií Fairy fl ag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije 
kolonie asi 300 tuleňů. Závěr dne, hlavní město ostrova, atraktivní rybářský přístav POR-
TREE s malebnou řadou barevných domů na pobřeží.  
6. den: Pokračujeme přes KALEDONSKÝ PRŮPLAV (technická památka) k nejznámější-
mu a druhému největšímu jezeru Skotska LOCH NESS, zastavíme v malebném FORT AU-
GUSTUS v pohoří Highlands, dříve vojenské 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 vysočina. Údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie 
BEN NEVIS (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, výstup 
k sedlu v údolí GLEN COE. Krátká zastávka u NEPTUN’S STAIRCASE (Neptunovo schodi-
ště), osm propustí postavených na překonání výškového rozdílu 28 m mezi jezery a mo-
řem, lehká turistika variantně zastávka ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím vesnicím
v Lowlands, překrásný výhled na jezero Loch Lomond. Odjezd na ubytování do Glasgow. 
7. den: Historicky 1. vesnice Skotska GRETNA GREEN, známá především z historie „svatba-
mi na útěku“, krátká zastávka. Průjezd krásnou krajinou kolem jezer s výhledy na hory do 
fantastické oblasti LAKE DISTRICT, kde přírodní krásy převažují nad lidskými výtvory. Ta-
jemný kamenný kruh CASLERIGG STONE CIRCLE, obklopený nádhernou scenérií hor, jezero 
a prohlídka měst. WINDERMERE, fakult. okružní plavba lodí. Pokračujeme na jih do jednoho
z nejznámějších měst Anglie Liverpoolu, dle časových možností krátká prohlídka a ubytování. 
8. den: Po snídani LIVERPOOL vč. návštěvy světoznámého muzea Beatles Story, Mathew 
Street, kde býval slavný Cavern Club v němž The Beatles začínali, největší anglikánská 
katedrála na světě a zastávka u stadionu FC Liverpool an Anfi eld Road. 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 nejznámější pamětihodnosti metropole s průvod-
cem, pro ty z vás, kdo již město navštívili individuální volno, návštěva slavných muzeí. Večer 
trajektem nebo Eurotunelem do Francie. Průjezd Francií, Belgií a Německem.
10. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: 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
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4900 Kč, na vyžádání 2lůžk. kajuta vnější s oknem 1200 Kč/os., kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč 

  Průvodce: Tomáš Rezler a Petr Horák 

Skotsko a ostrov Skye

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. Nalodě-
ní na loď do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, 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 kte-
rém žila Marie Stuartovna. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH 
(UNESCO), hlavního města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh 
Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - „Královská míle“ cesta ve-
doucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná 
věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století.    
4. den: Oblastí Lowlands pokračujeme do královského Stirlingu, historická brána do ob-
lasti Highlands, staré město pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. 
Stuartovna na obranu před Jindřichem VIII. a prohlídka ohromujícího HRADU STIRLING, 
skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, místo korunovace mnoha skotských 

králů a královen vč. Marie Stuartovny. 
HIGHLANDS, typicky skotská krajina, nád-
herné hory, úzká údolí a návštěva palírny 
Edradour v PITLOCHRY, dobové záznamy 
praví, že funguje jako farmářská palírna již 
od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochut-
návkou navštívíme velkolepé sídlo vévody 
z Athollu - BLAIR CASTLE, jeden z největ-
ších 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 zámků a vévo-
da z Athollu má dodnes zvláštní výsadu, 
držet si svoji soukromou armádu Atholl 
Highlanders, čítající asi 90 mužů. 
5. den: Celodenní výlet po ostrově SKYE, 
opředený legendami, bez něhož si ná-
vštěvu Skotska nelze představit, cestou 
foto zastávka u hradu EILEAN DONAN, 
průjezd kouzelnou neporušenou přírodou 
s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastaví-
me u vyhlídky KILT ROCK, útesy vypínající 
se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. 
Přejezd po východním pobřeží poloostro-
va Trotternish, bizarní sopečné scenérie, 
skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký 

letní toulky 

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. 

Kód Termín Cena Trasa

GB556-16-1      01.07. - 10.07. 18 590,– A, B, G, L

GB556-16-2      05.08. - 14.08.                  18 590,– A, B, G, L       
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návkou. Přes pohoří Grampian Mountains 
a kolem několika jezer přijedeme k vyhlíd-
ce na údolí GREAT GLEN u vesnice Spean 
Bridge a dále k nejfotografovanějšímu hra-
du Skotska, k EILEAN DONAN, krátká za-
stávka, odjezd na ubytování na ostrov Skye. 
5. den: Celodenní výlet po legendami 
opředeném ostrově SKYE, bez něhož si 
návštěvu Skotska nelze představit. Navští-
víme nejstarší rodové sídlo Skotska hrad 
DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy 
Flag. V případě příznivého počasí možno 
odjet do laguny, v níž žije asi 300 tuleňů. 
Přejezd po pobřeží poloostrova Trotter-
nish, zastávka u KILT ROCK, útesy vypínají-
cí se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. 
Skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký 
pěší výstup. Hlavní město ostrova, atraktiv-
ní rybářský přístav PORTREE s malebnou 
řadou barevných domů na pobřeží. Večer 
návrat na ubytování.
6. den: Nejznámější a druhé největší jezero 
Skotska LOCH NESS, po cestě zastávka na 
troskách hradu URQUHART CASTLE, od-
kud je úžasný výhled na jezero Loch Ness, 
prohlídka hradu. Zastavíme v malebném 
městečku FORT AUGUSTUS, fakultativně 
výlet lodí po jezeře Loch Ness, prohlídka 
zdymadel Kaledonského kanálu. Milovní-
ky přírody nadchne Skotská vysočina. Údolí 
GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie Ben 
Nevis  (1 344 m n.m. ), možnost fakultativně 
vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range. 
Přejezd ke známému skotskému želez-
ničnímu viaduktu GLENFINNAN VIADUCT, 
lehký pěší výstup. Ubytování.
7. den: Jedno z nejkrásnějších údolí Skot-
ska GLEN COE, při dobrém počasí procház-
ka v nádherné přírodě. Přejezd do vesničky 
LUSS, která patří k nejhezčím vesnicím
v Lowlands, s neobyčejně pitoreskními 
domky na břehu jezera Loch Lomond
v Národním parku Trossachs, výlet lodí po 
jezeře. Odpoledne město GLASGOW, návštěva botanické zahrady, procházka po areálu 
univerzity. Budeme mít i možnost přejezdu metrem s nejmenším průměrem tunelu na svě-
tě ke stadionu FC Glasgow Rangers. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování a večeři.  
8. den: Ráno transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Edinburgh – Praha, letištní taxy, 7x ubytování 
v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 1x večeři, dopravu minibusem (autokarem) po Skot-
sku, průvodce,  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 4000 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč . 

  Průvodce: Tomasz Kedzior
  Trvale oblíbený zájezd

Nejkrásnější místa Skotska

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do EDINBURGHU, 
transfer na ubytování do hotelu. Odpoledne pěší pro-
hlídka města s průvodcem. Procházka po Royal Mile, 
Princess Street, možnost nákupů nebo výstup na vyhlídkový bod Calton Hill.
2. den: Nejnavštěvovanější skotské město EDINBURGH, prohlídka královské jachty Bri-
tannia, impozantní hrad Edinburgh Castle s korunovačními klenoty. Den zakončíme ná-
vštěvou Rosslynské kaple (známé z fi lmu Šifra mistra Leonarda). 
3. den: Ráno přejedeme přes strhující Forthské mosty, navštívíme jediný rotační lodní výtah 
tohoto typu na světě FALKIRK WHEEL, nacházející se nedaleko města Falkirk. Návštěva 
královského hradu STIRLING, který se tyčí vysoko na skále a po staletí vévodil skotským 
dějinám, z historického hlediska patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku. Přesuneme 
se na druhou stranu Stirlingu k Wallace Monument, rozhledna s expozicí o skotské historii 
i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po nejstarším univerzitním městě Skotska 
ST. ANDREWS, které je obecně považováno za „domov golfu“ a na zdejší univerzitě stu-
doval i princ William.
4. den: Budeme projíždět typicky skotskou krajinou územím Highlands, cestou navštívíme 
velkolepé sídlo vévody z Athollu  BLAIR ATHOL, prohlídka zámku Blair Castle, sídlo rodu Mu-
rray, vévodů z Athollu. Exkurze v palírně whisky DALWHINNIE DISTILLERY spojená s ochut-

a ostrov Skye

EDINBURGH - FALKIRK WHEEL - STIRLING - ST. ANDREWS - BLAIR ATHOL 
- DALWHINNE DISTILLERY - EILEAN DONAN - OSTROV SKYE: HRAD 
DUNVEGAN - KILT ROCK - OLD MAN OF STORR - PORTREE - LOCH NESS 
- FORT AUGUSTUS - GLEN NEVIS - GLENFINNAN VIADUCT - GLEN COE 
- LUSS - LOCH LOMOND - GLASGOW

Vydejte se s námi poznat rozmanitou skotskou kra-
jinu, travnaté kopce oblasti Borders, strhující sce-
nérie Highlands, odlehlá horská údolí, jezera, vřes, 
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.

EILEAN
DONAN

OSTROV
SKYE

LOCH NESS

FORT AUGUSTUS

DALWHINNE DISTILLERY

BLAIR ATHOL

ST. ANDREWS

GLEN NEVIS

LUSS

GLASGOW

EDINBURGH

STIRLING

GLENFINNAN
VIADUCT

V E L K Á  B R I T Á N I E

S KOT S KO

Kód Termín Cena Svoz let.

GB557-16-1   31.07. - 07.08.         31 990,– L2, L3

Edinburgh

     ostrov Skye

    hrad Urquhart



Edinburgh

hezkého počasí možnost fakult. vyjet lanovkou na vrchol hory Aonach Mor (1219m), lehká 
turistika, výhledy na Ben Nevis. Zastávka na Spean Bridge, výhledy na horské velikány
a u jednoho z nejfotografovanějších skotských hradů EILEEN DONAN, přejezd na OSTROV 
SKYE, ubytování a podvečerní prohlídka ostrovního městečka PORTREE. 
5. den: Panoramatická jízda ostrovem na západní pobřeží, navštívíme hrad DUNVEGAN, 
staré klanové sídlo rodu Mac Leodů, prohlídka hradu a krásných zahrad. Možnost vyjížď-
ky lodí k nedaleké kolonii volně žijících tuleňů. Pokračujeme poloostrovem Trotternisch, 
Skye Museum of Island Life, výhledy na vnější Hebridy, vyhlídka na Kilt Rock s vodopádem, 
bizarní sopečné formace pohoří Storr, skalní útvar Old Man of Storr (707 m). Odj. na ubyt.
6. den: Zpět k jezeru LOCH NESS a podél něj ke hradu URQUART, půvabné zřícenině na 
břehu jezera. Glenmorangie Destillery, prohlídka palírny, kde se vyrábí jedna z nejkva-
litnějších whisky ve Skotsku. Cesta severním Skotskem do přístavu Scrabster. K večeru 
trajektem  (cca 1,5 hod.) na SOUOSTROVÍ ORKNEJE, plavba kolem impozantních útesů 
ostrova Hoy, mezi ostrovy se nachází vodní plocha známá jako Scapa Flow, hlavní základ-
na královského námořnictva za obou světových válek, připlutí do STROMNESS na ostrov 
MAINLAND, největší ostrov Orknejí, odjezd na ubytování.
7. den: Neslavnější památka ‚Srdce neolitických Orknejí‘, kamenná vesnice SKARA BREA 

, nejzachovalejší neolitické sídliště v Evropě, osídlena cca od 3100 př. n. l., zámek Skail 
House ze 17. stol., určitou dobu v něm prý strávil i legendární kapitán Cook, pobřežní sce-
nérie, záliv Bay of Skaill, pozůstatky neolitických památek , obřadní kamenné kruhy 
STANDING STONES OF STENNES a RING OF BRODGAR, magická síla oblasti. Ostrůvek 
LAMB HOLM s Italskou kaplí. Hlavní město Orknejí KIRKWALL, úzké středověké uličky
a přístav, dominantní katedrála sv. Magnuse, zřícenina paláce, měšťanské domy z 16. stol., 
atmosféra rybářského přístavu protkaného artefakty pradávné minulosti. A že jsou Orkneje 
gurmánským rájem se budeme moci přesvědčit v místních hospůdkách, bifteky z ork-
nejského skotu, gril. tygří krevety jsou jen některé z příkladů kulinářského umu místních.
8. den: Komorová hrobka MAESHOWE s runovými nápisy, ostrůvek Birsay, kam je mož-
né za odlivu dojít suchou nohou, rozeklané 
útesy, strhující scenérie, možnost zahléd-
nout mořské ptactvo, kormorány, papu-
chalky, tuleně, Brough of Birsay, pozůstat-
ky pravěkého osídlení. Zastávka u zříceniny 
hraběcího paláce v Birsay. Turistika na úte-
sy ptačí rezervace Marwick head, možnost 
pozorovat ptačí kolonie, variantně procház-
ka po pobřeží, idylická krajina. Rybářské 
městečko STROMNESS, malebný přístav, 
procházka po centru, kulinářské speciality.
9. den: Dopoledne trajektem návrat do 
Scrabstru, cesta zpět přes severní Skot-
sko, národním parkem CAIRNGORMS, 
cestou foto zastávky, krátká prohlídka 
podvečerního města DUNKELD, katedrála, 
historické náměstí, vzácný most a večer 
ubytování. 
10. den: Ráno odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha - Edinburgh - Praha, transfery z/na letiště, dopravu klim. busem (mi-
nibusem) ve Skotsku, trajekt Scrabster - Stromness a zpět, 9x ubytování v hotelech***/** - 2lůžk. pokoje 
 příslušenstvím, 8x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. 4900 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění 
vyššího storna zájezdu 550 Kč 

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  Souostroví Orkneje - megalitické památky 
  Ostrov Skye - „Okřídlený ostrov“
  Edinburgh a slavná Královská míle

EDINBURGH - STIRLING - LOCH LOMOND - LUSS - GLEN COE - BEN NEVIS
- HRAD EILEEN DONAN - OSTROV SKYE - HRAD DUNVEGAN - PORTREE
- LOCH NESS - SOUOSTROVÍ ORKNEJE - OSTROV MAINLAD - SKARA BREA
- STANDING STONES OF STENNES - RING OF BRODGAR - OSTROV LAM HOLM  
- KIRKWALL - MAESHOWE - STROMNESS - DUNKELD 

LUSS

BEN NEVIS

OSTROV SKYE
LOCH NESS

ORKNEJE

DUNKELD

STIRLING

EDINBURGH

Souostroví Orkneje, ostrov Skye

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s českým průvodcem do Edinburghu, transfer na hotel. Prohlídka 
města EDINBURGH , starobylý Edinburgh castle se skotskými korunovačními klenoty.
2. den: Dokončení prohlídky EDINBURGHU, katedrála Sv. Jiljí a procházka slavnou ulicí 
Královská Míle (skotské pivnice, prodejny kiltů, muzea) až k výstavnímu paláci a ofi ciální-
mu sídlu britské královny Holyrood House, který obklopuje nádherný park. Přejezd přes 
strhující Fortské mosty na ubytování.
3. den: Královský STIRLING, staré město pod hradem, tradiční skotská architektura
a prohlídka STIRLING CASTLE, sídlo skotských králů. Opěvované skotské jezero LOCH 
LOMOND uprostřed zalesněných kopců, vesnička LUSS s neobyčejně pitoreskními domy 
na břehu jezera. Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina. Přes jedno z nejkrásnějších 
údolí GLEN COE dojedeme k Fort William na ubytování.  
4. den: Výjezd pod masiv nejvyšší skotské hory BEN NEVIS (1344m). Zastávka na sousta-
vě zdymadel tzv. Neptunových schodech s krásnými výhledy na Ben Nevis. V případě 

a to nejlepší ze Skotska 

Naše cesta povede na skotské souostroví Orkneje 
v Severním moři, za kamennými svědky minulosti 
země, k rozeklaným skalnatým pobřežím s ptačími 
rezervacemi, s útesy bičovanými větrem a do nedo-
hledna se rozprostírajícími pastvinami. Ostrovy Ork-
neje 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 Dunve-
gan, 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.   

Kód Termín Cena Svoz let.

GB558-16-1      18.07. – 27.07.    37 990,- L2, L3
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     ostrov Skye - Portree      Orkneje - Earls palace

     Old Man of Hoy

   Luss



-ROPE, 20 m dlouhý a 1m široký lanový most vede ve výšce 30 m přes propast mezi po-
břežními útesy a ostrůvkem Carrick-a-Rede. Napříč malebným pohořím Antrim přejedeme 
na ubytování do oblasti Carrickfergus.
9. den: Navštívíme jeden z nejkrásnějších irských hradů CARRICKFERGUS, impozantní 
středověká pevnost Severního Irska a podél zátoky BELFAST LOUGH, kde se r. 1690 vy-
lodil Vilém Oranžský na své cestě do bitvy o řeku Boyne dojedeme do BELFASTU, města 
pyšnícího se viktoriánskými budovami. Navštívíme nové a unikátní Muzeum TITANIKU, 
právě zde v Belfastu, 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 pokračujeme k sídlu rodu Londonderryů do MONT STEWART 
HOUSE, okázalému sídlu s nevídanými interiéry a zahradami. Krátkým trajektem se přepla-
víme přes jezero STRANGFORD LOUGH k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK, 
pojmenovaného po irském národním světci, jehož život je spojen s mnoha místy ležícími
v této části hrabství - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 16 stol. trvají-
cích prací a oprav, zastávka u hrobu sv. Patrika.
10. den: Severně od Dublinu navštívíme lokalitu mýtického významu a návštěvnické cen-
trum oblasti Newgrange, oblast opředena tajemstvím. Pokračujeme do oblasti NP WIC-
KLOW MOUNTAINS, pěší procházka kolem jezer, prohlídka klášterního komplexu GLEN-
DALOUGH, jedno z nejdůležitějších, raně křesťanských míst v Irsku, odpoledne krátká 
prohlídka zahrad POWERSCOURT GARDENS a odjezd do DUBLINU, návštěva vyhlášené 
čtvrti Temple bar s bezpočtem pubů, ubytování.
11. den: Dokončení prohlídky centra DUBLINU vč. katedrály sv. Patrika a muzea pivovaru 
Guiness - starý pivovar, vyhlídková věž ve tvaru pinty. Přejezd trajektem z do severního 
Walesu – ostrov Anglesey a dále na ubytování do Anglie.
12. - 13. den: Po snídani odjezd do ČR, přejezd kanálu La Manche, tranzit přes Francii
a Německo. Předpokládaný návrat v časných ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: 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  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5800 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 390 Kč

  Cesta tam trajektem Rosslare - Cherbourg                  
  Historické památky a lehká turistika    

Zájezd s odletem z DUBLINU kopíruje program předchozího zájezdu autobusem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 10. den: Program se skupinou autobusového zájezdu 1. - 10. den. 
11. den: Dle časových možností a v návaznosti na letecký řád prohlídka Dublinu. Transfer 
na letiště a odlet do Prahy. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, let. přepravu Dublin - Praha, let. taxy, transfer na letiště, 9x uby-
tování (8x hotel – 2lůžk. pokoje s přísluš., 1x 4lůžk. kabina na trajektu) 8x snídani, trajekty do Irska, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5000 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 330 Kč s možností vyššího připojištění storna + 250 Kč

Velký okruh Irskem

Velký okruh Irskem 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z republiky v podvečerních hodinách. 
2. den: 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 Rosslare, naší 1. zastávkou bude ROCK OF CASHEL 
s nejzach. románským kostelem v zemi a zříceninami obří středov. katedrály a hradu.
4. den: Proslulá a jedinečná krajina NP KILLARNEY. Prohlídka KILLARNEY, které  je záro-
veň východiskem 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: Zastavíme v okouzlující vesničce ADARE, domky s typickými doškovými střechami. 
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 botanicky i historicky velmi zajímavá. 
6. den: NP CONNEMARA, kraj plný močálů, hor a vřesovišť, kterému dominují dva horské 
hřbety. Zastávka v městečku LETTERFRACK a v návštěvnickém centru parku. V případě 
hezkého počasí lehká turistika a výstup na Diamantovou horu s krásnými výhledy do okolí. 
Malebné opatství KYLEMORE ABBEY, impozantní stavba, krásná viktoriánská zahrada, pro-
cházka po břehu stejnojmenného jezera a odjezd na sever do hrabství Sligo s nejvyšším 
počtem prehistorických památek. Podvečerní SLIGO na březích řeky Garavogue s domi-
nantou horských dvojčat Knocknarea a Benbulben. Ubyt. v oblasti Donegalského zálivu.
7. den: Dokončení prohlídky města SLIGO, dům nejslav. irského básníka W. B. Yeat-
se, opatství SLIGO ABBEY a návštěva jednoho z nejvýz. irských prehistorických pohřebišť
v CARROWMORE (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky). Pokračujeme do OMAGH, kde na-
vštívíme Ulstersko-americký NP věnovaný Irům, kteří emigrovali do Sev. Ameriky. Na závěr 
jedno z nejhezčích severoirských měst LONDONDERRY, městské hradby, hist. centrum. 
8. den: Pobřeží Atlantskému oceánu - nejmalebnější úsek pobřeží CAUSEWAY COAST. 
Zastávka u romantické zříceniny hradu DUNLUCE, který vévodí pobřežnímu úseku 
Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu čedičového skalního výběžku (sídlo rodu 
MacDonnellů) - fotopauza. Ve chvíli, kdy spatříme OBRŮV CHODNÍK (Giant´s Causeway)
s pozoruhodnými šestibokými čedičovými sloupy , pochopíme, proč naši předkové ne-
věřili, že vznikl přirozenou cestou. Návštěva palírny BUSHMILLS ve stejnojmenném měs-
tečku mezi Portrush a Ballycastle, poutní místo znalců irské whiskey. Lehká pěší turistika 
v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most CARRICK-A-REDE-

ostrov sv. Patrika                                 

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 

LONDÝN – CANTERBURY – LEEDS CASTLE 
– RYE – WINDSOR – SALISBURY – STONEHENGE 

Toto je naše pozvánka do země, která se stala vy-
hledávanou 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 viktoriánská sídla. Země, kde 
řada prehistorických památek čeká nezměněná již 
tisíce let, země s keltskou minulostí a hluboce zako-
řeněným křesťanstvím. 

Kód Termín Cena Trasa

IRL559-16-1  19.07. - 31.07..                                          23 390,– A, B, F, G
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LONDONDERRY

GIANT‘S CAUSEWAY

BELFAST
OMAGH

SLIGO DOWNPATRICK

DUBLIN

GLENDALOUGH

ROCK OF CASHEL

RING OF KERRY
ROSSLARE

ADARE

GALLWAY
BURREN

CLIFFS OF MOHER

I R S KO

Kód Termín Cena Svoz let.

IRL560-16-1   19.07. - 29.07.          28 990,– Tam
A, B, F, G             

Zpět
L2, L3                       

     NP Burren

     Carrick-a-Rede



DUBLIN - TARA - MANASTERBOICE - BELFAST - OBRŮV CHODNÍK
- BUSHMILLS - DERRY - WESTPORT - NP CONNEMARA - GALLWAY
- THE BURREN - KILFENORA - CLLIFS OF MOHER - ADARE - RING OF KERRY
- NP KILLARNEY - POLOOSTROV DINGLE - BLARNEY CASTLE - ROCK OF 
CASHEL - KILKENNY - GLENDALOUGH - DUBLIN

I R S KO

S E V E R N Í
I R S KO

DUBLIN

ROCK OF CASHEL
NP KILLARNEDINGLE

NP CONNEMARA
WESTPORT TARA

GLENDALOUGH
ADARE

BELFAST

DERRY

RING OF KERRY

GALLWAY

CLIFFS OF MOHER

ské hospůdky, nejzachovalejší městské hradby ve Spojeném království. Podíváme se do 
katolické čtvrti Bogside, s nádhernými malbami na zdech domů, které připomínají dlouhá 
léta konfl iktu mezi katolíky a protestanty v Ulsteru.     
4. den: Vrátíme se do Irské republiky a zastavíme v malebném městečku WESTPORT pod 
horou Sv.Patricka. Budeme se kochat vyhlídkovou jízdou drsným krajem zálivů, hor, jezer
a rašelinišť NP CONNEMARA, kde si mj. prohlédneme návštěvnické centrum Národního 
parku Connemara a při procházce zdejší krajinou určitě uvidíme i slavné connemarské po-
níky. Na závěr dne procházka centr. univerzitního města GALLWAY. Nebude chybět nám. 
Eyre Square, Latinská čtvrť, Church of St. Nicholas ani hospůdky lemující uličky u star. doků. 
5. den: Zamíříme do drsné, ale nesmírně zajímavé vápencové oblasti THE BURREN „ Skal-
natá země“. Ukážeme si úžasnou hrobku  POLNABRONE DOLMEN z doby před 4 tisíci lety, 
dále městečko KILFENORA s nádhernými keltskými kříži a maličkou katedrálou. Podíváme 
se na fascinující útesy CLIFFS OF MOHER dosahující výšky 200 m a táhnoucí se v délce
8 km. Zastavíme v malebném městečku ADARE. Nocleh v oblasti Killarney.  
6. den: Vyhlídková jízda po poloostrově Iveragh RING OF KERRY: skanzen BOG VILLAGE, 
přímořské městečko WATERVILLE, kam na dovolenou jezdíval Charlie Chaplin, překrásné 
výhledy na pobřeží irského jihozápadu, zálivy s písečnými plážemi, malebné městečko 
SNEEM a vyhlídky na nejvyšší irskou horu Carrantuohill (1040 m n.m) a jezera NP Killarney. 
Na závěr zastavíme u viktoriánského sídla MUCKROSS na břehu stejnojmenného jezera
a prohlédneme si centrum města KILLARNEY s katedrálou a stylovými hospůdkami.  
7. den: Vydáme se na samotný západ Irska na poloostrově DINGLE: nádherná písečná 
pláž INCH, městečko DINGLE, keltská pevnost DUNBEG, nejzápadnější výběžek mys 
DUNMORE s výhledy na souostroví Blasket Islands, nejstarší irský kostelík Gallariova 
oratoř, tajemné kameny se starým keltským písmem Ogam.  
8. den: Naše cesta pokračuje na jih ke zřícenině hradu BLARNEY CASTLE s legendárním 
kamenem výmluvnosti. Navštívíme irskou Akropoli, jak jsou nazývány pozůstatky církev-
ních staveb na skále ROCK OF CASHEL 
ve stejnojmenném městečku, kde bylo 
na dvoře místních arcibiskupů uvařeno 
poprvé slavné černé pivo Guinness. Na 
závěr dne zavítáme do nejpůvabnějšího 
vnitrozemského města ostrova KILKENNY
v ohybu řeky Nore. Prohlédneme si nejvýz. 
památky vč. katedrály Sv.Canice, Rothe 
House i exteriéru kilkennského hradu. 
9. den: Dopoledne  si během procházky 
v překrásné horské krajině prohlédneme 
ruiny starého irského kláštera Sv.Kevina
v GLENDALOUGH (Údolí dvou jezer) v NP 
WICKLOW. Odpoledne DUBLIN, rušná 
O´Connell Street, první irská univerzita 
Trinity College, sbírky Národního muzea,  
katedrála  Sv.Patricka, dublinský hrad, čtvrť 
vyhlášených hospod s živou hudbou Tem-
ple Bar a mnoho dalšího. Nocleh v Dublinu.
10. den: Individ. volno v Dublinu, v návaz-
nosti na letový řád transfer na letiště, odlet 
do Prahy.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Dublin – Praha, letištní taxy, dopravu klim. busem v Irsku, transfer z/
na hotel, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5800 Kč (povinný při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 300 Kč s možností vyššího připojištění storna + 250 Kč 

  Průvodce: Tomáš Rezler 
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

Severní Irsko a Irská republika

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Dublinu, transfer na ubytování do hotelu.
2. den: Navštívíme mýtickou TARU, kde byli až do 11. století voleni nejvyšší králové starého 
Irska. Poté přejedeme do klášterního komplexu z 5. století MONASTERBOICE, v němž spat-
říme i jedinečné křesťanské památky typické pro Irsko (kulatá věž a tři vysoké kamenné 
kříže z 10. stol.). Překročíme hranici Severního Irska a zamíříme do jeho metropole BEL-
FASTU. Zde si prohlédneme novou městskou čtvrť na místě starých doků v ústí řeky Lagan 
s velmi zajímavým muzeem Titanicu. Procházka centrem kolem radnice, opery, katedrály 
sv. Anny, historickou čtvrtí Entries s univerzitou aj.    
3. den: Zamíříme k severnímu pobřeží ke slavnému OBROVU CHODNÍKU , k čedičovým 
sloupům svažujícím se do mořských hlubin, jež jsou jedním z nejzajímavějších přírodních 
útvarů světa. Projdeme se po provazovém mostě Carrick-a-Rede Ropebridge 25 metrů 
nad hladinou moře. Odpočineme si v proslulé palírně whiskey v BUSHMILLS, pálící již od 
roku 1608 jednu z pověstných značek zdejší whiskey . Odpoledne si prohlédneme druhé 
největší severoirské město DERRY (LONDONDERRY), navštívíme Staré město, starosvět-

okruh po smaragdovém ostrově

Irsko, země  s keltskou minulostí, viktoriánskými 
sídly, prehistorickými památkami a fascinující příro-
dou. Vydejte se s námi na jedinečný zájezd do země 
přírodních krás, do země, která neopouští své hrdé 
tradice. Navštívíme turisticky nejpůsobivější  místa 
od severu na jih, od jedinečného Obrova chodníku 
po podmanivou cestu Ring of Kerry s pobřežními 
scenériemi a rybářskými osadami. Nevynecháme 
Dublin, Belfast, Gallway, národní parky, útesy Cllifs 
of Moher, bičované rozbouřeným Atlantikem, „skal-
natou zemi“ The Burren, poloostrov Dingle, ale ani 
whiskey a pivo Guinnes.

Kód Termín Cena Svoz let.

IRL561-16-1 18.08. – 27.08. 31 990,– L2, L3
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     opatství Kylemore

     Obrův chodník



Holandsko Jarní Benelux 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 
2. den: Ráno návštěva největší květinové burzy na světě
v AALSMEERU, jež si vydobyl renomé nejvýznamnějšího 
nizozemského střediska pěstování květin. Zbytek dne bude 
patřit korunovačnímu městu Nizozemska AMSTERDAMU, 
květinový trh, historie, památky, náměstí Dam, brusírna diamantů. Možnost fakult. projížďky 
lodí po grachtech nebo návštěva světoznámých muzeí Van Gogh Museum či Rijksmuseum.
3. den: Tradiční alkmaarský sýrový trh na náměstí Waagplein v ALKMAARU, kde dodnes 
fungují staré sýrařské cechy. 30 000 kg Goudy, Edamu a Leidenu v podobě velkých navos-
kovaných kol, nosiči v pestrobarevných čapkách, dřevené povozy, nenapodobitelné kouz-

lo. Turistické srdce kraje - půvabný obydle-
ný skanzen s dřevěnými domy a větrnými 
mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výro-
by dřeváků. VOLENDAM, historické rybář-
ské 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 ná-
kupu sýrů. Návrat na ubytování.
4. den: Celý den strávíme ve světově pro-
slulém, největším a nejslavnějším květino-
vém parku Holandska KEUKENHOFU, kde 
každý rok vykvete kolem 6 milionů cibu-
lovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. 
Právě v dubnu bude vše v plném květu a 
bude zde i bohatý doprovodný program 
(aranžování, výstavy). Během dne kolem 
parku projede světově proslulé KVĚTINO-
VÉ KORZO, přehlídka alegorických vozů 
vytvořených pouze z květin, na které zde 
čekají davy příznivců. V podvečerních hod. 
odjezd domů.
5. den: Dopoledne příjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 2x snídani, průvodce
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
�  Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč

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 nejvý-
znamnějšího nizozemského střediska pěstování květin.
AMSTERDAM, korunovační město - náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, 
květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje 
většinu van Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku
s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížďka lodí po kanálech. 
3. den: Navštívíme VOLENDAM, historické rybářské městečko, které láká svou atmosfé-
rou turisty z celého světa. K největším atrakcím patří tradiční kroje, dřevěné domky, malé 
grachty. Ochutnejte zdejší dary moře či uzené tresky v jedné z  pobřežních restaurací
a kavárniček. Následuje prohlídka obydleného skanzenu s dřevěnými domy a větrnými 
mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků a sýrů. Odpoledne světově proslulý 
a nejslavnější květinový park Holandska KEUKENHOF, kde každý rok vykvete kolem 6 mi-
lionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude všev plném květu. 
4. den: Prohlídka „Benátek severu“, romantickýchBRUGG. Středověké město – historic-
ké jádro na ostrově , náměstí Burg
s radnicí Stadhuis, náměstí Markt – hlavní 
náměstí a tržiště města, zvonice Belfort, 
bazilika Svaté Krve, v níž je uchovávána 
nejposvátnější relikvie v Evropě - ampu-
le údajně obsahující kapky Ježíšovy krve 
a vody, gotický kostel Panny Marie - Mi-
chelangelovo sousoší Madony s dítětem 
vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská 
madona. Na každé ulici na nás čeká pro-
dejna s krajkami a vyhlášené belgické 
pralinky. Odpoledne krátká návštěva měs-
ta GENT, historické jádro, nábřeží Graslei, 
úžasně zachované cechovní domy, Koren-
markt, dominanta města Belfort. V podve-
čer odjezd. 
5. den: Dopoledne návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 000 Kč, 2x snídaně 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
150 Kč
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
  Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč

země tulipánů a květinové korzo a květinový park Keukenhof                            

AALSMEER - ALKMAAR - ZAANSE SCHANS - AMSTERDAM - VOLENDAM
- PARK KEUKENHOF - KVĚTINOVÉ KORZO

AALSMEER - AMSTERDAM - VOLENDAM - ZAANSE SCHANS - KEUKENHOF 
- BRUGGY - GENT 

Květiny a Holandsko patří nerozlučně k sobě. Ho-
landské parky prosluly po celém světě, stejně tak
i burza květin v Aalsmeeru. Země tulipánů, větrných 
mlýnů, sýrů, kanálů a fantastického květinového kor-
za, podívaná, při které byste neměli chybět.

Země plné květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, 
malých městeček s kouzelnými zákoutími – to jsou 
státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, pro-
jdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru 
z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách 
a Gentu.

Kód Termín Cena Trasa

NL600-16-1 20.04. - 24.04. 6 290,– A, B, F, G, L
Kód Termín Cena Trasa

NL601-16-1 13.04. - 17.04. 6 190,– A, B, G, L
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Holandská mozaika Benelux 

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 význam-
ného nizozemského střediska pěstování květin. Následuje 
odjezd do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU s nepřeber-
ným množst. 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, který 
je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tra-
dičních krojů a obhospodařují i plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné 
domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk dojedeme do 

městečka NAARDEN, vodní pevnost, kos-
tel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého 
a Nového zákona, Valonská kaple - zde je 
pohřben Jan Amos Komenský, Španělský 
dům. Cestou zpět na ubytování zastávka
v typickém rybářském městečku MARKEN, 
které se dnes řadí ke  klenotům Holandska 
– poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící 
ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé 
grachty. Návrat na ubytování.
4. den: Navštívíme kouzelný ZAANSE 
SCHANS – to jsou všechny holandské národ-
ní tradice v jednom skanzenu, plně funkční 
větrné mlýny, sýrárna a populární manu-

faktura 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 Anny Frankové zná-
mý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky
s krámky, vodní kanály, ochutnejte místní speciality – palačinky na všechny způsoby, indi-
viduální volno. Večer odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do republiky v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč 

  Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč 
  Burza květin v Aalsmeeru, trhy sýrů v Alkmaaru
  Unikátní skanzen Zuiderzeemuseum

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 evropských bojišť WATERLOO. Následuje hlavní město Belgie BRUSEL. 
Shlédneme Dolní a Horní město, Velké tržní náměstí s impozantní radnicí, jejíž věž je vyso-
ká 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 ob-
jekt Ministerstva spravedlnosti. Neopomeneme ani na komplexy budov EHS či Královský 
palác – ofi ciální 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 královské rodiny HAAG - královnina kancelář, Palác Noordeinde a nej-
starší část města Binnenhof - původně královské sídlo, dnes horní sněmovna parlamentu. 
Odjezd na ubytování. 

4. den: Po snídani odjedeme k prohlídce 
ZAANSE SCHANS - živý skanzen s větrný-
mi mlýny, ukázky výroby dřeváků a sýrů. 
Závěr našeho pobytu v Nizozemí bude pa-
třit AMSTERDAMU, pěší prohlídka města, 
návštěva brusírny diamantů a květinové-
ho trhu semen a cibulí na Singlu, neopo-
meneme na náměstí Dam s Královským 
palácem, fakultativní projížďka lodí po 
grachtech. Ve večerních hodinách odjezd 
do republiky.  
5. den: Předpokládaný návrat do ČR v do-
poledních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování hotel - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 
průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč

  Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč 
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Kouzelné Bruggy, kosmopolitní Amsterdam                                          
  Zaanse Schans - živý skanzen
  Madurodam - zajímavé holandské stavby

a trhy sýrů v Alkmaaru v barvách podzimu

AALSMEER - KEUKENHOF - ALKMAAR - ENKHUIZEN - MUZEUM ZUIDERZEE
- NAARDEN - HRÁZ MARKERDIJK - MARKEN - ZAANSE SCHANS - AMSTERDAM 

LUXEMBURG - WATERLOO - BRUSEL - BRUGGY - HAAG - ZAANSE SCHANS
- AMSTERDAM

Zájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme are-
ál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, vy-
hlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen 
v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského Naar-
den, kosmopolitní Amsterdam a nepřeberné množ-
ství všudypřítomných květů v Keukenhofu.

Krátkodobý zájezd do zemí Beneluxu - společné 
označení pro Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, nás 
zavede do Lucemburského velkovévodství, navštíví-
me 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.  

Kód Termín Cena Trasa

NL602-16-1              27.04. – 01.05.       6 290,-           A, B, G, L

Kód Termín Cena Trasa

NL565-16-1   07.09. – 11.09. 6 190,– A, B, F, G, L
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Amsterdam Belgie - okruh Belgickým královstvím  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem, přílet do AMSTERDAMU, transfer na hotel, ubytování. 
Odpoledne historické centrum města, náměstí Dam s Královským palácem a farním kos-
telem Nieuwe Kerk, dům Anny Frankové, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes. 
Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.   
2. den: Dopoledne se přesuneme do muzejní čtvrti - návštěva brusírny diamantů Coster 
Diamonds proslulá výbrusem diamantu Kooh-i-noor. Návštěva známé obrazárny Rijks-
museum s ojedinělou sbírkou nizozemského umění, variantně muzeum Van Gogha. Od-
poledne procházka městem kolem radnice a Opery, možnost návštěvy Rembrandtova 
domu - jenž skýtá fascinující pohled do života nejslavnějšího amsterdamského umělce, 
čtvrť červených luceren. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.   
3. den: Dopoledne fakult. výlet do ZAANSE SCHANS, obydlený skanzen s dřevěnými 
domy a větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků, turistické srdce kraje, variantně individu-
ální volno ve městě - atmosféra uliček a domů na grachtech, posezení v některé z nábřež-
ních kaváren, nákupy nebo návštěva dalších známých muzeí Amsterdamu. Odpoledne 
AMSTERDAM, společná procházka čtvrtí Jordaan - charakteristické úzké uličky a grachty.  
V podvečer fakult. projížďka po amsterdamských kanálech. Individuálně večerní město.
4. den: Snídaně a dle let. řádu transfer z hotelu na letiště, návrat do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Amsterdam - Praha vč. letištních tax, transfer z/na hotel, 3x 
ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlet Zaanse Schans (cca 15 €), městskou dopravu, lodičky a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč
Povinný příplatek: 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
Poznámka: * zájezd 15. 12. je přizpůsoben adventní atmosféře v Amsterdamu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Večer odjezd z ČR do Belgie. 
2. den: Krásné město bohatých Flander GENT, středově-
ké budovy, vodní kanály, rezidence fl anderských hrabat 
Het Gravensteen (z 12. stol.), Belford – dominanta měs-
ta, katedrála sv. Bavona s oltářem bratří Eyckových „Klanění beránku“, nábřeží Granslei, 
cechovní domy. Bývalé sídlo burgundských vévodů, středověké BRUGGY, „Benátky seve-
ru“, historické jádro na ostrově , náměstí Burg s radnicí, náměstí Markt, hlavní náměstí 
a tržiště města, Bazilika Svaté Krve s nejposvátnější relikvií v Evropě, kostel Panny Marie - 
Michelangelovo sousoší Madony s dítětem, tzv. Bruggská madona, zvonice Belfort. Fakult. 
projížďka lodí po kanálech. 
3. den: Město zvonkohry MECHELEN, bývalé hlavní město tehdejšího Nizozemí, domov 
Královské školy zvonkohry, historické náměstí s katedrálou, věž Sint Romboutstoren 
(UNESCO) s unikátní zvonkohrou, křivolaké uličky, gotická tržnice. ANTVERPY, historické cen-
trum, katedrála Panny Marie s Rubensovými obrazy, Grote Markt, symbol města - fontána se 
sochou kraba, Rubenshuis, domov a ateliér Pietera Paula Rubense s několika jeho obrazy. 
4. den: Středověké vlámské město LOVAŃ (Leuven), historické centrum, v minulosti cen-
trum obchodu a centrum vzdělanosti. Provincie Limburg, skanzen BOKRIJK věnovaný 
životu na vlámském venkově, více než 100 stavení, tradiční řemesla. WATERLOO, jedno 
z nejznámějších evropských bojišť, zde se r. 1815 postavila proti sobě vojska Napoleona
a vévody z Wellingtonu. Ubytování v Bruselu.  
5. den: Celodenní BRUSEL vč. Tapis des Fleurs, jednou za dva roky pokryje koberec
z milionů čerstvých květů náměstí Grand Place , událost vzdávající hold květinářskému 
průmyslu. Prohlídka historického centra, Grote Markt, gotická radnice z 15. stol. (Hôtel de 
Vile), socha sv. Michala – patrona Bruselu, cechovní domy, galerie sv. Huberta, nejstarší ná-
kupní pasáž v Evropě (1845), katedrála sv. Michala a Guduly, královský palác, parlamentní 
čtvrť aj. Individuální volno k návštěvě muzeí, posezení v kavárničkách, atmosféra města. 
Večer odjezd do ČR.  
6. den: Ráno návrat do republiky.    

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x sní-
dani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2590 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 
  Sleva: 3.osoba na pokoji 500 Kč 
  Brusel - barvitá událost – květinový koberec na Grand Place    
  Historický Gent a Bruggy
  Mechelen - město zvonkohry

s výletem do Zaanse Schans a květinový koberec na Grand Place v Bruselu

Poznejte s námi Amsterdam, hlavní město Nizozemí. Bezpočet kanálů, malebné 
domy, nádherné mosty a světová muzea - to je duch Amsterdamu. Město, kde pěší 
dávají přednost cyklistům, město, které nadchne každého, bez rozdílu věku v každém 
ročním období. Navštívíme turisticky mnohotvárnou Belgii, zemi 

středověkých památek a umělců. Rájem turistů 
je zejména severní část Belgie - Flandry a samo-
zřejmě hlavní město Brusel, kde letos shlédneme 
i barvitou událost na náměstí Grand Place - koberec 
z milionů čerstvých květů. 

Kód Termín Cena Svoz let.

NL566-16-1      26.05. - 29.05.            12 190,– L2, L3

NL566-16-2      04.08. - 07.08.           12 190,– L2, L3

NL566-16-3      29.09. - 02.10.           12 190,– L2, L3

NL803-16-1*     15.12. - 18.12.     9 990,- L2, L3

Kód Termín Cena Trasa

BE567-16-1     09.08. - 14.08.        7 990,- A, B, F, G, L
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Belgie - okruh Belgickým královstvím  Řím – věčné město Řím - město tisícileté historie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hod. odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do ŘÍMA, celodenní prohlídka VATIKÁNU, náměstí sv. Petra s  koloná-
dami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raff ael, 
Michelangelo aj., možnost výstupu na kopuli baziliky s výhledem na celý Řím. Mohutná 
vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od 
Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se skvosty a sbírkami antického umění, Raff aelovy 
Stanze, Pinakotéka a Sixtinská kaple s nejslavnějším uměleckým dílem světa - Miche-
langelovy fresky a Poslední soud. Mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad
a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím.  
3. den: TIVOLI  populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác 
Villa d´Este, pozdně renesanční vila a zahrada s vodními chrliči a fontánami, letní sídlo 
kardinála Ippolita d´Este variant. komplex Hadriánovy vily, antické sídlo a zahrady císa-
ře. Odpoledne antický ŘÍM, procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi 
ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky 
budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská 
fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin.  
4. den: Dokončení prohlídky ŘÍMA, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádher-
nými paláci, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia, Piazza Navona - obrovské náměstí 
s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – 
největší římská fontána je díky Felliniho fi lmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza 
del Popolo s barokními kostely, zahrady Borghese variant. VILLA BORGHESE s nejlepší 
galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raff aela, Rubense, Ti-
ziana, Carvaggia aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), atmosféra uliček a kolorit 
města. Večer odjezd do republiky.
5. den: Odpoledne návrat do ČR..

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, pobyt. 
taxu, 2x ubytování v hotelu ***- 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 2x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč, 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 mimořádné výstavy se může 
cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na 
místě v pokladně), rezervace vstupenky do Vatikán-
ských muzeí 590 Kč (do 18ti  let 350 Kč), sdružené 
vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 
Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)

  Hotel*** s polopenzí v ceně
  Cenově výhodná nabídka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do 
ŘÍMA, transfer do hotelu, individuální vol-
no, alternativně procházka s průvodcem
a první seznámení s městem. 
2. den: Celodenní prohlídka města, ŘÍM 
- VATIKÁN , náměstí sv. Petra s  kolo-
nádami z dórských sloupů, bazilika sv. 
Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raff ael, 
Michelangelo a další, možnost výstupu na 
kopuli baziliky s omračujícím výhledem na 
celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra 
naše očekávání nezklame - Michelange-
lova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, 
velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami 
antického umění, nenecháme si ujít Raff ae-
lovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kaplí 
s nejslavnějším uměleckým dílem na světě 
- Michelangelovy fresky a Poslední soud. 
Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť 
úzkých uliček u Piazza Navona - oválné 
náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Pi-
azza di Spagna se Španělskými schody, 
Fontána di Trevi – největší římská fontána 
a díky Felliniho fi lmu „La Dolce Vita“ známá 
po celém světě. Večerní město, ind. volno. 
3. den: ŘÍM, antické velkoměsto, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších 
objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Koloseum – nejvýznamnější římský 
amfi teátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí 
navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazi-
lika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmo-
sféra večerního města.
4. den: Individuální volno, transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Řím – Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště, 3x ubytování
v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč, rezervace vstupenky do Vatikán-
ských muzeí 590 Kč (do18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč 
(18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč), 1lůžk. pokoj 2100 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
Poznámka: * zájezd v termínu 8.12. je přizpůsoben vánoční atmosféře v Římě

  Hotel v centrální části Říma
  Trvale oblíbený eurovíkend s našim průvodcem  

Vydejte se s námi na cestu za velkými památkami do města turistů, do Říma. Přesto, 
že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává nejúžasnějším měs-
tem světa. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, 
z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. 

Všechny cesty vedou do Říma, vydejte se tedy s námi na jedinečný a oblíbený letec-
ký zájezd do města, kde na nás dýchne atmosféra historie a které bylo přes jeden 
a půl tisíciletí středem Evropy. Město, jenž bylo metropolí císařů, dodnes je sídlem 
papežů a oblíbenou destinací turistů z celého světa. Užijte si „věčné město“ s námi 
a poznejte to nejlepší z Říma!

Kód Termín Cena Trasa

IT568-16-1  13.04. - 17.04. 5 990,- A, B, G, L

IT568-16-2   04.05. - 08.05. 6 290,- A, B, G, L

IT568-16-3  24.08. - 28.08 6 290,- A, B, G, L

IT568-16-4   24.09. - 28.09.     6 290,- A, B, G, L

IT568-16-5   26.10. - 30.10 6 290,- A, B, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

IT569-16-1    07.05. - 10.05.      13 490,- L2 ,L3

IT569-16-2    24.09. - 27.09. 13 490,- L2 ,L3

IT569-16-3    27. 10. - 30.10.      13 490,- L2 ,L3

IT804-16-1*   08.12. - 11.12.      13 390,- L2 ,L3 + Advent v Římě
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     Řím - Koloseum      Řím -Forum Romanum

     Španělské schody



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách směr Itálie. 
2. den: Ráno příjezd do FLORENCIE , hrdé metropole Toskánska. Prohlídka měs-
ta spojená s návštěvou nejznámějších pamětihodností - historické centrum - Dóm 
a baptisterium, Giottova kampanila, Bargello, 
Casa di Dante, stará tržnice, Piazza della Sig-
noria a Palazzo Vecchio, Michelangelův Da-
vid, gotický františkánský kostel Santa Croce
s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Mi-
chelangelo, Galileo a další), individuální volno
v kouzelných uličkách starého města, posezení 
u šálku dobré kávy a ochutnání místních speci-
alit. Možnost návštěvy světoznámé galerie Uffi  -
zi nebo Accademia. V podvečerních hodinách 
ubytování v toskánském údolí Val di Nevole
v lázeňském městečku MONTECATINI TERME.
3. den: Druhá část prohlídky města FLORENCIE, 
klášter Santa Maria Novella s freskou Nejsvětější 
trojice, kostel San Lorenzo s knihovnou Miche-
langela, 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 fl orentských paláců 
Palazzo Pitti, kostel Santa Maria del Carmine
s  kaplí Brancacciů. Odpoledne navštívíme pů-
vabné zahrady Boboli - dílo Medicejských, 
odpočinek spojený s pohledem na skvosty re-
nesanční a barokní zahradní architektury - Buon-
talentiho jeskyně, půlkruhový amfi teátr, atraktivní 
umělý ostrov Isolotto. Na závěr Piazzale Miche-
langelo - známé působivé vyhlídkové místo, 
velkolepá panoramatická scenérie města, západ 
slunce nad řekou Arno. Následuje odjezd do ČR. 
4. den: Návrat v dopoledních hodinách.   

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 1x sní-
dani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 600 Kč, 1x večeře 350 Kč, galerie Uffi  zi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 
18 let 120 Kč, nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimoř. výstavy se může cena 
vstupenky zvýšit), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Pohodová Florencie vč. zahrad Boboli
  Kvalita za výbornou cenu

Florencie - Řím - Tivoli Florencie - kolébka renesance

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hod. odjezd z ČR do Itálie.   
2. den: Ráno příjezd do FLORENCIE  - koléb-
ky renesance. Starobylé město je překvapivě 
celistvým celkem a většinu památek obejde-
me pěšky. Prohlídka Piazza della Signoria se 
sochou Davida, Palazzo Vecchio, Piazza del 
Duomo, Dóm, Giottova kampanila, dóm St. Cro-
ce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských 
s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. 
Odjezd na ubytování.   
3. den: Slavné zahrady a vily TIVOLI  po-
pulární 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 za-
hrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM , málokde se svědectví minulosti
a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších paměti-
hodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá 
Říše římská, 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 vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdec-
kou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské an-
tiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší římská 
fontána je díky Felliniho fi lmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Španělské schody, 
večerní atmosféra uliček. 
4. den: VATIKÁN  hlava katolické církve - náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na je-
jíž výzdobě se podíleli Raff ael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli s krás-
ným výhledem na celý Řím, Vatikánská muzea - s úchvatnými sbírkami antického umění
a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky města 
- Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona – nejkrásnější barokní náměstí
s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR.
5. den: Návrat do republiky v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x sní-
dani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, 2x večeře 500 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských mu-
zeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 
Kč, do 18ti let 70 Kč), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč

  Výhodná cenová nabídka
  Oblíbený zájezd

poklady Itálie a UNESCO                                    a zahrady Boboli

Řím je kolébkou západoevropské civilizace a křesťanství. Florencie je jedním obrov-
ským 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.

Navštivte s námi Florencii, kolébku renesance, srdce Toskánska, město Michelange-
la 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.

Kód Termín Cena Trasa

IT570-16-1  11.05. - 15.05. 5 990,-     A, B, L

IT570-16-2 24.09. - 28.09.        5 990,-     A, B, L

Kód Termín Cena Trasa

IT571-16-1 05.05. - 08.05. 4 390,- B, H

IT571-16-2 15.09. - 18.09. 4 390,- B, G, H
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    Řím - fontána di Trevi   Florencie Piazza Duomo

   Florencie - zahrady Boboli

    Florencie 
- Santa Maria del Fiore

   Sandro Botticelli



Florencie - kolébka renesance

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hod. z ČR, večer ubytování - Lido di Jesolo - fakult. večeře. 
2. den: BENÁTKY, prohlídka historického města, Piazza S. Marco, Dóžecí palác, Canal 
Grande a paláce, Ponte di Rialto, San Paolo a dei Frari, kouzlo karnevalových Benátek.  
Večer na ubytování.  
3. den: Ostrovy Benátské laguny. Ostrov MURANO - ostrov sklářů, Dóm St. Maria e Donato, 
BURANO - ostrov s rybářským městečkem, popřípadě lze navštívit i ostrov TORCELLO, 
kdysi hl. sídlo biskupa. Vyvrcholení slavného karnevalu v Benátkách a noční přejezd do ČR. 
4. den: Návrat v ranních hod. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubyt. v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s přísl., 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí (cca 30 €), pobyt. taxu a vše, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1100 Kč, 1x večeře 450 Kč, komplex. poj. vč. storna zájezdu 120 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hod. z ČR.
2. den: BENÁTKY, prohlídka historického města, Piazza S. Marco, Dóžecí palác, Canal 
Grande, Ponte di Rialto, San Paolo a dei Frari, aj.  
3. den: Ostrov MURANO - ostrov sklářů, BURANO - ostrov s rybářským městečkem, popří-
padě lze navštívit i ostrov TORCELLO. Prohlídky budou obohaceny jedinečnými slavnost-
mi – v květnu slavnost moře Sensa, v červenci slavnost Vykupitele s ohňostrojem, v září 
slavnost gondol Regata Storica. Večer odjezd do ČR.  
4. den: Ranní návrat.

Cena zahrnuje: dopravu klim. bus, 1x (2x)* ubyt v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s přísl., 1x (2x)* snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxy, cesty lodí (2denní 30 €, 3denní 40 €) a vše, co není uvedeno
v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 650 Kč (1100 Kč)*, komplex. poj. vč. storna zájezdu 120 Kč (150 Kč)* 
Poznámka: v termínech * je zájezd prodloužen o 1 den v Benátkách. Podrobné programy na www.redok.cz

Benátky a karneval

Benátky a slavnosti

Milano, jezera, zahrady 

Velikonoce 

Slavnost moře 

Slavnost světel

Slavnost gondol

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet do Milana, transfer na ubyto-
vání. Nocleh.
2. den: Okruh po italských jezerech. STRE-
SSA, městečko oblíbené díky hezkému 
prostředí, krásným horám, které se tyčí do 
výšky nad městem, romantickým prome-
nádám po pobřeží a kvetoucím zahradám 
s palmami a pomerančovníky. Pro zájemce 
možnost lodního výletu na ostrov ISOLA 
BELLA, se známým zámkem a krásnými 
Boromejskými zahradami. LOCARNO, ba-
revné kvetoucí městečko se zahradami ve 
švýcarské části jezera. Podvečerní zastáv-
ka v LUGANU a na jezeře LAGO LUGANO.
3. den: Jízda podél jezera LAGO DI COMO 
dosahující hloubky 410 m nad kterým se 
zvedají strmé svahy hor. Svou stísněností 
mezi horami jezero připomíná norské fjor-
dy. Návštěva romantické VILY CARLOTTA, 
jejíž park pokrývá nádherná botanická 
zahrada. Z městečka Cadenabbia se lodí 
přepluje do městečka BELLAGIO, malebný 
skvost na ostrohu, kde se stýkají Lago di 
Como a Lago Lecco. Úzkými uličkami přes 
kopec lze projít z nábřeží jednoho jezera na 
břeh druhého, na ostroh s výhledem na obě jezera nebo k pěknému kostelu, který domi-
nuje starému městu. COMO, zastávka ve městě založeném již Římany.
4. den: MILANO, hlavní město města Lombardie, město umění, designu a světové módy. 
Prohlídka Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou katedrálou Duomo – fantastický 
soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme 
vidět Alpy, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. a další krásné stavby his-
torického centra. Odpoledne návštěva historického města BERGAMO, kde se staré město 
pyšní souborem středověkých staveb.  
5. den: Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Milano – Praha, let. taxy, dopravu klim. busem, 4x ubytování v hotelu 
-2lůžk.  pokoje s příslušenstvím,  4x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co není zahrnuto v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč.  storna zájezdu 150 Kč

Benátky, to je pohádkové město na laguně, Grand kanál plný gondol, úzké uličky, 
muzikanti na náměstí San Marco a město plné umění a architektury.

Letecký zájezd do oblasti jezer Lago Maggiore, Lago di Como a Lago di Lugano, 
která se nachází na hranici Itálie a Švýcarska v krásné horské krajině. Od severu je tato 
oblast chráněna ohromnou hradbou alpských velikánů pokrytých ledovci. Z tohoto 
důvodu je zde ideální klima pro subtropické rostliny a květenu, kterou uvidíte v zahra-
dách historických vil, městečkách i ve volné přírodě. Zájezd neopomíjí ani prohlídku 
metropole Lombardie města Miláno.

Kód Termín Cena Trasa

IT572-16-1    05.02. -  08.02. 4 990,-       A

Kód Termín Cena Trasa

IT573-16-1*  25.03. - 29.03. 5 490,- N + Brno 

Kód Termín Cena Trasa

IT574-16-1   06.05. - 09.05. 4 990,- N + Brno 

Kód Termín Cena Trasa

IT575-16-1* 14.07. - 18.07. 5 490,- N + Brno 

Kód Termín Cena Trasa

IT913-16-2    02.09. - 05.09.            4 990,-         N + Brno 

Kód Termín Cena Trasa

IT914-16-2*   28.09. - 02.10.           5 490,-          N + Brno 

Kód Termín Cena Svoz let.

IT915-16-1 09.05. – 13.05. 16 990,- L2
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LAGO MAGGIORE - STRESSA - LOCARNO - LUGANO - LAGO DI COMO
- BELLAGIO - COMO - MILANO - BERGAMO

    jezero Como

    Isola Bella - Lago Maggiore



BERGAMO - CERTOSA DI PAVIA - MILANO - STRESA - BORROMEJSKÉ 
OSTROVY - LOCARNO - LUGANO - POSCHIAVO - BERNINA EXPRESS
- ST. MORITZ

SIRMIONE - LAGO DI GARDA - VERONA - BENÁTKY - (SAN MARINO)
- PADOVA - CORTINA D’ AMPEZZO

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 vyhlášeným an-
tickým amfi teátrem s vynikající akustikou, s řadou paláců a kostelů s nádhernou výzdobou.
3. den: BENÁTKY , světově proslulé město rozložené v laguně mezi pevninou a otevře-
ným mořem na 118 ostrůvcích při 150 kanálech, náměstí sv. Marka, nábřežní promenády, 
romant. zákoutí, zejména však obrovský počet palácových staveb a více než stovka kostelů. 
4. den: V termínu 20.5. Ostrovy benátské laguny. MURANO, ostrov sklářů, dóm St.Ma-
ria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami. Ostrov BURANO, ostrov rybářů
a krajek, pestrobarevné malované fasády domů, event. ostrov TORCELLO s byzantskou 
katedrálou Santa Fosca.
4. den: V termínu 9.9. Výlet do San Marina. Odjezd v brzkých hodinách na delší výlet: 

RAVENNA , důležité přístavní město
s řadou významných historických pamá-
tek, zejména proslavené krásnými církev-
ními mozaikami v antickém i byzantském 
slohu. SAN MARINO , samostatná re-
publika ležící na svazích hory Monte Titano.
5. den: PADOVA, univerzitní město se stav-
bami z 12.–15. stol. s obrovským náměstím 
se sochami a vodotrysky Prato della Vale 
a s malebným starým městem. CORTI-
NA D’AMPEZZO, horské středisko, dějiště 
zimní olympiády 1956. Jezero MISURINA, 
malebné jezero, na jehož severu se tyčí 
dominanta Tre Cime di Lavaredo. 
6. den: Příjezd do v časných ran. hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x sní-
dani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, dopravu lodní v Benátkách (cca 30 €) a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje
Fakultativní příplatek: 3x večeře 750 Kč v termínu 20.5., 2x večeře 500 Kč v termínu 9.9., komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Lombardie, alpské štíty Švýcarska Perly severní Itálie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den:  Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do oblasti Lombardie, prohlídka 
městečka BERGAMO, které patří díky bohatství středově-
ké, renesanční a barokní architektury ke skvostům Itálie, horní město na návrší, lanovkou 
do čtvrti San Vigilia – úchvatné výhledy, Piazza Vecchia – Staré náměstí, elegantní budo-
vy, Nový palác, zvonice, barokní katedrála, pevnost aj. Odpoledne jižně od Milana prohlídka 
nádherného kartuziánského kláštera CERTOSA DI PAVIA. 
3. den: Město umění, designu a světové módy MILANO, prohlídka historického centra vč. Pi-
azza Duomo se slavnou gotickou katedrálou Duomo – fantastický soubor vznosných pilířů, 
vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět až do Švýcarska, budova 
legendární Opery La Scala, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II., nebo Cas-
tello Sforzesco, variantně Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero d´Oro.
4. den: Okruh po italských jezerech. LAGGO MAGGIORE, lázeňské středisko STRESA, fakult. 
výlet lodí na Borromejské ostrovy (Issola Bella), v této době v plném květu, barokní palác, 
terasovité zahrady. Panoramatická cesta podél západního pobřeží jezera do LOCARNA, nej-
slunnější švýcarské město právem nazývané švýcarské Monte Carlo. Prohlídka historického 
centra lázeňského města s úzkými uličkami. V podvečer zastavíme k prohlídce LUGANA
u břehů jezera LAGGO LUGANO, město květin, parků, vil a sakrálních staveb.
5. den: Oblast vysokohorských partií jihovýchodního Švýcarska. Den zahájíme ve středisku 
POSCHIAVO ve stejnojmenném prosluněném údolí, odkud se vydáme známým horským 
vláčkem BERNINA EXPRESS přes PRŮSMYK BERNINA do ST. MORITZ. Alpská železniční 
cesta nás povede přes klenuté viadukty a horské terasy, skrze tunely, kolem vodopádů
  a rozkvetlých alpských luk. Cestou přes průsmyk Berninapass vyjedeme do výšky 2253 m 
n. m. a překonáme tak ohromující stoupání. Individuálně lze místo jízdy vyhlídkovým vlakem  
odjet našim busem do St. Moritz. Všichni program zakončíme v ST. MORITZ, dokonalé jezero, 
bílé alpské štíty, individuální turistika, večer odjezd do ČR. 6. den: Příjezd v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x uby-
tování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x 
snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1690 Kč, 3x ve-
čeře 600 Kč, jízdenka na Bernina Express 400 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

  Vvýlet horským vlakem Bernina Express
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

jezera a horský express Bernina                                                                     cíle turistů celého světa

Navštívíme různorodou Lombardii, rozprostřenou 
mezi Alpami a nížinami Pádu - středověké Berga-
mo, světové Milano, třpytivá jezera severu, jejichž 
břehy zdobí vily podobné svatebním dortům. V ob-
lasti jihovýchodního Švýcarska zavítáme do nejhez-
čích partií a projedeme horským vláčkem průsmyk 
Bernina až do St. Moritz. 

Navštívíme skvosty severní Itálie, které neodmy-
slitelně patří mezi hlavní cíle turistů celého světa. 
Kouzelné jezero Lago di Garda s malebným Sir-
mione, ostrovy benátské laguny, přesvědčíme se
o zlaté nádheře mozaik v benátské bazilice sv. Mar-
ka, posoudíme Giottovo mistrovské dílo v Padově
a cestou zpět navštívíme i úžasné jezero Misurina 
 pohoří Dolomity. V podzimním termínu zájezd obo-
hatíme o Ravennu a republiku San Marino..

Kód Termín Cena Trsa

CH576-16-1 31.05. – 05.06. 7 190,-     A, B, G, L

Kód Termín Cena Trasa

IT578-16-1    20.05. - 25.05. 6 790,- A

IT901-16-1 09.09. - 14.09. 6 990,- N
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    Lago di Lugano   Sirmione

   Benátky

BERNINA EXPRESS

ST. MORITZ

BERGAMO

CERTOSA DI PAVIA

MILANO

STRESA

LUGANO

LOCARNO

CORTINA
D´AMPEZZO

BENÁTKY

PADOVAVERONA
SIRMIONE

LAGO
DI GARDA

   Miláno - Dóm



Opera ve Veroně a Benátky                            Milano a opera v La Scale

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečer. hodinách odjezd z republiky do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do BENÁTEK. K prohlídce pohád-
kového města na 117 ostrůvcích připlujeme lodí. Prohlíd-
ka historického města s průvodcem - Piazza S. Marco
s úchvatnou bazilikou, která je vzpomínkou na spojení 
Benátek s Byzanci, gondoly a gondoliéři, triumf gotické architektury Dóžecí palác – sym-
bol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - mož-
nost 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 benát-
skými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky, až ke slavnému mostu 
Ponte Rialto. Odpoledne lodí na ostrov Murano, ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria
e Donato s mozaikami.  V podvečerních hodinách návrat lodí k busu, odjezd na ubytování 
do hotelu v okolí Verony, fakultativně večeře v hotelu.   
3. den: Po snídani navštívíme město VICENZA, město Andrea Palladia, velký stavitel vtiskl 
svou pečeť celému městu – náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní 
Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního 
města PADOVA, pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat na hotel a večer nás čeká vrchol ce-
lého zájezdu, antická aréna a shlédnutí jednoho z nejuváděnějších světoznámých operních 
představení - dílo GIUSEPPE VERDI - AIDA. Po představení návrat na hotel.  
4. den: Dopoledne prohlídka VERONY, městské hradby, náměstí Scaligerů, Dóm, Juliin 
dům s balkonem. Odpoledne strávíme u břehů jezera LAGO DI GARDA, zastavíme v SIR-
MIONE, malebném městečku na jihu jezera, jemuž dominuje fascinující středověký hrad 
Rocca Scaligera. Projížďka lodičkou s výhledy na vilu Maria Callas. Návrat do ČR Velkou 
dolomitskou cestou (jedna z nejúžasnějších cest protínajících Dolomity). 
5. den: Předpokládaný příjezd v časných ranních hodinách.   

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 
2x ubytování v hotelu  - 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 2x snídani, pobytovou taxu, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služ-
by, plavby lodí - Benátky (cca 25 €) a vše 
ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: vstupenka na 
představení Aida 800 Kč, kaple Scroveg-
ni 380 Kč, 1lůžk. pokoj 1 490 Kč, 1x večeře 
500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájez-
du 150 Kč 

  Verona a opera G. Verdi - Aida
  Vicenza a Theatro Olimpico
  Padova - kaple Scrovegni
  Benátky - město na laguně

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.  
2. den: Ráno příjezd do pulzujícího města 
Lombardie, města umění, designu a světo-
vé módy MILÁNA. Prohlídka Piazza Duomo 
s gotickou katedrálou Duomo, fantastický 
soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze stře-
chy katedrály, kde za jasného počasí mů-
žeme vidět až do Švýcarska, stylová ob-
chodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele 
II., zde můžeme ochutnat údajně nejlepší 
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 milánských uličkách. 
3. den: Navštívíme Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řa-
dou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta. Dnes zámek poskytuje přístřeší ně-
kolika muzeím věnovaných užitnému umění, archeologii a mincím - Museo d´ Arte Antica, 
úchvatná sbírka nábytku, starožitností a maleb obsahuje také díla od Tiziana, Van Dycka či 
poslední 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. Odpol. návrat na hotel, večer nás 
čeká vrchol zájezdu, představení na pravděpodobně nejslavnější operní scéně světa, v le-
gendární LA SCALE. Návštěva operního představení L’INCORONAZIONE DI POPPEA od 
Claudio Monteverdi bude neuvěřitelný zážitek. V cca 23.00 h. se vrátíme na hotel.
4. den: Odjedeme k prohlídce pozoruhodného kartuziánského kláštera CERTOSA DI PA-
VIA, jedna z nejimpozantnějších staveb celé severní Itálie. Cesta zpět kolem vrcholů Rét-
ských Alp - scenérie hor a úbočí. Odpoledne odjezd do republiky, předpokládaný návrat
v nočních, až časně ranních hodinách, dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda da Vinciho, 
2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, vstupenku do Teatro La Scala, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, vstupné na operní přestavení v La Scala – info CK, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 
Poznámka pro zájemce o lístky do Opery La Scala: * Prodej vstupenek probíhá formou prodeje míst
v boxu v jednotlivých lodžiích. V jednom boxu jsou vždy 2 vstupenky v sektoru žlutém (1. řada), 1 vstu-
penka v sektoru oranžovém (2. řada), modrém (2. řada) a zeleném (3. řada). Informace ohledně volných 
míst podá CK. Při rezervaci uveďte požadavek na místa. Většina vstupenek se prodává měsíce dopředu
a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná vaše včasná rezervace - nejpozději do 20.07.2016! 
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 společenské oblečení. 

  Zájezd provází kvalifi kovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek
  Opera v legendární La Scale - C. Monteverdi - L’incoronazione di Poppea
  Vstupné a prohlídka fresky  L. da Vinciho v ceně zájezdu
  Doporučujeme včasnou rezervaci - zájezd bývá velmi brzy vyprodán

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 světo-
známé Benátky.

Navštívíme Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály 
Duomo, slavné Opery La Scala a fresky Leonarda da Vinciho, město fotbalu, město 
labužníků a město módy. Zažijeme neopakovatelnou atmosféru operního předsta-
vení na jedné z nejslavnějších operních scén světa, v legendární Teatro alla Scala.

Kód Termín Cena Trasa

IT577-16-1        16.08. - 20.08.      5 790,- A, B, G, L  

Kód Termín Cena Trasa

IT579-16-1              29.09. – 02.10.                                   6 490,- A, B, L 
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BENÁTKY

PADOVAVERONA

SIRMIONE

VICENZA
LAGO DI GARDA

G. Verdi - Aida freska L. da Vinci „Poslední večeře Páně“                            

BENÁTKY - VICENZA - PADOVA - OPERA AIDA - VERONA - LAGO DI GARDA
-  SIRMIONE 

    Benátky    Miláno

   La Scala



Nejkrásnější zahrady Itálie Toskánské zahrady 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR. 
2. den: Ráno zastávka u hradu TIROL nad 
městem Merano - šlechtické sídlo dalo 
svým jménem název celému území Již-
ního Tyrolska, nádherné výhledy na údolí 
řeky Adiže. Prohlídka zámku a zahrady 
TRAUTTMANSDORFF, v r. 2013 oceněna 
Mezinárodní zahradou roku. Lázeňské 
městečko MERANO s léčivými prameny, 
plné kaváren ve stylu belle epoque. Dle 
čas. možností zastavíme u kaskády vodopádů VARONE (Cascata Varone), místo kde vznik-
la unikátní podívaná z rozpadu ledovce Garda. Cesty a můstky nám umožní podívat se i do 
útrob vodopádu. Celý vodopád můžeme navštívit v několika výškových stupních. Cesta 
mezi jednotlivými stupni je botanickou zahradou se středomořsko-horskou vegetací. 
3. den: U břehů Lago di Garda ve městečku GARDONE RIVIERA budeme obdivovat množ-
ství květů a stromů v botanické zahradě ANDRÉ HELLER se zakomponovanými sochami 
K. Haringové a R. Lichtensteina, prohlédneme si zahradu VITTORIALE a jižně od Lago di 
Garda u VALLEGIO SUL MINCIO navštívíme pozoruhodný přírodní park a zahrady SIGUR-
TÁ, přístupné od r. 1978 - vodní zahrada plná jezer a květů, bylinkové zahrady, jeskyně. 
4. den: Přejedeme trajektem jezero Como a v městečku TREMEZZO navštívíme zahrady 
VILY CARLOTTA, založené v 17. stol., budeme obdivovat půvaby italské zahradní architek-
tury, květinové kompozice na terasách a právě v této době jsou zahrady nejkrásnější. Fa-
kult. lodní výlet do městečka BELLAGIO, místo jež inspirovalo kasino v Las Vegas - modré 
přístaviště, kamenná schodiště a domy s barevnými okenicemi, překrásné zahrady VILY 
MELZI. Trajektem se vrátíme na západní pobřeží jezera a odjedeme na ubytování. 
5. den: Navštívíme LOCARNO -  fakult. vyjížďka lodí k ostrůvkům BRISSAGO. Na jednom
z nich se nachází jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde bez ohledu na zeměpis-
nou šířku rostou vzácné stromy a květiny pocházející z teplých oblastí celého světa. Histo-
rické centrum lázeňského města, fakult. výjezd lanovkou k horské stanici CARDADA (1496 
m n. m.), - panoramatický výhled na jezero a horské vrcholy. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat do republiky v ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt přes jezero Como, 3x ubyt. v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena za-
hrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, 3x večeře 900 Kč

  Zájezd provází: Mgr. Dana Kelblová

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večer. hod. z ČR, tranzit přes Rakousko.
2. den: Ráno příjezd do Toskánska a návštěva první renesanční vily - půvabná VILA DI PO-
GGA A CAIANO, útočiště rodiny Medici - nádherné zahrady a zajímavé muzeum věnované 
životnímu stylu 16. - 18. století. LUCCA, historické centrum obklopené hradbami, za kterými 
budeme obdivovat krásné stavební památky, z nichž jedna z nejznámějších je původně 
římské Amfi teatrální 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 ev-
ropské termál. lázně, pavilon Tettuccio - vystavěn z podnětu L. Habsburského. Možnost 
večeře, ubytování, individuální volno. 
3. den: Městečko COLLODI, prohlídka nejkrásnější barokní italské zahrady VILY GARZONI. 
Ohromí nás nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými 
květinovými kompozicemi. Dále navštívíme zahrady, které obklopují sídla šlechticů, diplo-
matů a bohatých obchodníků. Atmosféra zahrad GRABAU a REALE nás zaujme tajem-
nými zákoutími, překrásnými dekorativními 
záhony, fontánami a sochařskými kompo-
zicemi, které jsou typické pro italskou re-
nesanční zahradní architekturu. Návrat do 
Montecatini Terme a fakult. výjezd lanov-
kou do histor. části města - výhled na ty-
pickou krajinu Toskánska. Možnost večeře, 
návrat na hotel.
4. den: Odjezd do přístavního města LA 
SPEZIA a poté fakult. projížďka lodí nebo 
vlakem podél Ligurské riviéry, kde na-
vštívíme národní park CINQUE TERRE . 
Tyto původní rybářské vesničky, které díky 
své zachovalé zástavbě tvořené pastelově 
zbarvenými domky, lemované vinohra-
dy, olivovníky a středomořskou vegetací
a úchvatnému umístění ve strmých svazích 
nad mořem byly zařazeny do seznamu pa-
mátek . Individuální volno, navečer od-
jezd zpět do ČR.
5. den: V dopoledních hodinách návrat do 
republiky.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 
snídani, pobytovou taxu, průvodce, 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč

s návštěvou Locarna a NP Cinque Terre                            

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

VILLA DI POGGA A CAIANO - LUCCA - MONTECATINI TERME - COLLODI
- VILLA GARZONI - ZAHRADY GRABAU A REALE - CINQUE TERRE

Právě v této době, kdy je zde plno květů, pojďte s námi poznat několik italských a jed-
nu švýcarskou zahradu. Nechte se unést nepřeberným množstvím pěnišníků, azalek, 
kompozicemi středomořských i exotických květin. Jedno mají tyto zahrady zasazené 
do okolní hornaté krajiny společné, učarují svou krásou laikům i odborníkům, odráží 
vkus, zvyky, kulturu a historii oblasti.  

Toskánsko - zvlněná krajina, městečka na skalnatých vrcholcích, svahy s vinicemi, 
široká úrodná údolí.I z tohoto bohatství se jistě zrodila také bohatost výtvarného pro-
jevu. Pojeďme objevit krásu toskánských zahrad, převážně vilových šlechtických sídel 
úchvatně umístěných do krajiny.

Kód Termín Cena Trasa

IT580-16-1 03.05. - 08.05. 7 190,– A, B, G, L
Kód Termín Cena Trasa

IT581-16-1 27.04. - 01.05. 5 990,– A, B, G, L
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Toskánsko, Cinque Terre Toskánsko, Apuánské Alpy

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: FLORENCIE , město můžeme právem označit 
za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku re-
nesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Pro-
hlídka města – kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných 
Florenťanů, Bargello, katedrála S.Maria del Fiore,  baptisterium, hrobka Medicejských,  
náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffi  zi, nejstarší dochovaný most 
ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších fl orentských paláců Palazzo Pitti aj.    
3. den: Prohlídka starobylého města LUCCA, město známé především svým 4,2 km dlou-
hým renesančním opevněním, rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho, významné 
kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza 
dell´Amfi teatro, zde byly středověké budovy vystavěny na stěnách římského amfi teátru. 
PISA, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), ka-
tedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Město rodových věží. SAN GIMIGNANO , 
připomínající středověký Manhattan, bazilika, poutní kostel a ochutnávka v nejlepší zmrz-
linárně celé Itálie.   
4. den: Oblast útesů, dostupná pouze vláčky, mezi Levanto a La Spezia CINQUE TERRE . 
Místním vláčkem odjedeme (cca 13 €) k poznání pěti unikátních středověkých městeček na 
útesech nad Ligurským mořem – úzké uličky, rybářské domky, pláže, vinice, strmé skály. Pro-
hlídka VERNAZZY, MANAROLY a RIOMAGGIORE. Fakult. výlet lodí podél pobřeží Cinque Terre
a do malebného historického města PORTOVENERE. Odjezd do ČR. 
5. den: Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. buse-
um,   2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje
s příslušenstvím, 2x snídani, pobytovou taxu,  
průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, vláček v Cinque 
Terre, fakult. výlety a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 
Kč, galerie Uffi  zi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 
18ti let 120 Kč, nutná rezervace min. měsíc 
před odjezdem), komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 150 Kč 

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno přílet do Milána. Hlavní město Lombardie 
MILÁNO, kulturní centrum celé severní Itálie. Procházka 
po pěší zóně, galerie Emanuela II., rezidence milánských 
vévodů, gotická katedrála Dóm. CERTOSA DI PAVIA, pro-
hlídka nejkrásnějšího italského kartuziánského klášterního komplexu ve skvělé renesanční 
architektuře s proslulým průčelím.  
2. den: Výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE 
TERRE , tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Přijedeme do obce LEVANTO, 
odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu, pěkné 
městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále některý z úseků nádherné pěší 
trasy Cinque Terre, krásné výhledy na romantická městečka u moře, skalnaté pobřeží, ro-
mantické zátoky.   
3. den: Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. 
Návštěvníky ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované 
pestrými květinovými záhony. LUCCA, elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, 
nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných 
uliček. PISA , prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá věž, Baptisterium, Dóm atd.
4. den: SIENA , město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický kom-

plex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru 
půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický 
dóm. SAN GIMIGNANO , jedno z neja-
traktivnějších míst Toskánska, jeho hradby
a historické rodové věže dokreslují maleb-
ný obraz středověkého města. VOLTERRA, 
město alabastru, které dosáhlo svého nej-
většího rozkvětu za Etrusků. Krásné měs. 
brány, impoz. středověké paláce, katedrála.
5. den: FLORENCIE , perla Toskánska, 
středisko italské renesance – Dóm Santa 
Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Bap-
tisterium, hrobka Medicejských, Ponte Ve-
cchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce aj.
6. den: Odlet z Milána do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Milano- Praha, dopravu klim. autobusem, 5x ubytování v hotelu 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídaně, 3x večeře, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, vláček v Cinque Terre a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Toskánsko, kraj proslulý světoznámým uměním
a historií, kde se kultura prolíná s prostým venkov-
ským životem a vytváří tak jedinečné kouzlo tohoto 
regionu známého po celém světě. Toskánsko, to je 
nádherná krajina, výborné víno, vynikající kuchyně, 
města obklopená etruskými hrady, olivové háje, bo-
hatá vegetace cypřišů a především Florencie. 

Při návštěvě Toskánska nás okouzlí jedinečné sta-
vební památky. Florencie, Siena, Pisa, Lucca jsou 
pro turisty lákavými místy s mimořádnými ukázkami 
románského, gotického a renesančního umění. Zá-
jezd je obohacen i o přírodní skvosty Itálie – Apuán-
ské Alpy a divoké pobřeží Cinque Terre.

Kód Termín Cena Trasa

IT582-16-1        25.05. – 29.05. 5 990,- A, B, G, L

Kód Termín Cena Svoz let.

IT583-16-1    12.06. – 17.06. 18 990,- L2
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I T Á L I E

CINQUE TERRE

LUCCA

PISA

SAN GIMIGNANO

FLORENCIE

FLORENCIE

SAN GIMIGNANO
LUCCA

CINQUE TERRE

VILA GARZONI

CERTOSA DI PAVIA

MILANO

I T Á L I E

kulturní a přírodní bohatství Unesco Cinque Terre                                       

FLORENCIE - LUCCA - PISA - SAN GIMIGNANO - CINQUE TERRE MILANO - CERTOSA DI PAVIA - CINQUE TERRE - VILA GARZONI - LUCCA
- SAN GIMIGNANO - VOLTERRA - FLORENCIE

Florencie - Santa Maria del Fiori

Lucca

Pisa



Florencie, Lucca, Pisa Zahrady krajů Lazio a Umbrie                                      

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hod. z re-
publiky.
2. den: FLORENCIE , toskánská metro-
pole, kolébka renesance, dopolední pro-
hlídka s místním průvodcem, Santa Maria 
Novella, Piazza della Signoria a Palazzo 
Vecchio, Michelangelův David, Bargello, 
Santa Croce, Piazza Duomo, dóm, Giottova 
kampanila, možnost návštěvy baptisteria a 
kopule katedrály, galerie Pitti nebo zahrad 
Boboli, kostel Santa Maria del Carmine
a kaple Brancacciů, lázeňské městečko 
MONTECATINI TERME, možnost večeře za 
příplatek.    
3. den: Město věží SAN GIMIGNANO 
s možností ochutnávky místních specialit 
a vín. PISA , románské památky a šik-
má věž.  VINCI, městečko na kopci, rodi-
ště Leonarda da Vinci, možnost návštěvy 
Museo Leonardiano, návrat do hotelu.
4. den: Údolím Garfagnana s překrásnými 
přírodními scenériemi Apuánských Alp, 
fakult. cesta místním busem do hor a ná-
vštěva krápníkové jeskyně. CARRARA, výjezd k mramorovým lomům, fakult. exkurze do 
bývalých dolů – jedinečný zážitek, odpolední koupání na plážích, v případě nepříznivého 
počasí dřívější návrat na ubyt. a možnost výjezdu lanovkou do malebného Montecatini Alto.
5. den: LUCCA, město s mohutnými hradbami a historickým jádrem, románská a gotická 
architektura, krátká prohlídka centra. Možnost volby dalšího programu: 1. skupina - indi-
viduální pobyt v LUCCE, nebo 2. skupina - odjezd k moři na pláže u CARRARY, koupání.
V podvečer návrat na ubytování, cestou zastávka v LUCCE a společně návrat na hotel.
6. den: Celodenní prohlídka FLORENCIE, galerie, muzea, atmosféra města, Ponte Vecchio, 
kaple Brancacciů, mož. návštěvy galerie Uffi  zi (nutná rezervace v CK). Večer odjezd do ČR.
7. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x (2x)* ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x 
(2x)* snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, místního průvodce ve Florencii, místní dopravu, ochutnávky, fakult. výlety a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1900 Kč (1000 Kč)*, 1x večeře 450 Kč, záloha na vstup do galerie Uffi  zi 
480 Kč (nutná rezervace v CK), záloha na vstupné do mramorových dolů 300 Kč* (min. 15 os.), komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč (150 Kč)* 
Poznámka: zájezd označený * je zkrácen o 4. a 5. den. 3 den zájezdu navštívíme San Gimignano, Pisu
a Luccu, z časových důvodů není návštěva Vinci.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hod., přejezd do Itálie. 
2. den: CIVITA DI BAGNOREGIO, středověké městečko na skalním ostrohu s nádhernými 
výhledy do kraje, přírodní zahrada Lazia, zemní pyramidy, možnost ochutnávky vína Est! 
Est! Est!  BAGNAIA, nejkrásnější zahrady Lazia, Villa Lante, renesanční zahrady a fontány 
vytvořené pro kardinála Gambaru, relax v zahradách nebo pohoda v histor. centru městeč-
ka. Cesta do Umbrie. MONTEFIASCONE na okraji kráteru vyhaslé sopky u jezera Lago di 
Bolsena, katedrála ze 17. stol., hrobka biskupa Fuggera, milovníka zdejšího legendár. vína, 
ochutnávka a mož. nákupu.
3. den: Fantastické zahrady příšer Sacro Bosco v údolí pod zámkem Orsini v BOMARZU, 
gigantické sochy v manýristických zahradách uprostřed přírody. CAPRAROLA, pozdně rene-
sanční venkovská vila Palazzo Farnese s freskovou výzdobou a krásnými zahradami, maleb-
né jezero LAGO DI VICO v původním sopečném kráteru. TUSCANIA, středověké městečko
s hradbami, bývalé biskupské sídlo se dvěma románskými kostely v lombardském stylu (San 
Pietro z 11. století a Santa Maria Maggiore) na místě etruské akropole, exteriéry a reliéfy, za-
hrady na parkánech.    
4. den: Májový den ve VITERBU, bývalém sídle papeže, středověké město obehnané hrad-
bami, středověká čtvrť San Pellegrino, dóm a papežský palác,  slavnost květů San Pelle-
grino in Fiore, průvod a zahájení v historických kostýmech, krásné květinové dekorace na 
kašnách, domech i chodnících, hostitelé ve středověkých kostýmech, květinový trh, možnost 
koupání - termální a zážitkové lázně TERME DEI PAPI nebo individuálně večeře.

5. den: BOLSENA, město nad největším 
jezerem vulkanického původu v Evropě, 
historické centrum, hrad, katedrála Santa 
Cristina. ORVIETO, město založené Etrusky 
na 300 m vysoké náhorní plošině uprostřed 
vinic, etruské hrobky pod starým městem, 
lanovka, katedrála, studna sv. Patrika, park 
kolem bývalé pevnosti, možnost ochut-
návky známého bílého vína Orvieto, nákup 
místních produktů, fakult. večeře a odjezd 
domů.
6. den: Předpokládaný návrat v odpoled-
ních hodinách do ČR. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubyt. v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím., 3x snídani, 
průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Povinný příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč, 1x večeřev Orvietu 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu. 
180 Kč 

a přírodní park Garfagnana s koupáním den květin ve Viterbu

Pojeďte s námi objevovat rozkvetlé Lazio a jeho krásné zahrady. Na slavnosti květů 
ve Viterbu se můžete přiučit, jak vytvořit krásné květinové dekorace, odpočineme si
u sopečného jezera Lago di Bolsena nebo termálních lázních a bude se nám tajit 
dech při výhledech z městeček Civita di Bagnoregio, Montefi ascone a Orvieto. 

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

Kód Termín Cena Trasa

IT584-16-1* 25.05.- 29.05. 7 490,– J

IT903-16-1 04.07. - 10.07. 8 490,– J

IT584-16-2* 28.09.- 02.10. 7 490,– J

Kód Termín Cena Trasa

IT585-16-1   29.04.- 04.05.             8 490,- J
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CIVITA DI BAGNOREGIO - BAGNAIA - MONTEFIASCONE - BOMARZO
- CAPRAROLA - TUSCANIA - VITERBO - TERME DEI PAPI - BOLSENA
- ORVIETO

    Florencie

    Florencie
    - Piazza della 
    Signoria

    Bagnoregio



Itálie – po stopách minulosti Itálie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Časně ráno odjezd z ČR. Cesta přes Brennerský 
průsmyk k největšímu jezeru LAGO DI GARDA, městečko 
GARDA, historické centrum, středověké uličky, benátské 
vily, paláce a krásná příroda. Ubytování v okolí jezera.
2. den: Odjezd do města PARMA, historické centrum vč. Parmského dómu, Vévodského 
paláce s nejkrásnějším italským barokním divadlem, Piazza Garibaldi, dlážděné ulice, ne-
zapomeneme koupit tradiční sýr Parmigiano. Fakult. exkurze do výrobny té pravé „prosci-
utto crudo“ parmské šunky (nutná rezervace předem v CK).    
3. den: Středověké město patronky Toskánska SIENA , množství historických a architek-
tonických památek, cihlových paláců, kamenných věží a kostelů. Prohlídka historic. centra, 
náměstí Piazza del Campo, sienský Dóm, baptisterium. Středověké MONTEPULCIANO na 
skalním výběžku, náměstí Piazza Grande s nejkrásnějšími stavbami města, brána Porta al 
Prato aj., proslavené červené víno.  
4. den: ORVIETO, etruské město vypínající se na tufové skále, etruské hrobky pod starým 
městem, lanovka, románsko-gotická katedrála, studna sv. Patrika. Pokračujeme do nemé-
ně půvabného středověkého městečka VITERBO, bývalé sídlo papeže. Prohlídka starého 
města, náměstí Piazza del Plebiscito, dóm, papežský palác.  
5. den: ŘÍM, antické velkoměsto - Forum Romanum s pozůstatky budov a chrámů, Kapitol 
s jezdeckou sochou Marka Aurelia, Koloseum – symbol města a nejvýznamnější římský 
amfi teátr, Palatin, barokní a renesanční město - kostel San Pietro in Vincoli s originálem 
Michelangelova Mojžíše, Fontána di Trevi, Španělské schody, atmosféra metropole.   
6. den: Dokončení prohlídky ŘÍMA - VATIKÁNU , náměstí sv. Petra vč. chrámu sv. Petra 
se slavnou Michelangelovou Pietou, Vatikánská muzea, Sixtinská kaple. Mimo jiné na-
vštívíme Pantheon s hrobkami ital. králů, spleť úzkých uliček u Piazza Navona s Berniniho 
fontánou, procházka k řece Tibeře a Andělskému hradu. 
7. den: Ráno odjezd do středověkého SAN MARINA plného památek, muzeí a uměleckých 
děl, prohlídka, individuální volno. V pozdních večer. hod. odjezd do ČR. 
8. den: Předpokládaný návrat v dopoledních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hote-
lu*** - 2lůžk. pokoje s přísluš., pobyt. taxu,  6x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3790 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 240 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských 
muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolo-
sea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let
70 Kč), exkurze výroby šunky 290 Kč 

  Cesta tam bez nočního přejezdu
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno zastávka ve VERONĚ, města proslulého mi-
lostným příběhem o Romeovi a Julii. Možnost návštěvy 
rodného domu Julie, baziliky San Zeno Maggiore, pro-
slulého římského amfi teátru na náměstí Bra, krátké volno. 
Odpoledne příjezd do RIMINI, ubytování, možnost koupání, večeře. 
3. den: Dopoledne odjezd k prohlídce PERUGIE, prohlídka starého jádra, fontána Ma-
ggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino. Odpoledne prohlídka ASSISI, známé rodiště sv. 
Františka, monumentální bazilika sv. Františka, Tempio di Minerva, bazilika di Santa Chiara.  
Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Dopoledne návštěva RAVENNY, hlavní město Západořímské říše, mauzoleum Galii 
Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky. Odpo-
ledne prohlídka města FAENZA, slavného již od středověku díky své keramice, návštěva 
v jedné ze zdejších vyhlášených keramických dílen. Večer návrat na ubytování, večeře.
5. den: Dopol. prohlídka proslulého LORETA - Santa Casa. Při zpáteční cestě zastávka ve 
středov. městech GUBBIO a URBINO, dóm Palazzo Ducale. Večer návrat na ubyt., večeře. 
6. den: Prohlídka historického centra RIMINI, Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův 
most, návštěva 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, Neptu-
nova fontána, basilika sv. Petronia, universita. V odpol. hodinách návrat na ubyt., večeře.
8. den: Pobyt u moře.
9. den: Po snídani odjezd do Chioggi. Odsud přejezd lodí (trajekt za příplatek) k prohlídce 
BENÁTEK, nám. sv. Marka, vévodský palác, plavební kanály.  Návrat lodí do Chioggi, večer 
odjezd zpět do ČR.
10. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x uby-
tování v Rimini - hotel*** - 2lůžk. pokoje s vlastním 
příslušenstvím, 7x polopenzi (snídaně kontinentální, 
večeře servírované), prohlídku keramické dílny ve 
Faenze, návštěva sklípku s degustací v okolí San 
Marina, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu cca
1,5 €/os./den,  trajekt Chioggia - Benátky - Chio-
ggia  cca 15 €, minimetro do centra Perugie cca
2 € (jedna jízda), fakult. služby a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3390 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč  

Vydáme se po stopách slavné minulosti Itálie, do 
středověkých měst a městeček, často obklopených 
etruskými hradbami. Seznámíme se s Toskánskem, 
navštívíme italskou metropoli Řím a na závěr San 
Marino, malý stát jižní Evropy, obklopený ze všech 
stran Itálií.

Zájezd nás zavede za poznáním zajímavých míst 
antické i renesanční Itálie. Navštívíme středověká 
města a městečka plná architektonických skvos-
tů. Ubytováni budeme v Rimini, odkud budeme na 
naše výlety vyjíždět.

Kód Termín Cena Trasa

IT587-16-1    18.09. – 25.09. 11 390,- A, B, G, L

Kód Termín Cena Trasa

IT586-16-1       02.09. – 11.09.           11 690,-          F, I, K
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+ Lago di Garda a San Marino  antika a renesance                                                

LAGO DI GARDA - PARMA - SIENA - MONTEPULCIANO - ORVIETO - VITERBO
- ŘÍM - VATIKÁN - SAN MARINO

VERONA - PERUGIA - ASSISI - RAVENNA - FAENZA - LORETO - GUBBIO
- URBINO - RIMINI - SAN MARINO - BOLOGNA - BENÁTKY

    Siena

    San Marino

Rimini



Středověká Umbrie, Florencie Toskánsko a mystická Umbrie                                      

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Návštěva oblasti malebných romantických „orlích“ 
vesniček nad mořem CINQUE TERRE , tato jedinečná 
oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme 
do obce LEVANTO, odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat 
v Levantu, pěkné městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále některý z úseků 
nádherné pěší trasy Cinque Terre, krásné výhledy na městečka u moře, skalnaté pobřeží, 
romantické zátoky. Návrat zpět vlakem.    
3. den: ASSISI , světově proslulé město, rodiště sv. Františeka, krátce po jeho smrti zde 
byla vybudována dvojitá bazilika nad jeho hrobem, zdobená freskami největších umělců 
své doby - Giotto a Lorenzetti. PERUGIA s památkami z doby etruské (Ipogeo dei Volumni, 
jedna z nejzajímavějších etruských hrobek v Umbrii), římské i  středověké paláce a kostely. 
Podvečerní zastávka u TRASIMENSKÉHO JEZERA.
4. den: Výlet do jižní části Umbrie. ORVIETO, nádherně položené město na tufové skále 
s dlouhou historií, památky na Etrusky, Římany, středověké paláce, jeden z nejkrásnějších 
dómů celé Itálie s jedinečným průčelím, středověká studna Pozzo delle Patrizie, vyhlídko-
vá věž Torre del Moro, výjezd do města nutný lanovkou. TODI, krásné staré město na kopci 
s římskými základy, ve středověku jedno z prvních svobodných komunit. Ve městě do-
dnes stojí mnoho středověkých budov a starých strmých ulic. Římské mohutné vodopády 

CASCATE DELLE MARMORE, se svou výš-
kou 165 m uchvátí každého návštěvníka. 
5. den: Zastávka v městečku AREZZO, 
starobylý střed s mnoha krásnými starými 
paláci, kostely a  hlavním náměstím, trochu 
připomínajícím to v Sieně. Devítihodinová 
prohlídka FLORENCIE , monumentální 
stavby fl orentské renesance, Dóm Santa 
Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Bap-
tisterium, hrobka Medicejských, Ponte přes 
řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou 
Michelangela. Večerní odjezd do ČR.
6. den: Příjezd v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 
2x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, vláček v Cinque Terre  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: SIENA , město patronky Toskánska Kateřiny Sie-
nské, prohlídka s místním průvodcem, dóm, baptisterium, 
nejkrásnější náměstí světa. Kouzelnou krajinou Crete Se-
nesi, „toskánskou pouští“ do CHIANCIANO TERME, večer-
ní lázeňské městečko.
3. den: CHIUSI, návštěva etruského muzea. ORVIETO, etruské město na kamenném ostro-
hu, lanovka, katedrála, studna sv. Patrika, etruské muzeum. TODI, město na skále s dómem 
ze 13. stol., večeře.
4. den: AREZZO, rodiště významného podporovatele umělců Gaia Maecenase, římský 
amfi teátr, kostel San Francesco s freskami, dóm, vily Vasariho a Petrarky, pevnost Me-
dicejských. CORTONA, křivolaké uličky, etruské hradby a muzeum, výhledy do kraje Val-
dichiana. Malebné MONTEPULCIANO, proslavené vynikajícím červeným vínem, možnost 
ochutnávky vína a místních specialit v původním šlechtickém sídle.
5. den: Etruská hrobka Ipogeo Volumni. Město založené Etrusky PERUGIA, Palazzo dei 

Priori, fontána ze 13. stol., středověké ulič-
ky a průchody, etruská hrobka a nekropo-
le. ASSISI , 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 , prohlídka města
s místním průvodcem, Santa Croce, Bar-
gello, Piazza S. Firenze, Piazza del Duomo, 
katedrála, Piazza della Signoria, Palazzo 
Vecchio, Ponte Vecchio, možnost návště-
vy baptisteria, galerie Pitti, kaple Medi-
cejských s Michelangelovými náhrobky, 
galerie Uffi  zi nebo Accademia, odpočinek 
v zahradách Boboli, atmosféra podvečer-
ního města, odjezd do ČR.
7 den: Návrat v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x 
snídani, 2x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místní průvodce, dopravu ve Florencii a Sieně, ochutnávky a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Povinný příplatek: 1lůžk. pokoj 2000 Kč,1x večeře 450 Kč, záloha galerie Uffi  zi 480 Kč (nutná rezervace
v CK), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

a malebné Cinque Terre tajemný národ Etrusků

Poznáme krajinu, kulturu a umění tajemného národa 
Etrusků, románskou a renesanční architekturu. Pocí-
tíme lahodnou chuť toskánských vín. Cestu korunuje 
perla Toskánska Florencie, nejznámější poutní místo 
Itálie Assisi a tajemné město Orvieto.              

Paláce a kostely, kamenná malebná zákoutí, kde 
na nás dýchne středověká historie, tak by se dala 
charakterizovat italská Umbrie. Zájezd nás zavede 
do těchto jedinečných míst i za největší přírodní zají-
mavostí Umbrie, k mohutným vodopádům Marmore, 
které by v těchto místech Itálie málokdo čekal.

Kód Termín Cena Trasa

IT588-16-1 19.05. - 24.05. 7 990,– F, J
Kód Termín Cena Trasa

IT589-16-1       22.09.- 28.09.            9 590,- J
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SIENA - CHIANCIANO TERME - CHIUSI - ORVIETO - TODI - AREZZO
- CORTONA - MONTEPULCIANO - PERUGIA - ASSISI - CASTIGLIONE DEL 
LAGO - FLORENCIE 

CINQUE TERRE - ASSISI - PERUGIA - ORVIETO - TODI - VODOPÁDY 
MARAMORE - AREZZO - FLORENCIE

    Florencie     Siena

FLORENCIE

CINQUE TERRE

AREZZO

PERUGIA

ASSISI

TODI
ORVIETO

FLORENCIE

AREZZO

CORTONA

CASTIGLIONE
DEL LAGO

PERUGIA

ASSISI

ORVIETOCHIUSI

MONTEOULCIANO

SIENA



Neapolský záliv Nejkrásnější místa Apulie 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet z Prahy s  průvodcem do 
Neapole. Transfer na ubytování k moři, do nedalekého 
Torre del Greco, večeře. .
2. den: Po stopách apoštolů a Normanů. SALERNO, kate-
drála sv. Matouše s hrobem jednoho z evangelistů, pro-
cházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfi tánského pobřeží - Costiera Amal-
fi tana  do nejkouzelnější oblasti Kampánie. Středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje, 
krásná poloha u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a mís-
ta, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky, mož. návštěvy Smaragdové jeskyně.    
3. den: Po stopách vulkanické erupce. Výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí VE-
SUV, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy 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 vzdálené minulosti. Zkamenělé 
HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rybářské město 
a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje.   
4. den: Individuální volno nebo fakult. lodní výlet na ostrov CAPRI, kde najdeme vše, co 
charakterizuje atmosféru Středomoří. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře byl již 
ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem 
ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI. Milovní-
kům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova 
Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individ. volno k posezení v četných místních kavárničkách.  
5. den: Prohlídka města NEAPOL, historické centrum Centro Storico, hlavní duchovní cen-
trum Duomo, Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo aj., transfer na 
letiště a odlet do Prahy. 

Ubytování: hotel*** -  přímořské letovisko Torre del Greco - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Neapol – Praha vč. kabinového zavazadla (42x32x25 cm) dle 
pravidel letecké společnosti, letištní taxy, transfery, dopravu klim. busem v Itálii, 4x ubytování v hotelu*** 
-  2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, místního průvodce (3. a 
4. den), fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2000 Kč (zde 
povinné při nedoobsazení), letadlo - velké kabino-
vé zavazadlo 1000 Kč (56x45x25 cm),  zavazadlo 
do 32 kg 1 690 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč 
Poznámka: v době tisku katalogu nebyly ještě zná-
my let. řády na r. 2016, z tohoto důvodu může dojít
k posunutí termínu zájezdu o 1 den

  BONUS – komplex. cest. pojištění zdarma - 
při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 4. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Příjezd na jih Itálie do oblasti Apulie, která bývá 
označována jako „Karibik středomoří“ pro nádherné moře 
a bílé pláže. OTRANTO, malebné městečko, kde středo-
věké centrum s úzkými pitoreskními uličkami obepínají 
mohutné hradby. Prohlídka a koupání, odpočinek na 
pláži. Zastávka u bauxitového jezírka jehož okolí hýří hnědočervenými barvami. K večeru 
odjezd na hotel.  
3. den: Výlet za krásami Apulie. Návštěva města BARI, atmosféra labyrintu ulic a uliček, 
bazilika di San Nicola z r. 1087, katedrála di San Sabino z konce 12. st., oba kostely jsou 
příkladem vrcholné románské architektury. Přejezd do vyhlášené oblasti „TRULLI“ - bílé 
domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem. ALBEROBELLO, romantické měs-
tečko jehož název znamená „krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“. Prohlídka měs-
tečka LOCOROTONDO, které patří k nejzajímavějším na jihu Itálie.
4. den: Výlet na tzv. „podpatek boty“ Itálie, SALENTINSKÝ POLOOSTROV.  Vyhlídková ces-
ta na nejjižnější mys CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA.  Návštěva GALLIPOLI, středověké 
centrum na ostrově v Jónském moři, anjouovský hrad, rybí trh, katedrála. Odpoledne kou-
pání na „karibské pláži“ BAIA VERDE.
5. den: Přejezd do vnitrozemské provincie BASILICATA. Návštěva pozoruhodného města 
MATERA ležícího v zajímavé přírodní oblasti, kde strže od sebe oddělují jednotlivé kopce. 
Prohlídka části SASSI, kostely a obydlí vy-
tesané do skály. 
6. den: Město LECCE s jedinečnou barok-
ní architekturou a množstvím zajímavých 
kostelů, Piazza del Duomo, katedrála ba-
zilika Santa Croce aj. Návštěva pobřeží, 
bělostné skály čnící nad bleděmodrou vo-
dou v místě Roca Vecchia a TORRE DELL 
ORSO. Koupání.
7. den: Ráno odjezd, cestou návštěva CAS-
TEL DEL MONTE, jedna z nejzáhadnějších 
památek italského jihu, obrovská pevnost 
viditelná již ze vzdálenosti mnoha km po-
stavená ve 13.st. za vlády Fridricha II, císaře 
Svaté říše římské. Odjezd do republiky.
8. den: Dopoledne příjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 5x ubytování v hotelu**** s bazénem, 5x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a lod. výlety a vše co není zahrnuto v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna 240 Kč

Navštívíme atraktivní místa Kampánie, země opře-
dené mýty o Ikarovi, Sybille či sirénách, které vábily 
námořníky do blyštivých vod poblíž Sorrenta. Uby-
továni budeme v hotelu, v přímořském letovisku To-
rre del Greco, u břehů Tyrhénského moře.

Zájezd do jižní Itálie na samý „podpatek“ italské 
boty, malebná historická městečka i jedinečné plá-
že s bílým pískem a průzračnou bleděmodrou vo-
dou, „Karibik Středomoří“. 

Kód Termín Cena Svoz let.

IT590-16-1 21.09. – 25.09.  11 690,- L2

Kód Termín Cena Trasa

IT591-16-1 09.07. - 16.07. 12 990,- N + Č. Budějovice
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NEAPOL
VESUV

POMPEJE

SALERNO
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HERCULANEUM
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CASTEL
DEL MONTE BARI

ALBEROBELLO

MATERA

GALLIPOLI

LECCE

OTRANTO

CAPO SANTA
MARIA

DI LÉUCA
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Amalfi táské pobřeží, Vesuv, Capri památky i křišťálové moře

SALERNO - AMALFI - ATRANI - VESUV - POMPEJE - HERCULANEUM
- OSTROV CAPRI - NEAPOL 

OTRANTO - BARI - ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - CAPO SANTA MARIA 
DI LÉUCA - GALLIPOLI - MATERA - LECCE - TORRE DEL ORSO - CASTEL DEL 
MONTE

Matera

    Alberobello

    pobřeží Amalfi 

Toskánsko a mystická Umbrie                                      



Alpská jezera Itálie                  Lago di Garda

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR 
přes Bavorsko a Švýcarsko do severní Itálie. Uby-
tování ve stylovém hotelu, v krásné přírodě mezi 
jezery Como a Lago Maggiore.
2. den: Celodenní program u jezera LAGO MA-
GGIORE. Zastávka v ARONĚ u gigantické sochy 
Karla Borromejského, světce, který pocházel z ro-
diny, jež nechala vystavět zámky na jezeře. Fakult. 
výlet lodí na BORROMEJSKÉ OSTROVY - Isola 
Bella, Madre a Pescatori: šlechtické rezidence, 
subtropické zahrady na vyhlídkových terasách, 
parky plné exotických stromů a rybářské vesnice. 
Prohlídka lázeňského městečka STRESA, které 
inspirovalo amerického spisovatele Hemingwaye. 
Procházka po promenádě. Návrat na ubytování.    
3. den: Celodenní program u nejkrásnějšího je-
zera Evropy LAGO DI COMO, jezero zasazené do idylické scenérie hor pod zasněženými 
vrcholy Rétských Alp. Zastávka v lázeňském městečku TREMEZZO, prohlídka rezidence 
VILLA CARLOTTA se sochařskou expozicí,  terasovitými zahradami, které se zvedají od 
břehu jezera, výhledy na jezero, půvaby ital. zahradní architektury. Výlet lodí přes jezero 
Lago di Como do malebného BELLAGGIA, které vyhledávají světové celebrity a v jeho blíz-
kosti má svou vilu George Cloony, Brad Pitt nebo rodina Versace. Místo inspirovalo i kasino 
v Las Vegas, safírově modré přístaviště, spousta kamenných schodišť a domy s barevnými 
okenicemi. Odpoledne plavba po jezeře a prohlídka města COMO se středověkou kated-
rálou a připomínkami slavných antických rodáků - Plinius starší, Plinius mladší. Možnost 
výjezdu lanovkou na horu BRUNATE, odkud lze podniknout procházku na vyhlídková místa 
na jezero Lago di Como. Večer odjezd do ČR.
4. den: Návrat v ranních hodinách.

Ubytování: stylový, oblíbený hotel**** nedaleko městečka Como, zrestaurované tradiční venkovské sídlo, 
ideální místo pro strávení příjemného pobytu u italských jezer, krásná zahrada, sluneční terasa. Příjemné 
2lůžk. pokoje se vším komfortem - klim., sat.TV, fén, minibar, WiFi. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x bufe-
tovou snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, plavby lodí, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč, 2x večeře 890 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 

  Průvodce:  Mgr. Michal Hrazdil
  Sleva Senior  +55 - ze základní ceny 3%
  Cesta tam bez nočních přejezdů

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR. 
Cesta přes Brennerský průsmyk mezi Zillertalský-
mi a Stubaiskými Alpami. Odpoledne prohlídka 
historické metropole regionu Trentino – TRIDEN-
TU. Jeho nejvýznamnější památkou je katedrála, 
kde v polovině 16. století zasedal Tridentský kon-
cil, 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. Večeře a nocleh v hotelu. 
2. den: Celodenní program v severní polovině 
LAGO DI GARDA, která je jako norský fjord sevře-
na kolmými alpskými štíty. Dopoledne prohlídka 
městečka RIVA na nejsevernějším výběžku jeze-
ra. Poté fakult. výlet lodí do městečka LIMONE, 
které patří k nejmalebnějším obcím severní Itálie, protože je chráněno od severu mohut-
nou skálou, neproniká do něj studený vzduch od Alp a daří se tu subtropické vegetaci, jíž 
dominují citrony. Výlet pokračuje plavbou napříč jezerem do městečka MALCESINE, které 
se může pochlubit spletí středověkých uliček a hradem. Z Malcesine je možné vyjet pa-
noramatickou lanovkou na vrchol MONTE BALDO (1800 m n.m.) a podniknout lehkou pro-
cházku, či se jen kochat výhledy na jezero, jehož celou 50 km dlouhou plochu lze odsud 
přehlédnout. Večer návrat na večeři do hotelu.
3. den: Polodenní program v jižní polovině LAGO DI GARDA, která se pozvolna rozlévá do 
Pádské nížiny jako moře. Dopoledne zastávka 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, prohlíd-
ka s průvodcem, individuální volno a pobyt až do večerních hodin. Možnost výletu bárkou 
podél Sirmione s výhledy na impozantní ruiny antické Catullovy vily, návštěvy nejpůsobivěj-
šího jezerního hradu, toulek středověkými uličkami nebo vykoupání na městské pláži. Návrat
v časných ranních hodinách 17. 7.    

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 
polopenzi, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Povinný příplatek: nástup Brno + 400 Kč 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 

Lago di Garda bylo vytvořeno po poslední době ledové Etschským 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 morénovými zbytky a klima je tu díky poloze zcela středomořské.

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Cesta tam bez nočního přejezdu
  Hotel *** s polopenzí

Lago Maggiore a Lago di Como prodloužený víkend u největšího jezera Itálie 

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, ubytováni budeme v hotelu s polopenzí. 

Cesta do Itálie bez nočního přejezdu, ubytování ve stylovém hotelu****, 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 je-
dinečnou 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.

Kód Termín Cena Trasa

IT592-16-1    12.05. - 15.05. 5 590,– A, B, L

Kód Termín Cena Trasa

IT593-16-1     14.07. – 17.07.       5 790,- A, B, G
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TRIDENT - LAGO DI GARDA - RIVA - LIMONE - MALCESINE - GARDA
- SIRMIONE

LAGO MAGGIORE - ARONA - STRESA - BORROMEJSKÉ OSTROVY - LAGO DI 
COMO - TREMEZZO - VILLA CARLOTTA - BELLAGIO - COMO  

    Lago di Como

    Lago di Garda

    Lago di Garda



Velká dolomitská cesta Italská jezera

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách
2. den: Ráno lázeňské MERANO, procházka historickým centrem pod Ötztalskými ledovci, 
výjezd malou lanovkou na “jablečnou” náhorní pološinu a pohodová procházka do maleb-
né vesnice TIROL s rodovým hradem Tirolských hrabat Castle Tirol (možno přejet busem), 
odpoledne návštěva zámku TRAUTTMANSDORF s nejkrásnějšími zahradami Itálie r. 2005. 
Ubytování v Brixenu.
3. den: Vyjedeme busem na náhorní plošinu RENON (Ritten), navštívíme zemní pyramidy, 
unikátní přírodní útvary připomínající obrovské houby. Odpoledne BOLZANO, procházka 
historickým centrem, zájemci mohou navštívit Ötziho, legendárního “muže z ledu”, staré-
ho přes 5000 let. Návrat na hotel. Večer v Havlíčkově BRIXENU, procházka s průvodcem. 
4. den: Průjezd údolím Pustertal. Do srdce Dolomit vyjedeme panoramatickou silnicí pří-
mo pod slavné VĚŽE LAVARÉDSKÉ (Drei Zinnen, Tre Cime di Lavaredo 3003 m n. m.), 
krátká procházka po turistickém chodníku (uvidíme Monte Piano i místa tvrdých válečných 
střetů). Odpoledne sjedeme k jezeru MISURINA (pod masívy Cristallo a Sorapis), zastávka 
v malebné CORTINĚ AMPEZZO, kde najedeme na VELKOU DOLOMITSKOU CESTU a ko-
lem legendárních míst 1. světové války projedeme na sedlo Passo Falzarego (2105 m n. m), 
uvidíme Col di Lana, Cinque Torri i Marmoladu. Ubytování v Sottogudě mezi Marmoladou 
a Civetou.
5. den: Pohodový den pod i na nejvyšší hoře Dolomit. Přejedeme (nebo přejdeme) do 
MALGA CIAPELY a vyjedeme soustavou lanovek na nejvyšší vrchol Dolomit MARMOLADU 
(3342 m n. m.). Prohlédneme si ledovec, vyhlídky, muzeum války, zájemci o turistiku se 
mohou projít dle dispozic.
6. den: Po snídani se vrátíme se na VELKOU DOLOMITSKOU CESTU. Vystoupáme na PAS-
SO PORDOI (2239 m n. m.), zájemci vyjedou lanovkou na Terasu Dolomit v masivu Se-
lla (Sass Pordoi 2952 m n. m.) s nejkrásnějším výhledem na Dolomity, pokračujeme na 
CANAZEI pod Sasso Lungo, přes Val di Fassa, vyjedeme k jezeru CARERSEE, úchvatné 
výhledy na dolomitský útvar Latemar. Sjedeme zpět do údolí Eisacktal a přes Brennerský 
průsmyk odjezd do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách.

Ubytování: Hotel*** v Brixenu, 2 noci - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, bazén a wellness centrum, snídaně 
formou bufetu, večeře menu - 4 chody. Hotel v Sottogudě 2 noci - nádherná poloha mezi Marmoladou
a Civettou - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím a snídaní. U obou hotelů možnost 3 i 4 lůžkových pokojů.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, vyhlídkovou silnici pod Tre Cime, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2290 Kč, 4x večeře 1400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

  Průvodce: Lenka Čížová    
  Jedinečný zájezd za poznáním kvetoucích Dolomit s lehkou turistikou

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Celodenní program u jezera LAGO MAGGIORE. 
Zastávka v ARONĚ u gigantické sochy Karla Borromej-
ského. Světce, který pocházel z rodiny, jež nechala vysta-
vět zámky na jezeře. Fakult. výlet lodí na BORROMEJSKÉ 
OSTROVY - Isola Bella, Madre a Pescatori: šlechtické 
rezidence, subtropické zahrady na vyhlídkových terasách, parky plné exotických stromů 
a rybářské vesnice. Prohlídka lázeňského střediska STRESA, které inspirovalo amerického 
spisovatele Hemingwaye, procházka po promenádě, ubytování. 
3. den: Celodenní program u nejkrásnějšího jezera Evropy LAGO DI COMO, jezero zasaze-
né do idylické scenérie hor pod zasněženými vrcholy Rétských Alp. Zastávka v lázeňském 
městečku TREMEZZO, prohlídka rezidence VILLA CARLOTTA se sochařskou expozicí,  te-
rasovitými zahradami, které se zvedají od břehu jezera, výhledy na jezero, půvaby ital. za-
hradní architektury. Výlet lodí přes jezero Lago di Como do malebného BELLAGGIA, které 
vyhledávají světové celebrity a v jeho blízkosti má svou vilu George Cloony, Brad Pitt nebo 
rodina Versace. Místo inspirovalo i kasino v Las Vegas, safírově modré přístaviště, spousta 
kamenných schodišť a domy s barevnými okenicemi. Odpoledne plavba po jezeře a pro-

hlídka města COMO se středověkou katedrálou 
a připomínkami slavných antických rodáků - 
Plinius starší, Plinius mladší. Možnost výjezdu 
lanovkou do Brunate, odkud lze podniknout 
procházku na vyhlídková místa na jezero Como, 
návrat na ubytování. 
4. den: Přejezd do městečka ISEO na břehu 
jezera LAGO DI ISEO, které obklopují téměř 
2000 m vysoké skalní stěny. Možnost výletu 
lodí podél tří maleb. ostrůvků: Monte Isola, Lo-
reto a San Paolo. Plavba na největší jezerní os-
trov v Evropě MONTE ISOLA, který se zvedá do 

výše 600 m. Na ostrově lze obdivovat poutní kostel Panny Marie, malebné rybář. vesničky.   
5. den: Přejezd k největšímu italskému jezeru LAGO DI GARDA, které je jako norský fjord 
sevřeno alpskými štíty. Dopoledne prohlídka městečka RIVA na nejsevernějším výběžku 
jezera. V poledne odjezd do ČR, návrat do Prahy kolem 23.00 hod. a dále dle míst nástupů. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování ve stylovém hotelu**** (restaurované venkovské 
sídlo, krásná zahrada, sluneční terasa) - 2lůžk. pokoje příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč, 3x večeře 1390 Kč

  Průvodce: Mgr. Michal Hrazdil
  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

v čase kvetoucích Dolomit největší i nejhlubší italské jezero, největší jezerní ostrov Evropy

MERANO - TIROL - TRAUTTMANSDORF - BOLZANO - BRIXEN - DREI ZINNEN
- TRE CIME DI LAVAREDO - JEZERO MISURINA - CORTINA D´AMPEZZO - VELKÁ 
DOLOMITSKÁ CESTA - MALGA CIAPELA - MARMOLADA - PASSO PORDOI
- CANAZEI - JEZERO CARERSEE

LAGO MAGGIORE - ARONA - BORROMEJSKÉ OSTROVY - STRESA - LAGO DI 
COMO - TREMEZZO - BELLAGGIO - COMO - LAGO DI ISEO - MONTE ISOLA
- LAGO DI GARDA - RIVA DEL GARDA

Jedinečný zájezd za poznáním Dolomit v čase, kdy se celé pohoří promění v jednu 
velkou kvetoucí skalku. Zájezd nás seznámí s tím nejkrásnějším, co mohou Dolomity 
nabídnout. Uvidíme nejvyšší hory, nejkrásnější jezera, světoznámé skalní útvary, krás-
né vyhlídky, městečka, hrady i zámky.

Netradiční ráz krajiny, průzračná jezera, alpské štíty, 
secesní atmosféra, velkolepé vily, oslnivé zahrady
a malebné rybářské vesničky, to je naše pozvánka 
do jezerní oblasti Itálie. 

Kód Termín Cena Trasa

IT595-16-1    16.07. - 22.07. 8 590,-           A, B, G, L

Kód Termín Cena Trasa

IT594-16-1     08.06. - 12.06. 7 590,– A, B, L
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olivového oleje. Návrat na hotel.
5. den: Basilicata a Kalábrie. Prohlíd-
ka starověkého řeckého města META-
PONTUM, kde se zčásti dochoval dórský 
chrám. Místo je spojeno s působením fi -
lozofa a matematika Pythagora. Prohlídka 
typického horského městečka MORANO 
CALABRO, se spletí středověkých uliček 
a výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer 
příjezd do oblasti Capo Vaticano na pobřeží 
Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie. 
Nocleh v hotelu, možnost večeře.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno v 
CAPO VATICANO, úchvatné prostředí, okolí 
vybízí k procházkám k zálivu s písečnými 
plážemi mezi majestátními útesy.  Odpo-
ledne pro zájemce půldenní fakultativní 
výlet lodí za erupcemi činné sopky na os-
trově STROMBOLI, které budeme pozorovat
z lodě po setmění (cca 40 €). Návrat na hotel.
7. den: Pobyt u moře nebo celoden-
ní fakultativní výlet po Kalábrii podél 
nejjižnějšího pobřeží Apeninského po-
loostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá 
obluda z Odyssey) s pitoreskním rybář-
ským městečkem a pěknou pláží, ME-
SSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií
i Tyrhénským a Jónským mořem, největší 
kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA
s nejkrásnější italskou promenádou a mu-
zeem antiky (2500 let staré bronzové sochy 
válečníků), městečko duchů PENTEDATTI-
LO, pobřeží Jónského města a středověké 
normanské město na skále GERACE. Ná-
vrat na hotel.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano. 
9. den: Prohlídka malebného městečka TROPEA, které je pro svou jedinečnou polohu na 
pískovcové skále nad mořem označováno jako „barokní balkón Kalábrie“, ochutnávka míst-
ní speciality, feferonkový salám Nduja. Pokračujeme podél západního pobřeží Kalábrie až 
do regionu Basilicata. Zastávka nad malebným městečkem MARATEA, výjezd ke gigantic-
ké soše Krista na vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paesta.
10. den: Dopoledne pobyt u moře nebo individuální volno v městečku PAESTUM, variant-
ně odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých 
chrámů v Paestu. Odpoledne odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.
11. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x
v Strà, 1x v Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum), 9x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5090 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 8x večeře 2000 Kč nebo 
4x večeře 800 Kč v Capo Vaticano), fakult. výlet 7. den  550 Kč (min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 330 Kč
  Průvodce: Mgr. Michal Hrazdil
  Pobřeží pobřeží Tyrhénského, Jónského a Jaderského moře
  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

Apulie, Kalábrie a výlet na Stromboli

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 
Večer ubytování v oblasti Strà.
2. den Po snídani odjezd do Apulie, zastávka v kouzel-
ném POLIGNANO A MARE, které leží na skalách a nad 
jeskyněmi na břehu Jaderského moře. Příjezd do Albero-
bella na ubytování, možnost večeře.
3. den: Prohlídka ALBEROBELLA, pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kó-
nických staveb, které připomínají domky pohádkových Šmoulů. Barokní město LECCE, 
jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky a zbytek dne strávíme
v nejvýchodnějším italském městě OTRANTU , malebné historické centrum, které svírají 
středověké hradby. Středověká mozaika na podlaze katedrály nemá jinde v jižní Itálii obdo-
by. Pláž v Otrantu byla v roce 2000 vyhlášena za nejčistější městskou pláž v Itálii. Možnost 
koupání v Jaderském moři nebo procházky k působivému bauxitovému jezírku. Večer pří-
jezd na hotel uprostřed poloostrova Salento, možnost večeře.
4. den: Celodenní okruh po poloostrově SALENTO, který na mapě představuje podpatek 
„italské boty“. Procházka k romantickému majáku na OTRANTSKÉM MYSU, nejvýchodněj-
ším cípu celé Itálie. Zastávky v soutěsce 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 MALEDIV-
SKÉ PLÁŽI, která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v GA-
LLIPOLI, které se nachází na ostrůvku v Jónském moř, fakult. nákup a ochutnávka místního 

to nejlepší z nejjižnější Itálie + Paestum

POLIGNANO A MARE - ALBEROBELLO - LECCE - OTRANTO - POLOOSTROV 
SALENTO - MYS OTRANTO A LEUCA - GALLIPOLI - METAPONTUM - MORANO 
CALABRO - CAPO VATICANO - OSTROV STROMBOLI - SKYLLA - REGGIO DI 
CALABRIA - PENTEDATTILO - GERACE - TROPEA - MARATEA - PAESTUM

Putování po špičce a podpatku italské boty, atrak-
tivní zájezd za poznáním Apulie, Basilicaty, Kalábrie 
a Stromboli s bublajícími horkými prameny. Slunce, 
písek, moře a poznání nejzajímavějších míst, to je 
naše pozvání na nejjižnější cíp Itálie

Kód Termín Cena Trasa

IT414-16-1      15.09. – 25.09.            15 290,– A, B, G, L
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PAESTUM

MARETA

GERACE

PENTEDATTILOREGGIO
DI CALABRIA

STROMBOLI

METAPONTUM

GALLIPOLI

OTRANTO
LECCE

ALBEROBELLO
POLIGNANO A MARE

CAPO
VATICANO

putování po špičce a podpatku italské boty

    Otranto   Alberobello

    Stromboli

   Polignano a Mare

    Capo Vaticano



vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším 
starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový kom-
plex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA : Agora – obchodní centrum antického Akragasu, 
chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova 
svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odje-
deme na nocleh. 
6. den: Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nej-
kompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, 
růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a ka-
tedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s význam-
nými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia, duchovní srdce celého 
města - ruiny chrámu Apollóna 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. Zá-
jemci 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 Odysse-
ovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. V případě nepříznivého počasí při výstupu 
na Etnu se variantně zastavíme u přírodního unikátu na úpatí sopky, u kaňonu říčky ALCAN-
TARY. Tok dravé říčky zde opracoval bazaltové skály do neuvěřitelných podob. Odpoledne 
půvabné sicilské město TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická 
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 souos-
troví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo 
boha kováře a vládce sopek Hefaista, 
římského Vulkána, PORTO LEVANTE, 
vyhlášené sirné jezírko, možnost výstu-
pu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LI-
PARI, největší ostrov celého souostroví, 
stejnojmenné městečko 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 rozloučí-
me, přejedeme k Messinské úžině, kde 
se odehrálo drama Homérovy Odysseji
a pokračujeme do oblasti Apulie, ro-
zeklaná krajina s průrvami, kruhové ka-
menné domy - trulli. Navštívíme město 
bílých krátkých špičatých střech ALBE-
ROBELLO  - stará čtvrť Rione Monti
s více než 1 000 trulli. Ubyt. v oblasti.
10. - 11. den: Po snídani odjezd do re-
publiky. Předpokládaný návrat do ČR
v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol - Palermo, 8x ubytování (7x v hotelu*** - 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím,1x na trajektu - 4lůžk. kajuta) 7x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3500 Kč, 6x večeři na Sicílii 2290 Kč (3chodové menu), komplex. po-
jištění vč. storna zájezdu 330 Kč

  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  Velmi podrobný okruh Sicílií a návštěva Apulie
  Výlet na Egadské ostrovy i Liparské ostrovy
  Magnet Sicílie - Údolí chrámů u Agrigenta

Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy 

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, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia. Večer nalodění na 
trajekt do Palerma – nocleh v kajutách. 
3. den: Vylodění a prohlídka hl. města Sicílie PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je son-
dou 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 Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, 
jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti, vyznačující 
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 TRÀPANI, které před lety proslavil fi lmový komisař 
Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou ma-
fi í. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. 
výletu na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov FAVIGNANA
s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Návrat do Tràpani, průjezd přes SA-
LINE DI TRÀPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli. Po stopách 
semitských Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se vydáme na ostrůvek MÒ-
ZIA s archeologickým areálem.
5. den: Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slu-
nečná a temná. Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritán-
skému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na 
vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka známého chrámu z 5 stol. př. n. l., 

a návštěva Apulie

NEAPOL - PALERMO - MONREALE - TRÀPANI - EGADSKÉ OSTROVY
- SALINE DI TRÀPANI - ÈRICE - SEGESTA - AGRIGENTO (ÚDOLÍ CHRÁMŮ)
- NOTO - SYRAKUSY - ETNA - TAORMINA - LIPARSKÉ OSTROVY - ALBEROBELLO 

Sicílie je skanzenem středomořského umění a ar-
chitektury, jehož vývoj lze sledovat od perel kla-
sického 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 rozma-
nitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečné-
ho žáru Liparských ostrovů. 

Kód Termín Cena Trasa

IT597-16-1 13.10. - 23.10.       15 690,-           A, B, G
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Malta a Gozo Kypr – ostrov dvou tváří

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Přílet na Maltu, ubyt., individ. volno.
2. den: MARSAXLOKK, malebný přístav plný barevných 
člunů. TARXIEN , pozůstatky největšího chrámového 
komplexu, který se skládá ze šesti chrámů (3800 a 2500 
p.n.l.). VITTORIOSA, bývalé hl. sídlo maltézských rytířů, 
opevněné městečko, výhledy na Vallettu.    
3. den: VALLETTA , impozantně opevněné hlavní město Malty. Ze zahrad jsou krásné 
výhledy na Grand Harbour a protější města. Zajímavý Velmistrovský palác, zdobená kate-
drála Sv. Jana, pevnost St. Elmo aj. 
4. den: MDINA, perla mezi maltskými městy, opevněná mohutnými středověkými hradba-
mi, ze kterých je výhled přes půl ostrova. Klidné město, působící jako obrovský skanzen. 
RABAT,  živé městečko, jehož pamětihodnosti se nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně 
zbudováno nad katakomb. hřbitova z římské doby, katakomby. sv. Agáty, katak. a kostel sv. 
Pavla. ÚTESY DINGLI, zde stezky sestupují podél strmých útesů až na úzký pás pobřeží. 
5. den: Výlet na ostrov GOZO (menší, ale neméně zajímavý bratr Malty). Cestou pěkné 
pohledy na ostrůvek Comino. Město VICTORIA, 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 pobřeží se strmými útesy, do kterých se zařezává soustava 
jeskyň s největší modrou jeskyní. Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou hru barev, kte-
rou můžete pozorovat při fakult. projížďce na rybářském člunu. HAGAR QUIM a MNAJDRA 

, chrámové komplexy z mladší doby kamenné v překrásné krajině mezi poli a mořem. 
7. den: MOSTA, ležící na okraji maltského souměstí, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
se čtvrtou největší kopulí na světě. Neobvyk. exponátem je tu německá bomba, která prolét-
la kopulí a neexplodovala. Čeští dělníci ve Škodovce do ní v rámci sabotáže nedali rozbušku.
8. den: Přílet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Malta 
- Praha, letištní taxy a poplatky, 6 - 7x ubytování
v hotelu - 2lůžk. pokoje se snídaní, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 6x polopenze 1900 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč  
Poznámka: k výletům na Maltě je využívána hustá 
síť místní hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u 
řidiče (cena jízdného cca 21 € na týden). Průvodce 
podává výklad den před výletem, nesmí přímo u 
památek. CK si vyhrazuje právo změnit pořadí na-
vštívených míst s ohledem na místní svátky. 

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 KOURION, nejkrásněji položené 
antické naleziště z pozdně římských dob, historický areál 
s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apollóna. 
Zastávka s možností koupání na nejkrásnější pláži Kypru, 
PETRA TOU ROMIOU.  Archeologický park PAFOS , slavné mozaiky, Odeon, pevnost Sa-
ranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů.
3. den: Hlavní město NIKÓSIE, poslední rozdělené město na světě, Kyperské muzeum 
(sbírka archeologických nálezů z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibis-
kupský palác, pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie, památky na tureckou 
nadvládu, orientální Büyük Han (Velký hostinec), mešita Selimiye, městské tržiště.
4. den: Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA, „město duchů“, Citadela (kam 
W.Shakespeare situoval své drama Othello), Benátské hradby, mešita Lala Mustafa Paşa, 
zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru r. 1974. Starověká SALAMIS, antic-
ké královské město, římské divadlo, lázně, amfi teátr, mozaiky. Klášter sv. Barnabáše, nyní 
archeologické muzeum. 
5. den: Výlet do severní turecké části Kypru.  SV. HILARION s pohádkovým hradem. KYRE-
NIE, malebný přístav s nejstarším dřevěným vrakem lodi, hrad. BELLAPAIS,  augustinský 
klášter, pověstný „Strom zahálky“.
6. den: Celodenní výlet do pohoří Troodos. Zastávka ve vesničce LANIA, proslavené výro-
bou tradičního kyperského vína Commandaria. Klášter KYKKOS, nejbohatší a neslavnější 
z kyperských klášterů a přejezd na horu THRONI s krásným výhledem do okolí, moderní 
křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Vesnička PEDOULAS s kostelem Arch-
anděla Michaela .
7. den: Pobyt u moře.
8. den: LARNAKA, kostel sv. Lazara, přímořská promenáda, mešita Hala Sultan Tekke, 
jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solné-
ho jezera. CHOIROKOITIA , fascinující neolitické osídlení a vesnička LEFKARA, proslulá 
výrobou krajek. Večeře, nocleh dle času letu. Odjezd na letiště.
9. den: Přílet do ČR. 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Kypr – Praha, letištní taxy a poplatky, dopravu místním busem 
či minibusem na výlety, 7-8 x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (dle času letu), 7x polo-
penzi, výlety dle programu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč s možností  vyššího připojištění stor-
na zájezdu + 250 Kč

ostrovy Středomoří řecká i turecká část

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

Ostrovy Malta a Gozo to je  tradice řádu Maltézských 
rytířů, starobylá atmosféra, umocněná mohutně 
opevněnými městy jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, 
Victoria a ohromné množství katedrál, kostelů a me-
galitických chrámů. 

Kód Termín Cena Svoz let.

M598-16-1    01.06. - 08.06. 17 990,-  L6

M598-16-2    07.09. - 14.09. 17 990,-  L6

Kód Termín Cena Svoz let.

CY596-16-1     22.09. - 30.09. 26 990,- L6
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HRAD KOLOSSI - KOURION - PETRA TOU ROMIOU - PAFOS - NIKÓSIE
- FAMAGUSTA - SALAMIS - SV. HILARION - KYRENIE - BELLAPAIS - LANIA
- KLÁŠTER KYKKOS - PEDOULAS - LARNAKA - CHOIROKOITIA - LEFKARA

MARSAXLOKK - TARXIEN - VITTORIOSA - VALLETTA - MDINA - RABAT
- ÚTESY DINGLI - OSTROV GOZO - VICTORIA - GGANTIJA - MODRÁ JESKYNĚ 
- HAGAR QUIM - MNAJDRA - MOSTA

    ostrov Gozo     Limassol
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KOLOSSI

PETRA
TOU ROMIOU

PAFOS

PEDOULAS

NIKÓSIE

K Y P R

    Gozo



třila k nejmocnějším městským státům 
Řecka. Jen několik kilometrů od Spar-
ty navštívíme architektonický skvost 
byzantského stylu - areál MYSTRA  
- prohlídka opevnění s hradem, bohatě 
zdobených kostelů, klášterů a dalších 
budov, které náležely tehdejšímu osíd-
lení. Projedeme krásnou přírodou PO-
HOŘÍ TAYGET na ubytování v  Olympii.
9. den: Starověká OLYMPIE , posvátný 
okrsek náboženství a sportu. Olympie 
není jen dějištěm slavných olympijských 
her se stadiónem, ale také Svatým 
okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, 
Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V pozdních 
odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie. 
10. den: Plavba Středozemním mořem, v cca 13.00 hod. vylodění v Itálii. Odjezd domů, před-
pokládaný příjezd do ČR v časných ranních hodinách následující den a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x ubyto-
vání v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 4.lůžk. kabina na trajektu 800 Kč/os., 1lůžk.pokoj 3 900 Kč, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu, 330 Kč 

  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová
  TOP zájezd za historií a řeckými bájemi
  Trvale oblíbený zájezd
  Hotely *** s polopenzí
  Volný den u moře v letovisku Tolo

Zájezd s příletem do Soluně a odletem z Athén kopíruje 
program předchozího zájezdu autobusem.

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 autobusového zájezdu 3. - 9. den. V podvečer transfer
z Olympie na letiště do Athén, odlet do Prahy. 

Cena zahrnuje: letadlo Praha - Soluň, Athény - Praha, transfery z/na letiště, let. taxy, dopravu klim. bu-
sem po Řecku, 7x ubyt. v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s přísluš., 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč s možností 
vyššího připojištění storna + 250 Kč

Řecko - starověké památky 
velmi podrobný okruh 

Řecko - starověké památky 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z republiky v dopoledních hodinách směr Maďarsko.   
2. den: Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ ,
druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, by-
zantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofi a - připomínající tu
v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města. Ubytování v Soluni.    
3. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší
a nejmocnější řecký bůh Zeus - výjezd na vyhlídku, projedeme údolím Tempé, kde se dle 
pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášte-
rů 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 monstrózního postavit, 
se nám zatají dech. Návštěva několika z 6ti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. 
Nikoláou. Odjezd na ubytování.   
4. den: Starověké DELFY , dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apolló-
nův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke kláš-
teru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické 
stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Závěr dne bude patřit památníku u 
THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského 
krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Ubytování u Athén.
5. den: Prohlídka ATHÉN , vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či 
Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda At-
tica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické 
muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro Athén, největší chrám v Řecku 
- chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.
6. den: Odjezd na poloostrov PELOPONÉS „kolébka civilizace“. Jak jinak bychom moh-
li nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako 
Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KO-
RINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). 
EPIDAUROS  - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řec-
ku. Starobylé MYKÉNY  – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový 
komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby
z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Hein-
rich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V podvečerních hodinách návštěva 
elegantního NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad 
Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.
8. den: Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která pa-

velmi podrobný okruh 

SOLUŇ - OLYMP - METEORA - DELFY - OSIOS LOUKAS - THERMOPHYLY 
- ATHÉNY - KORINT - EPIDAUROS - MYKÉNY - TOLO - NAFPLIO - SPARTA 
- MYSTRA - POHOŘÍ TAYGET - OLYMPIE

Tradiční oblíbený zájezd, který nám umožní strávit 
několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala 
světu Aischyla, Sofokla, ale i významné fi lozofy jako 
Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás 
dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější sta-
rověké památky, připomeneme si řecké báje, jež 
vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se 
na krásných plážích letoviska Tolo, ochutnáme vy-
nikající místní speciality, které spolu s pohostinností 
obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu ne-
opakovatelný zážitek.

Kód Termín Cena Trasa

GR599-16-1    19.05. - 29.05.       14 390,-           A, B, G

GR599-16-2    15.09. - 25.09. 14 390,-           A, B, G

Kód Termín Cena Svoz let.

GR600-16-1    20.05. – 27.05.     26 290,- L2, L3

GR600-16-2    16.09. - 23.09.      26 290,- L2, L3
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do BARCELONY, po příletu transfer 
do hotelu, ubytování. Následuje první ze společných procházek. Navštívíme zajímavost-
mi posetý kopec Montjuïc. Od horní stanice ozubnicové dráhy se vydáme kolem areálu 
Nadace Joana Miróa k Olympijskému stadionu, kde se nadechneme atmosféry olympij-
ských her, jež se v Barceloně konaly v roce 1992. Následně sejdeme k budově Národního 
uměleckého muzea Katalánska, odkud se nabídne panoramatický výhled na město. Bu-
deme pokračovat k perle funkcionalistické architektury Německému pavilonu L. Miese 
van der Rohe. Prohlídku zakončíme na druhém největším náměstí Španělska, kruhovém 
Plaça d’Espanya. 
2. den: Po snídani fakultativní výlet do městečka Sant Sadurní d‘Anoia, centra katalánské 
produkce šumivého vína cava. Zde navštívíme vyhlášené vinařství Freixenet. Prohlídka nás 
zavede do krásného areálu, který je protkán dlouhými chodbami a sklepy. V části z nich se 
projedeme pohodlným vláčkem. Na závěr okruhu nás čeká nezbytná ochutnávka lahodné 
cavy. Po návratu do Barcelony zavítáme do centra města. Od památníku Kryštofa Kolum-
ba se vydáme po barvité a rušné třídě Rambla, která se může pyšnit opravdu neopako-
vatelnou atmosférou. Nevynecháme věhlasný trh Boqueria ani divadlo Liceu. Z náměstí 
Plaça de Catalunya vykročíme do gotické čtvrti, která je jedením z nejlépe dochovaných 
středověkých komplexů v Evropě. Uvidíme mj. nádhernou Katedrálu sv. Eulàlie, Náměstí 
svatého Jiří s krásnými budovami městské radnice a Katalánské vlády a neujde nám ani 
starý Královský palác.
3. den: V dopoledních hodinách se vydáme po stopách geniálního architekta Antoni Gaudí-
ho  a za krásami katalánského modernismu – secese. Navštívíme monumentální Baziliku 
Sagrada Família, která patří mezi největší a nejúchvatnější kostelní stavby na světě. Násled-
ně se přesuneme na luxusní bulvár Passeig de Gràcia, na němž nalezneme proslulé městské 
domy casa Milà (Pedrera), casa Batlló, casa Lleó Morera, casa Amatller ad. Odpolední 
hodiny lze využít k návštěvě některého ze skvělých barcelonských muzeí nebo jiných turi-
stických lákadel (Picassovo muzeum, Muzeum soudobého umění, gotické Královské lodě-
nice Drassanes, mořské akvárium s 80 metrů dlouhým podmořským tunelem, Kolumbovu 
rozhlednu, atd. Večer procházka po čtvrti Ribera, Palác katalánské hudby , chrám svaté 
Panny Marie Mořské a nakonec malebný starý přístav.  
4. den: Ráno se s městem rozloučíme návštěvou pohádkového Parc Güell, v němž můžeme 
obdivovat Gaudího um i nádherné výhledy na město. Po poledni transfer na letiště a odlet. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Barcelona - Praha, vč. kabinového zavazadla (42x32x25 cm) dle 
pravidel letecké společnosti, letištní taxy, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3290 Kč (povinný při nedoobsazení), odbavené zavazadlo 1000 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 

  Průvodce:  Mgr. Pavel Dvořák
  Sleva Senior +55 – ze základní ceny 3%

Jarní Barcelona Barcelona

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do BARCELONY, po příletu transfer 
do hotelu, ubytování. Následuje první ze společných procházek. Navštívíme zajímavostmi 
posetým kopcem Montjuïc. Od horní stanice ozubnicové dráhy se vydáme kolem areálu 
Nadace Joana Miróa k Olympijskému stadionu, kde se nadechneme atmosféry olympij-
ských her, jež se v Barceloně konaly v roce 1992. Následně sejdeme ke krásné budově 
Národního uměleckého muzea Katalánska, odkud se nabídne panoramatický výhled na 
město. Budeme pokračovat k perle funkcionalistické architektury Německému pavilonu 
L. Miese van der Rohe. Prohlídku zakončíme na druhém největším náměstí Španělska, kru-
hovém Plaça d’Espanya.   
2. den: Po snídani uskutečníme fakultativní výlet do pohoří MONTSERRAT, v němž se na-
chází symbol katalánské kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních míst ve Španělsku, 
benediktinský Klášter svaté Panny Marie Montserratské. V rámci návštěvy klášterního 
okrsku je možné uskutečnit pohodlnou procházku k vyhlídce. Po návratu do BARCELO-
NY zavítáme do centra města. Od památníku Kryštofa Kolumba se vydáme po barvité
a rušné třídě Rambla, která se může pyšnit opravdu neopakovatelnou atmosférou. Nevy-
necháme věhlasný trh Boqueria ani divadlo Liceu. Z náměstí Plaça de Catalunya vykročí-
me do gotické čtvrti, která vytváří jeden z nejlépe dochovaných středověkých komplexů 
v Evropě. Uvidíme mj. nádhernou Katedrálu sv. Eulàlie, Náměstí svatého Jiří s krásnými 
budovami městské radnice a Katalánské vlády a neujde nám ani starý Královský palác.  
3. den: V dopoledních hodinách se vydáme po stopách geniálního architekta Antoni Gau-
dího  a za krásami katalánského modernismu – secese. Navštívíme monumentální Ba-
ziliku Sagrada Família, která patří mezi největší a nejúchvatnější kostelní stavby na světě. 
Následně se přesuneme na luxusní bulvár Passeig de Gràcia, na němž nalezneme proslu-
lé městské domy casa Milà (Pedrera), casa Batlló, casa Lleó Morera, casa Amatller ad. 
Odpolední hodiny lze využít k návštěvě některého ze skvělých barcelonských muzeí nebo 
jiných turistických lákadel (Picassovo muzeum, Muzeum soudobého umění, gotické Krá-
lovské loděnice Drassanes, mořské akvárium s 80 metrů dlouhým podmořským tunelem, 
Kolumbovu rozhlednu, atd. Večer procházka po čtvrti Ribera, Palác katalánské hudby , 
chrám svaté Panny Marie Mořské a nakonec malebný starý přístav.  
4. den: Ráno se s městem rozloučíme návštěvou pohádkového Parc Güell, v němž mů-
žeme obdivovat Gaudího um i nádherné výhledy na město. Po poledni transfer na letiště 
a odlet do ČR.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Barcelona - Praha vč. kabinového zavazadla (42x32x25 cm) dle pra-
videl letecké společnosti, letištní taxy, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3290 Kč (povinný při nedoobsazení), odbavené zavazadlo 1000 Kč,  
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč

  Průvodce:  Mgr. Pavel Dvořák
  Sleva Senior +55 – ze základní ceny 3%

metropole Katalánska fantastická metropole Katalánska

Vydejte se s námi do jarní Barcelony a nechte se vtáhnout do historie i současnosti 
katalánské metropole a poznejte její rozličné tváře a chutě. Monumentální Barcelo-
na středověká, Gaudího Barcelona secesní, věhlasná Barcelona olympská i atraktivní 
Barcelona moderní. To vše nás čeká v rámci čtyřdenního zájezdu, který je zpestřen 
možností návštěvy nedalekého kláštera Montserrat, jenž je umístěn vysoko mezi štíty. 

Letecký eurovíkend do Barcelony, katalánské metropole na pobřeží Středozemní-
ho moře. Vychutnáme si fascinujíci metropoli, kde se setkává středověk se secesí 
a modernou. To vše nás čeká v rámci čtyřdenního zájezdu, který je zpestřen možností 
degustace šumivého vína, světoznámé katalánské cavy. 

Kód Termín Cena Svoz let.

E563-16-1 19.05. – 22.05. 14 890,- L2, L3
Kód Termín Cena Svoz let.

E564-16-1 15.09. – 18.09. 14 890,- L2, L3

100

Španělsko
p

o
zn

áv
a

cí
 z

á
je

zd
y 

- 
Ji

žn
í E

vr
o

p
a

Čtyřdenní letecký eurovíkend s možností návštěvy kláštera Montserrat Čtyřdenní letecký poznávací eurovíkend s možností návštěvy proslulého 
katalánského vinařství. 



Madrid – pokladnice umění Andalusie

Andalusie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvod-
cem z Prahy, přílet do MADRIDU. Transfer 
na ubytování do hotelu. První část prohlíd-
ky Madridu. Podíváme se na náměstí Slu-
neční brány (Puerta del Sol), srdce celého 
Španělska, ke Královskému divadlu a na 
Východní náměstí (Plaza Oriente), dále 
po Calle Mayor, k  Plaza de la Villa až na 
pompézní Plaza Mayor, hlavní madridské 
náměstí - domy tmavě rudé barvy, balkony, 
věžičky, mansardová okna i jezdecká socha 
Filipa III. Večer individuální volno.
2. den: Dopoledne výlet místní dopravou na 
úpatí pohoří Sierra de Guadarrama, k pro-
hlídce monumentálního paláce a kláštera 
Filipa II. EL ESCORIAL , nespočet umě-
leckých děl, Královská knihovna s freskami, 
mramorový Královský panteon atd. Po ná-
vratu do Madridu prohlídka další části města, Paseo del Prado, třída umění světového vě-
hlasu. Na pár set metrech zde stojí trojice skvostných uměleckých sbírek - skvělé Museo 
del Prado s galerií největší kolekce španělských mistrů na světě, obrazy Velázqueze, Goyi, 
El Greka, Zurbarána, Ribery či Murilla. Především 20. stol. je pak zastoupeno v Museo Re-
ina Sofía s Picassovou Guernicou. Třetí z trojice je Museo Thyssen-Bornemisza, na jehož 
stěnách je dokumentováno osm století výtvarného umění. 
3. den: Ráno fakult. výlet do TOLEDA , města připomínající staleté soužití tří místních 
kultur, křesťanské, židovské a muslimské. Náměstí Zocodover, dominanta města Alcázar, 
monumentální katedrála - vrcholné dílo gotiky s příměsí dalších slohů, radnice, kostel 
Santo Tomé, v němž je vystaveno jedno z nejznámějších děl El Greca, Pohřeb hraběte 
Orgaze. Zastavíme se u dvou místních synagog a procházku zakončíme u kláštera San 
Juan de los Reyes, který nechala postavit Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Po 
návratu do MADRIDU navštívíme Královský palác (Palacio Real). Velkolepost palácového 
komplexu podtrhuje přilehlá katedrála Almudena. 
4. den: Po snídani dokončíme prohlídku města. Projdeme se po okázalé Calle Alcalá, dále 
po rušné Gran Vía, zamíříme na Plaza Cibeles a přijdeme až k Parku Retiro. Individuální 
volno a dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Madrid - Praha, letištní taxy, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hote-
lu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3390 Kč (povinný při nedoobsazení), výlet vlakem do Toleda 890 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč
Poznámka: * V termínu 24.11. Madrid bez návštěvy paláce El Escorial. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet Praha-Málaga, transfer do hotelu u Antequery. 
2. den: ANTEQUERA s maurskou pevností, turistika v přírodním parku El Torcal (2 hod.
3,6 km), Laguna Fuente de Piedra s možností turistiky.
3. den: RONDA, kolébka corridy, ochutnávka vín nebo turistika v kaňonu řeky Guadalevín, 
cestou bílých vesniček k propasti Garganta del Chorro (4km), ev. jeskyně Cueva Ardales. 
4. den: GRANADA, paláce Alhambra, Generalife. 
5. den: Půldenní výlet do GUADIX, kde žijí lidé v jeskyních vydlabaných do jílových kopců
a kde se zastavil čas. MONACHIL turistika v soutěsce a korytem říčky Monachil (5 km). 
6. den: Po pobřeží Costa del Sol, FRIGILIANA, keramika,  turistika v kaňonu.  NERJA, pravě-
ká jeskyně Cueva de Nerja. 
7. den: Fakult. GIBRALTAR, Tarikova Skála, Costa del Sol, mikrobusy do přírodní rezervace 
Upper Rock (28 €), koupání na Costa del Sol nebo turistika do pohoří Mijas, večer možnost 
zhlédnutí vystoupení fl amenca (9€ s nápojem).
8. den: MÁLAGA, katedrála, sbírky Nadace Picassa a rodný dům, pevnost Alcazaba aj., 
transfer na letiště, odlet pozdě v noci.
9. den: Přílet do Prahy k ránu.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Málaga – Praha, let. taxy a poplatky, 1 zavazadlo (15kg), dopra-
vu místním lux. busem, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, mikrobusy na Gibraltar, místní dopravu, ochutnávky a vše co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3500 Kč (povinné při nedoobsazení), záloha na vstupné do Alhambry 
700 Kč, komplex. pojištění vč. léčebných výloh 270 Kč, výlet na Gibraltar 850 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy do Málagy. Transfer do hotelu na pobřeží Costa del Sol.
2.den: Pobyt u moře.  
3.den: Celodenní výlet na GIBRALTAR. Procházka městem, možnost nákupů nebo fakult. 
výletu místními minibusy po skalnatých vrcholcích. 
4.den: Pobyt u moře.  
5.den: Celodenní výlet do GRANADY, prohlídka města a návštěva paláce Alhambra se 
zahradami Generalife. Cestou zpět zastávka v Almuňecaru, procházka historickou čtvrtí. 
6.den: Fakultat. výlet do Córdoby, mešita, Alcázar, stará čtvrť nebo pobyt na Costa del Sol..  
7.den: Pobyt u moře.  
8.den: Transfer na letiště do Málagy, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Málaga – Praha, let. taxy, 7x ubytování v hotelu s polopenzí, 
transfery a výlety autokarem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3490 Kč (povinné při nedoobsazení), záloha na vstupné do Alhambry 
590 Kč, výlet do Córdoby 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč  

s výlety do Toleda a kláštera El Escorial a Sierra Nevada 

s pobytem na Costa del Sol

Zaleťte si s námi do Madridu, pulzující metropole, v níž se elegantní architektura po-
tkává se španělským temperamentem a veselím. Do města muzeí a galerií. Podívat 
se můžete také do Toleda, které je jedinečným svědkem minulosti, městem tří kultur, 
tří světů a do kláštera El Escorial, jehož monumentalita bere dech.

Kód Termín Cena Svoz let.

E603-16-1 26.05. – 29.05. 13 990,- L2, L3

E805-16-1* 24.11. – 27.11. 13 990,- L2, L3

Kód Termín Cena Odlet

E604-16-1   15.05. - 23.05. 21 990,- Praha

Kód Termín Cena Odlet

E907-16-1   10.06. – 17.06. 21 990,- Praha
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   Madrid - Plaza de la Cheles

   Ronda



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z ČR. 
2. den: Město TOULOUSE, významné město v podhůří Pyrenejí (9 hod. přestávka), prohlíd-
ka radnice z 18. stol., bazilika sv. Severina, největší románský chrám v Evropě aj. Přejezd do 
ANDORRY, ležící v kruhovité kotlině obklop. hřebeny Pyrenejí mezi Francií a Španělskem.
3. den: Výlet do „květinového“ údolí VALL D’ INCLES. Cesta podél říčky Riu de Jucla k nej-
většímu jezeru Andorry ESTANY DE JUCLA, které obklopují vrcholky hor tvořících hranici
s Francií. ANDORRA LA VELLA, nejvýše položené hl. město Evropy (1080 m n.m.), Staré město 
charakteristické kamennými ulicemi a domy.  
4. den: Příjezd do jednoho z nejkrásnějších koutů Pyrenejí NP ST. MAURICI, do městečka 
ESPOT. Výlet k  jezeru ESTANY DE SANT MAURICI, obklopenému kulisou skalnatých vrchol-
ků. Odtud k mohutnému vodopádu SALT DE RATERA a  k  jezeru DE RATERA.   
5. den: Výlet do údolí VALL DE BOI v  krásném NP D´AIGÜESTORTES. Pěší výlet podél říčky 
Sant Nicolau  k jezeru LLONG. Nad jezerem se nám otevřou úchvatné pohledy na štíty zá-
padních vrcholů NP Sant Maurici. Cestou zpět podél zelených meandrů říčky Sant Nicolau, 
které svojí fotogeničností získají srdce každého fotografa.
6. den: Výlet do oblasti VAL DE ARAN, do jedinečné jezerní oblasti CIRC DE COLOMERS. Pěší 
výlet 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, 
která protéká přímo kamenným centrem.
7. den: Výlet do NP MALADETA,  do závěru údolí VAL DE BENÁS. Dále pěší výlet podél říčky 
RIO ÉSERA, jenž na závěr vytvořila úchvatný kaňon a kaskády  D’AIGUALLUT. Krásná závě-
rečná planina se spoustou zátočin horských bystřin pod impozantní kulisou  ledovce nejvyšší 
hory Pyrenejí  PICO DE ANETO. Cestou zpět zastávka v BENASQUE, turist. centrum oblasti, 
kamenné domy, 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 stupňovitým kaskádám, 
které řeka tvoří v zadní části doliny. Městečko TORLA, kde místní pevnost tvoří působivé zá-
běry s ohromnou skalní branou začátku kaňonu Ordesa. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.
9. den: Příjezd ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 
6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 6x polopenzi, průvodce,  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, 
lanovky, místní dopravu a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 270 Kč
Poznámka: k nástupům na túry se v Pyre-
nejích využívají auta pro cca 7 osob nebo 
busy, které nahrazují lanovky, ceny jsou 
nižší než u lanovek v Alpách.

Andalusie Národní parky španělských Pyrenejí                                             

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet Praha - Málaga, transfer do hotelu.   
2. den: Výlet do pohoří Torcal. ANTEQUERA s maurskou 
pevností, turistika v přírodním parku El Torcal - vápen-
cové skály, ráj botaniků a fotografů, pozor. plameňáků.  
3. den: Přes NP Fuente de Fiedra do SEVILLY, katedrála, 
věž La Giralda, Alcázar, zahrady Reales Alcázares, radnice a paláce zdobené azulejos, 
židovská čtvrť, zahrady Maria Luisa, ubytování u Sevilly.  
4. den: Cesta podél NP Doňana. JEREZ DE LA FRONTERA, jezdecká španělská škola
a víno sherry, přístav EL PUERTO DE SANTA MARIA. CÁDIZ, katedrála a zahrady, Atlantik 
a bílé pobřeží Costa de la Luz, variant. dle počasí návštěva GIBRALTARU, britské kolonie 
s pevností, Gibraltarská skála, fakult. terénními vozy na vrchol. Ubytování v Torremolinos.
5. den: Cesta pohořím Sierra de Ronda do městečka RONDA, kolébka corridy a město 
Hemingwaye, kaňon Tajo, býčí aréna a muzeum corridy, ochutnávka vín nebo turistika
v kaňonu řeky, bílé vesničky, propast Garganta del Chorro, (5 km), návrat a koupání na 
Costa del Sol. Večer možnost zhlédnutí  vystoupení fl amenca (29 € s nápojem).
6. den: Fakult. maurská cesta na sever Andalusie. Dolmen de Menga, zastávka v oblasti 
vína a keramiky azulejos MONTILLA, možnost nákupu. CÓRDOBA, židovská čtvrť, Mezqui-
ta, Alcázar s pevností katolických králů, arabský trh,  variantně  pohoda u moře i bazénu 
v TORREMOLINOS nebo indiv. vlakem do Benalmadeny (hrad, Akvárium) nebo vlakem 
do Málagy.  
7. den: Celodenní výlet, GRANADA, město pod vrcholky Sierra Nevada, prohlídka paláců, 
pevností a zahrad maurských vládců - Alhambra a zahrady Generalife, Lví dvůr, královský 
palác, uličky Albaicínu. Cesta krajem bílých vesniček. LOJA a vyhlídky na  Sierra Nevada.
8. den: Po pobřeží Costa del Sol na „Balkón Evropy“. FRIGILIANA (keramika s arabskými 
ornamenty) a turistika v kaňonu s levadou nebo maurská zřícenina. NERJA na útesu nad 
mořem, pravěká jeskyně Cueva de Nerja. MÁLAGA, přístav od dob Féničanů, Jednoruká 
katedrála, sbírky Nadace Picassa, maurský hrad Alcazaba,  archeolog. muzeum, ruina hra-
du Castillo de Gibralfaro, večerní atmosféra, transfer na letiště, odlet pozdě v noci.
9. den: Přílet do Prahy k ránu.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Malága - Praha, let. taxy, dopravu klim. busem po Španělsku, 7x 
ubytování v hotelích - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x vnitrozemí, 4x Torremolinos), 7x polopenzi, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místní dopravu, 6. den výlet do Córdoby, ochutnávky a vše ostat-
ní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 500 Kč (zde povinné při nedoobsazení), výlet do Córdoby 800 Kč, 
záloha na vstupné do Alhambry 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč  
Poznámka: * u zájezdu E 904-15 je 4. den věnován koupání na plážích Costa del Sol,  výlet na Gibraltar  je 
možný individuálně busem nebo místní dopravou za cca 20 € + taxi 28 € 

památky UNESCO a přírodní parky NP St. Maurici, NP Maladeta, NP Ordesa

Perly maurské architektury (UNESCO) - Sevilla, 
Cordóba, Granada a komplex maurských paláců Al-
hambra, Gibraltar, turistika v přírodním parku El Tor-
cal a Sierra de Grazalema, Ronda, kolébka corridy
a rytmy fl amenca, to je Andalusie. 

Zájezd do jedinečné části centrálních Pyrenejí s lehkou pěší turistikou. Budeme obdi-
vovat bizarní skalní štíty a nespočet krásných jezer a jezírek NP Sant Maurici, přírodní 
park Posets Maladeta s překrásnými dolinami, nejvyšší horou Pyrenejí  Pico de Aneto 
a v neposlední řadě také impozantní kaňon NP Ordesa (UNESCO). 

Kód Termín Cena Svoz let.

E605-16-1 08.05. - 16.05. 21 990,- L2

E904-16-1 20.09 - 28.09. 22 490,- L1

E605-16-2 27.09. - 05.10. 21 990,- L2

Kód Termín Cena Trasa

E608-16-1        07.07 - 15.07 13 990,- N

E608-16-2        29.07 - 06.08. 13 990,- N
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ANTEQUERA - SEVILLA - JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ - GIBRALTAR
- RONDA - MONTILLA - CÓRDOBA - TORREMOLINOS - GRANADA - LOJA
- FRIGILIANA - NERJA - MÁLAGA 

CÓRDOBA

MONTILLA
SEVILLA

RONDA

GRANADA

NERJA

MÁLAGA

ANTEQUERA
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DE LA

FRONTERA

ŠPANĚLSKO

    Málaga     NP Ordesa



Svatojakubská cesta, Burgos, Ávila Španělsko - cesta království

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet do Madridu. Přejezd na ubytování.
2. den: Návštěva města BURGOS, významné historické město (kdysi hlavní město Kas-
tilie, jen několik km odtud se narodil slavný El Cid) se skvostnou gotickou katedrálou 
a dalšími nádhernými památkami. Klášter FRÓMISTA, jedna z nejvýznamnějších zastávek 
na Svatojakubské cestě  s kostelem sv. Martina z Tours. 
3. den: Prohlídka města LEÓN, starobylé město s náměstím Plaza Mayor ze 17. stol. a ka-
tedrálou, označovanou „leónská kráska“, z 12. stol., která má nejkrásnější gotická okna ze 
všech kostelů na Svatojakubské cestě. ASTORGA, město na francouzské trase Svatojakub-
ské cesty se středověkými hradbami i mohutnou gotickou katedrálou.
4. den: PONFERRADA, poslední zastávka na francouzské trase Svatojakubské cesty před 
Santiagem, stará čtvrť s majestátním templářským hradem z 12.stol. Výlet na jeden z nej-
vyšších, ale i nejzajímavějších bodů na Svatojakubské cestě O´ CEBREIRO v autonomní 
oblasti Galicie, místa, které je opředeno řadou legend. Za výstup jsou poutníci odměněni 
pěkným výhledem na rozmanitou krajinu.
5. den: Pěší výlet z vesničky FERREIROS, kde se o chvilku později z řídce porostlé náhorní 
planiny naskýtají krásné výhledy na PORTOMARIN, půvabné městečko rozkládající se po 
obou stranách řeky Miño spojené římským mostem. Dojezd do Santiaga de Compostela.
6. den: Prohlídka SANTIAGA DE COMPOSTELA , ve středověku nejnavštěvovanější pout-
ní místo po Římu, ke kterému z různých částí Evropy míří několik tras Svatojakubské cesty. 
Zdejší mohutná katedrála je architektonickým skvostem, postaveným nad hrobem apošto-
la Jakuba Většího. Celé historické jádro Santiaga je naplněné starobylými stavbami, které 
zaujmou každého návštěvníka. Výlet na MYS FINISTERRE,  malebnou nejzápadnější část, 
kam někteří poutníci dochází i ze symbolického hlediska („konec světa - dál už to nejde“).
7. den: Delší přejezd do Ávily. ÁVILA  přezdívaná „Město kamenů a svatých“, město
s úžasným středověkým opevněním a branami, mnoha románskými a gotickými kostely, 
jimž vévodí gotická katedrála. Nocleh.
8. den:  Transfer na letiště. Odlet do Prahy

Cena zahrnuje: letenku Praha - Madrid - Praha, dopravu po Španělsku, 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 4x večeře 1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč/os., s možností 
vyššího připojištění +250 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Program A Dopoledne odjezd z ČR.
2. den: Program A Dopoledne příjezd do oblasti Costa Brava/Costa Maresme, volno, kou-
pání, odpoledne ubytování, večeře.
Program B Odlet z Prahy do Španělska, transfer na ubytování.
Dále společný program A i B
3. den: Ráno odjezd k prohlídce ZARAGOZY, katedrála, nám. Santa María del Pilar, mudé-
jarské kostely, arabský palác Aljafería, městská tržnice. Ubytování v okolí Madridu.
4. den: Královský palác 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. 
5. den: TOLEDO, prohlídka města, katedrála, chrám sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, mu-
zeum El Greca, návštěva tradiční toledské manufaktury (ozdobné zbraně z toledské oceli, 
šperky). Ubytování v okolí Granady. 
6. den: GRANADA, katedrála, královská kaple, Albaicín. Poté arabský sídelní palác ALHAM-
BRA se zahradami Generalife, volno, návrat na ubyt., fakult. večerní návštěva fl amenca. 
7. den: CÓRDOBA, mešita, exteriéry Alcázaru, Židovské město, typické „květinové“ ulice
s arabskými patii). Ubytování v okolí Sevilly. 
8. den: SEVILLA,  katedrála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz, maurský palác Alcázar 
– exteriéry. Odjezd na GIBRALTAR, návštěva nejjižnějšího místa evropského kontinentu. 
Noční přejezd na pobřeží Costa Azahar. 
9. den: Ráno pobřeží Costa Azahar, PEŇÍSCOLA, hrad Papa Luna, středověké městečko, 
možnost koupání, projížďky lodí, večer příj. na pobřeží Costa Brava/Costa Maresme na ubyt. 
10. den: GERONA, město s jednou z nejzachovalejších středověkých židovských čtvrtí, 
středověkými hradbami a románskými kostely, katedrála s věží Karla Velikého, kostely San 
Pere de Galligants a Sant Nicolau, židovská čtvrť, středověké hradby. Odjezd do TOSSA DE 
MAR, krásné letovisko na pobřeží Costa Brava, Villa Vieja - opevněná část Tossy,  hradby 
s obrannými věžemi, kostel St. Vincenc. Návrat na ubyt.í si můžeme zpříjemnit fakult. lodí. 
11. den: Ráno prohlídka klášteru MONTSERRAT, poté BARCELONA, 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. 
12. den: Program A  Snídaně, volný program. Odpoledne odjezd do ČR. 
Program B Snídaně, volno a dle letového řádu transfer na letiště, odlet do ČR.
13. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR

Program A                Program B

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 9x polopenzi, prohlídku toledské manufaktury, průvodce. 
Program B leteckou přepravu Praha - Španělsko - Praha, letištní poplatky a taxy, transfer z/na letiště, do-
pravu busem po Španělsku, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x polopenzi, prohlídku 
toledské manufaktury, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, pobyt. taxu  a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 900 Kč , komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč - A (330 Kč 
- B) s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč u programu B, záloha na vstup do Alhambry 1000 Kč 
(nutno objednat nejpozději 1 měsíc před odjezdem/odletem) 
Upozornění: V případě nutnosti může být výjimečně dáván balíček na cestu místo snídaně. Je možnost 
zajistit i ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Ministerstvo zahraničí dopor. cestovní pas na Gibraltar.

Zájezd kopíruje trasu slavné poutní cesty do Santia-
ga de Compostela a dále pokračuje až na tzv. konec 
světa k Atlantickému oceánu. Cestou navštívíme 
slavná historická města Burgos, León, Astorgu aj. 
Zároveň jsme pro vás vybrali zajímavé části Svato-
jakubské cesty vč. Santiaga  de Compostela. Nyní 
popularita této poutní cesty opět stoupá a zatímco 
dříve hledali poutníci u apoštolova hrobu spásu své 
duše, nyní lidé putují především proto, aby nachá-
zeli sami sebe.

Kód Termín Cena Svoz let.

ES00-16-1 21.08. – 28.08.                          25 990,- L6

Kód Termín Cena Trasa

E606-16-1 03.05.-15.05. 19 690,- C, F, I

E606-16-2 14.06.-26.06. 19 690,- C, F, I

E606-16-3 13.09.-25.09. 19 690,- C, F, I

Kód Termín Cena Svoz let.

E607-16-1     04.05.-14.05.     27 990,- L5

E607-16-2     15.06.-25.06.     27 990,- L5

E607-16-3     14.09.-24.09.     27 990,- L5
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s pěšími výlety

BURGOS - FRÓMISTA - LEÓN - ASTORGA - PONFERRADA - O´ CEBREIRO
- FERREIROS - PORTOMARIN - SANTIAGA DE COMPOSTELA
- MYS FINISTERRE  - ÁVILA

ZARAGOZA - EL ESCORIAL - MADRID - TOLEDO - GRANADA - CÓRDOBA
- SEVILLA - GIBRALTAR - PEŇÍSCOLA - GERONA - TOSSA DE MAR
- MONTSERRAT - BARCELONA

     Astorga      Sevilla



mi plážemi i rozeklanými útesy. Malebné 
městečko 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 ,
král. město, jedno z nejstarších v Portu-
galsku, opěvované pro svoji krásu mnoha 
básníky.
9. den: TOMAR , majestátní templářský 
hrad z 12. stol. se slavnou templářskou ro-
tundou a proslulým manuelským oknem. 
BATALHA , pro svou krásu ve všech 
dějinách umění vyzdvihovaný klášter - nej-
významnější dílo manuelské gotiky. ALCO-
BACA , starobylé městečko s klášterem 
Panny Marie. FÁTIMA, slavné poutní místo.
10. den: COIMBRA, univerzitní město, první hlavní město Portugalska se Starou katedrálou, 
kostelem Sv. kříže, univerzitou. Přístavní město PORTO , známé svým vinařstvím – port-
ské víno. Nocleh.
11. den: Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka 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 špa-
nělské architektury. Město mešit, synagog a kostelů nad řekou Río Tajo. TOLEDO , krásná 
gotická katedrála, dům malíře El Greca, bývalá synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh.
13. den: Hlavní město Španělska MADRID, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puer-
ta del Sol aj. Nocleh v Madridu 
14. den: Odlet do ČR.

Termín 13.09.-26.09. cesta tam lux. klim. busem, cesta zpět Madrid – Praha letecky 
Termín 26.09.-09.10. cesta tam Praha – Madrid letecky, cesta zpět lux. klim. busem. Program zájezdu
v obráceném pořadí dle času příletu. Prohlídka Madridu dle zbývajíciho času.
Termín 14.09. -26.09. cesta tam i zpět letecky, Praha - Barcelona a Madrid - Praha. 14.09. připojení ke 
skupině, dle času příletu. 
Termín 26.09.-08.10. cesta tam i zpět letecky, Praha - Madrid a Barcelona - Praha. Program zájezdu
v obráceném pořadí. Krátká nebo žádná prohlídka Barcelony v závislosti na let. řádu.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, leteckou přepravu dle termínu, dopravu našim busem po Špa-
nělsku a Portugalsku, 12x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 12x snídani ( 2x formou 
snídaňových balíčků), 3x večeři, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu - kombinace bus, letadlo 
420 Kč, pouze letadlo 390 Kč, u obou zájezdů možnost připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč, vstup-
né 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 klientovi obratem vrácena). 
Poznámka: u svozů na letiště nebo k hlavnímu busu, bude v případě kombinované dopravy tj. bus - leta-
dlo, účtován poloviční příplatek za svozy

  BONUS – základní komplex. cest. pojištění ve výši 420 nebo 390 Kč dle typu zájezdu zdarma - při 
uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

Španělsko a Portugalsko                                        

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjezd z ČR.
2. den: Fantastická BARCELONA , metropole Katalánska s množ. památek: Sagrada Fa-
milia, katedrála sv. Eulálie, gotická stará čtvrť, Rambla, Kolumbův památník a další. 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 GRANADA , palác Alhambra, letohrádek Generali-
fe se zahradami, arabská čtvrť Albaicín. Nocleh.  
5. den: Srdce venkovské části Andalusie CÓRDOBA , bývalé arabské sídelní město: 
mešita, židovská a stará čtvrť s typickými bílými stavbami, úzkými uličkami a půvabnými 
nádvořími, římský most. Město fl amenka SEVILLA , přezdívané pro svou krásu perlou 
Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem Alcázar 
v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. Nocleh. 
6. den: Nejjižnější místo Evropy GIBRALTAR, britská korunní kolonie, staré město a pevnost 
střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. Elegantní CÁDIZ, malebné bílé město ležící na úz-
kém poloostrově, významný přístav, krásné promenády a pláže.
7. den: Přejezd na pobřeží ALGARVE, jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečný-

podrobný poznávací okruh

BARCELONA - GRANADA - ALHAMBRA - CÓRDOBA - GIBRALTAR - CÁDIZ
- ALGARVE - LAGOS - LISABON - CABO DA ROCA - SINTRA - TOMAR
- BATALHA - ALCOBACA - FÁTIMA - COIMBRA - PORTO - SALAMANCA
- EL ESCORIAL - TOLEDO - MADRID

Ve Španělsku navštívíme malebnou oblast Andalu-
sie 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 pláže Atlantiku, bohatství 
památek a krásná města jako Sintra, Porto, Alcoba-
ca, Lisabon se slavnou čtvrtí Belém aj.

Kód Termín Cena Trasa / Svoz let.

E610-16-1         13.09. - 26.09.                      27 990,-
tam zpět

A, B, F, G L6

E611-16-1         26.09. - 09.10.                      26 990,-                             
tam zpět

L6 A, B, F, G

E612-16-1        14.09. - 26.09. 29 990,- L6

E613-16-1         26.09. - 08.10. 28 990,- L6
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Porto Portugalsko

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z ČR do PORTA, transfer z leti-
ště na ubytování v hotelu v Portu.
2.den: Putování za vínem - zastavíme v ro-
dinném vinařském podniku CASA DA SEZIM 
(prohlídka a ochutnávka), následuje prohlíd-
ka kolébky portugalského lidu, středověké 
město GUIMARAES ,středověké uličky, 
dominanta města hrad sv. Michala, Vévod-
ský palác – dnes muzeum. Pokračujeme
k prohlídce vinic QUINTA DO TAMARIZ spoje-
ná s ochutnávkou. Návrat do hotelu, večeře. 
3.den: Celodenní výlet do okolí. Město pře-
kypující kostely BRAGA, jedno z nejstarších 
portugalských sídel a hlavní náboženské 
centrum, nejstarší katedrála v zemi, lanov-
kou vyjedeme k poutnímu místu BOM JE-
SÚS DEL MONTE barokní skvost, schodiště 
s křížovou cestou. Městečko AMARANTE, 
kde se podíváme do historického středu 
města, budeme obdivovat půvabný oblou-
kový most Ponte Sao Goncalo. Okolí Ama-
rante je doslova poseto vinicemi, kde se 
pěstují odrůdy k výrobě mladého pološu-
mivého „zeleného“ vína „vinho verde“, typic-
kého pro Portugalsko, jistě je i ochutnáme 
v rodinných vinicích QUINTA DA  AVELEDA
a prohlédneme si jejich zahrady. Návrat do hotelu, večeře a fakult. návštěva představení Fado.
4.den: PORTO, úzké klikaté uličky v čtvrti Ribeira , nejvýznamnější barokní stavba v Por-
tu kostel Igreja dos Clerigos s vysokou věží Torre dos Clerigos – symbol města, navštívíme 
katedrálu Terreido da Sé, čtvrť Barredo s naklánějícími se domy, budeme oslněni zla-
tou nádherou výzdoby kostela Sao Francisco. V odpoledních hodinách transfer na letiště
a odlet do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Porto – Praha vč. letištních tax a poplatků, transfer do/z hotelu, 
3x  ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 2x večeři, dopravu busem po Portugal-
sku, degustace během programu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj  3990 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Porta, transfer na ubytování.
2. den: COIMBRA, až do 13. stol. hlavní město země, ro-
diště 6 portugal. králů a kolébka vzdělání, sídlo nejstarší 
univerzity. Pokračujeme do města TOMAR, kde se nachá-
zí Convento de Cristo, hrad s klášterem z 12. století, sídlo 
rytířů Kristova Řádu . Odjezd na ubytování do Lisabonu.  
3. den: LISABON, prohlídka města, starobylá čtvrť BELÉM
s klášterem Jeronýmů, věž Torre de Belém, hrad Castelo de Sao Jorge, nejstarší čtvrť Alfa-
mi. Na závěr vyjedeme železným výtahem elevador de Santa Justa a starý Lisabon se nám 
ukáže jako na dlani. Návrat na ubytování. 
4. den: Výlet do okolí Lisabonu. Bývalé letovisko 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 rybářském městečku CASCAIS možná ochutnáte některou z místních rybích specialit. 
Seznámíme se s portugalskou obdobou Monte Carla – ESTORILEM. Návrat na ubytování. 
Fakult. večeře s vínem a představením Fado - typický portugal. hudeb. žánr nebo pouze 
večer s Fado a dvěma nápoji.   
5. den: Odjedeme do středověkého ÓBIDOS, úzké uličky z bílých domečků s terakoto-
vými střechami.  Rybářská vesnice NAZARÉ a procházka po místní pláži. Pokračujeme do 
městečka ALCOBACA, největší kostel v Portugalsku  a krásné cisterciácké opatství. BA-
TALHA, návštěva královského kláštera . Ubytování v okolí Fátimy. 
6. den: FÁTIMA, jedno z nejvýznamnějších poutnických míst křesťanského světa s velkou 
neobarokní bazilikou, postavenou na počest zjevení Panny Marie. Dle čas. možností za-
stávka v *AVEIRO, kontrasty barev, architektonická rozmanitost, vodní kanál, barevné lodě 
„moliceiros“. Přejezd na ubytování do Porta.
7. den: Odjezd do GUIMARAES, kolébka portugalského národa, středověké uličky, Staré 
město , dominanta hrad sv. Michala, Vévodský palác Paco dos Duques - dnes muzeum. 
Středověká BRAGA a poutní místo Bom Jesus do Monte.
8. den: Celodenní program v PORTU, ve světě proslaveném především portským vínem. 
Porto si nás získá kouzelnými uličkami čtvrti Ribeira, kostely sv. Františka a sv. Kláry
a kostelem Igreja dos Clerigos s věží Torre dos Clerigos, mosty a katedrálou Terreido da 
Sé, čtvrtí Barredo s domy naklánějícími se do stran. Odpol. transfer na letiště a odlet do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Porto – Praha vč. let. tax a poplatků, transfer do/z hotelu, 7x  
ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 5x večeři, dopravu busem po Portugal-
sku, místního průvodce v Portu, vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, 4. den programu večeře s vínem a Fado cca 40 € nebo 2 nápoje a Fado 28 
€, platba na místě, nutno však nahlásit do CK nejpozději 14 dní před odletem (min. 6 osob pro realizaci), 
fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5200 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč 

putování nejen za vínem      země mořeplavců, vína a slunce

PORTO - CASA DA SEZIM - GUIMARAES - QUINTA DO TAMARIZ - BRAGA
- BOM JESÚS DEL MONTE - AMARANTE - QUINTA DA AVELEDA - PORTO

COIMBRA - TOMAR - LISABON - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ÓBIDOS 
- NAZARÉ - ALCOBACA - BATALHA - FÁTIMA - *AVEIRO - GUIMARAES
- BRAGA - PORTO

Vydejte se s námi  do vinic v údolí řeky Duoro a do Porta, druhého největšího měs-
ta Portugalska, ve světě proslaveného především portským vínem, které 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 je krásné město, které si nás 
získá kouzelnými uličkami, pozoruhodnou historií, množstvím pamětihodností, které 
pocházejí z období baroka i intenzivním nočním životem.

Portugalsko sice nepatří k velkým evropským ze-
mím, ale pro své významné kulturní památky a pře-
krásné pláže si zaslouží velkou pozornost turistů. 

Kód Termín Cena Svoz let.

P614-16-1 30.09. – 03.10. 19 490,- L5

Kód Termín Cena Svoz let.

P616-16-1 03.06. - 10.06. 26 990,- L5

P616-16-2 23.09. - 30.09. 26 990,- L5
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5. den: „Švýcarský bonbónek“ - nádherný  celodenní výlet do oblasti horských čtyřtisí-
covek ALETSCH – JUNGFRAUREGION, fakultativně lanovkou z městečka Fiesch na FIE-
SCHERALP a na EGGISHORN (2 869 m n. m), odkud jsou překrásné výhledy na Aletský 
ledovec, Konkordiaplatz, zde je ledovec nejmocnější i na trojlístek Jungfrau, Mönch a 
Eiger. Zájemci vystoupají až na vrchol EGISHORNU (2 962 m n. m.). Možnost turistiky dle 
vlastních dispozic nebo průvodce na místě doporučí ideální turistiku. Návrat na ubytování.
6. den: Cesta přes vysokohorské sedlo GRIMSELPASS a horské průsmyky do historic-
kého centra země LUZERNU, Staré město – proslavené dřevěnými mosty Kapellbrücke
a Spreuerbrücke. Doporučujeme fakultativně výjezd lanovkou na PILATUS – lodí po Vier-
waldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě). Odjezd do 
republiky. 
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, jízdné Täsch – Zermatt a zpět, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi, 1x v oblasti Ženevy), 4x snídani - z toho 3x formou bufetu, 
průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 3x večeře 1790 Kč, 1lůžk. pokoj 1690 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
Sleva: 3. osoba na přistýlce 500 Kč 

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Trvale oblíbený zájezd

Krásy Švýcarska a Alpských velikánů   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 
2. den: Ráno příjezd do MONTREUX, procházka po pro-
menádě, která připomíná botanickou zahradu, k legendárnímu hradu CHILLON, vystavě-
ného na skále u břehů Ženevského 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 ŽE-
NEVY, prohlídka města s proslulou fontánou Jet d´Eau. Odjezd na ubytování. 
3. den: Dnešní den strávíme v CHAMONIX, mondénním středisku Savojských Alp, pod 
nejvyšší horou Evropy MONT BLANC. Fakultativně vyjedeme lanovkami na okolní vrcholy 
AIGUILLE DU MIDI (3 842 m n. m) nebo LE BRÉVENT (2 526 m n. m) s neopakovatelnými 
výhledy na nejvyšší evropský masív. Odjezd přes sedlo Forclaz na ubytování do oblasti hor-
ských velikánů - Fiesch, hotel***.
4. den: Navštívíme kanton WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní pro-
gram do oblasti Alpských velikánů začneme v malebné a nejbohatší vesnici na úpatí nejkrás-
nější hory Evropy MATTERHORNU v ZERMATTU, prohlídka městečka, fakultativní výlet hor-
ským vlakem do GORNERGRATTU (3 100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN, 
odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na ubytování.

jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů

ŽENEVSKÉ JEZERO - MONTREUX - CHILLON -  YVOIRE - ŽENEVA 
- CHAMONIX - MONT BLANC - KANTON WALLIS - ZERMATT - MATTERHORN 
- GORNERGRATT - ALETSCH - JUNGFRAUREGION - FIESCHERALP 
- EGISHORN - GRIMSELPASS - LUZERN

Nabízíme bohatý a pestrý program pro obdivovate-
le této malé země. Statisíce turistů každoročně láká 
takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švý-
carské architektury, jejíž stavební památky eviduje
a chrání UNESCO. V průběhu zájezdu navštívíme tu-
risticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp 
- Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzer-
nu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských 
okruhů, užijte si Švýcarsko s námi!

ŽENEVA
YVOIRE

MONTREUX

WALLIS

ŽENEVSKÉ
JEZERO

JUNGFRAUREGION

LUZERN

EGGISHORN

FIESCHERALP
ALETSCH

GORNERGRATT
ZERMATT

MATTERHORN
CHAMONIX

MONT BLANC
I T Á L I E

Š V Ý C A R S KO

Kód Termín Cena Trasa

CH617-16-1  01.07. - 07.07.        9 990,– A, B, F, G, L

CH617-16-2  26.07. - 01.08.        9 990,– A, B, F, G, L

CH617-16-3  05.09. - 11.09.. 9 990,– A, B, F, G, L

    Matterhorn    hrad Chillon

    Luzern

    Jungrfau



Jungrfau

Švýcarsko a Glacier express Matterhorn, Aletschský ledovec, Ticino

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 
2. den: Dopoledne příjezd k Bodamskému jezeru na OSTROV MAINAU, známý jako „ostrov 
květin“. Prohlídka těch nejkrásnějších v parku obklopujícím barokní zámek. Tisíce druhů 
květin, rozkvetlé růžové zahrady, různé druhy palem, citrusovníků, ale i motýlí dům se 
stovkami okřídlenců. Krátká zastávka v KOSTNICI, pro nás spojené s osudem Jana Husa. 
Odjezd na ubytování do Švýcarska.
3. den: Centrum Bernských Alp GRINDELWALD. Lehká pěší turistika v gigantické kulise
v oblasti horských čtyřtisícovek JUNGFRAUREGIONU. Fakult. vyjedeme zubačkou přes 
KLEINE SCHEIDEGG, horou Eigerem s překrásnými vyhlídkami na ledovce a věčný sníh, do 
nejvýše položeného nádraží v Evropě (3454m n.m.) na JUNGFRAUJOCH – Top of Europe. 
Ostatní přejdou z Grindelwaldu do Lauterbrunnenu přes Kleine Scheidegg či First pěšky, 
popřípadě využijí na různé části cesty lanovek a zubaček (různé druhy obtížností nádher-
ných tras), trasu lze přejet i našim busem. Návrat na ubytování, cestou zpět navštívíme 
skalní TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY. 
4. den: Historické centrum země LUZERN, středověké Staré město proslavené dřevěnými 
mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, náměstí Wein-
markt s renesanční radnicí, variant. doporučujeme výjezd lanovkou na PILATUS, lodí po 
Vierwaldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě). Odjezd 
přes vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování do hotelu*** v Fieschi. 
5. den: Ráno fakult. jízda panoramatickým vláčkem „nejpomalejším rychlíkem světa“  GLA-
CIER EXPRESSEM z Brigu do Churu, jízda trvá cca 3,5 hod. Cestou projedeme nejkrásnější 
úsek – kouzelné údolí Goms, podjedeme pod Furkapassem, přes Andermatt vyšplháme 
vlakem do sedla Oberalppass (2 033 m n. m), uvidíme klášter v Disentisu a projedeme 
krásnou Rýnskou soutěskou. Cestu ukončíme v nejstarším švýcarském městě CHUR, pro-
hlídka, osobní volno. Večer odjezd do ČR.
6. den: Předpokládaný příjezd v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubyt. v hotelu - 2lůžk. pokoje s přísluš., 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1000 Kč, výlet Glacier Express 2390 Kč, zájemci o výlet vláčkem na 
JUNGFRAUJOCH (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) nutná rezervace předem. Informace 
o ceně poskytne CK, 3x večeře 1500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč  
Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč

  Vláčky a zubačky Švýcarska   
  Oblíbený zájezd mnoha nej
  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Přes průsmyk sv. Bernardina s množstvím vodo-
pádů přijedeme ráno do městečka CASLANO, návštěva 
čokoládovny s výrobou známé značky Alprose, muzeum 
čokolády s ukázkou výroby, mož. nákupu. MELIDE s turistickou atrakcí „Švýcarsko v mini-
atuře“. Odpoledne LUGANO, město květin, parků, vil a sakrálních staveb, malá náměstí, 
schodovité ulice, náměstí Piazza della Reforma, jezerní promenáda. Odjezd na ubytování.  
3. den: Nejslunnější švýcarské město LOCARNO, historické centrum Starého města Citta 
Vecchia, poutní kostel Santa Maria del Sasso, ke kterému vyjedeme zubačkou. Variant. vý-
jezd lanovkou, dílo světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici Cardada (1 340 
m. n. m.), panoramatické výhledy na jezero a horské vrcholy, odtud možnost pokračovat 
na Cimettu (1 670 m n. m). Fakult. lodní výlet k ostrůvkům BRISSAGO, s jednou z nej-
krásnějších švýcarských zahrad. Pokračujeme do strhující oblasti horských čtyřtisícovek. 
Přes nádherný průsmyk NUFENPASS s horskými vodopády překrásným údolím řeky Rhô-
ny dojedeme na ubytování do oblasti Saastal, ohromující panorama třinácti čtyřtisícovek, 
rozsáhlé ledovce. Ubytování v hotelu*** v centru městečka Fiesch, večeře. 
4. den: Matternským údolím s říčkou Vispou a vodopády dojedeme do Täsche a odtud 
vláčkem do ZERMATTU, prohlídka známého střediska na úpatí MATTERHORNU. Možnost 
vyjet lanovkami na Klein Matterhorn (3883 m n.m.) nebo horským vlakem na GORNER-
GRATT (3 089 m n.m.) s krásnými rozhledy na skupinu Monte Rosa (4634 m n.m.), Ma-
tterhorn (4478 m n.m.), Dom či Täschhorn. Vám, kteří dáte přednost prohlídce Zermattu, 
doporučujeme procházku alpskou krajinou k soutěsce GORNERSCHLUCHT (cca 2 hod. 
tam i zpět). V podvečer návrat na ubytování.   
5. den: Údolím řeky Rhôny do MÖRELU a odtud lanovkou do horského střediska RIEDE-
RALP a nad ALETSCHSKÝ LEDOVEC , nejdelší alpský ledovec, jenž se táhne asi 25 km 
z Jungfrau k plošině nad údolím Rhôny. Bohatá alpská květena, možnost lehké turistiky. 
Překrásným Gomským údolím, přes GRIMSELPASS s jezerem a sviští voliérou a  BRÜNI-
GPASS, pokračujeme ke krátké prohlídce města LUZERN, jemuž vévodí světoznámý Kap-
ličkový most u břehů Vierwaldstättského jezera. Odjezd do republiky. 
6. den: Předpokládaný příjezd v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, vláček Täsch – Zermatt a zpět, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, 3x večeře 1600 Kč, komplex. pojištění vč. storna záj. 180 Kč 

  Pohodový zájezd mnoha nej 
  Strhující horské scenérie 
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

vláčky, zubačky a nejpomalejší rychlík světa                            horské scenérie, vláčky a vůně středomoří                                  

OSTROV MAINAU - KOSTNICE - GRINDELWALD - JUNGFRAUREGION - KLEINE 
SCHEIDEGG - JUNGFRAUJOCH - TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY - LUZERN 
- PILATUS - FIESCH - BRIG - VLÁČEK GLACIER EXPRESS - CHUR 

CASLANO - MELIDE - LUGANO - LOCARNO - OSTROVY BRISSAGO
- NUFENPASS - SAASTAL - FIESCH - ZERMATT - MATTERHORN
- GORNERGRATT - GORNERSCHLUCHT - MÖREL - RIEDERALP - ALETSCHSKÝ 
LEDOVEC - GRIMSELPASS - BRÜNIGPASS - LUZERN

Poznáme Švýcarsko, zemi jedinečných přírodních krás v  pestrých barvách léta a jeho 
železniční nej. Nejstrmější zubačku světa na Pilatus. Přes sto let starou zubačku na 
TOP OF EUROPE Jungfraujoch, nejvýše položená železniční stanice v Evropě, v oblas-
ti věčného sněhu a ledu. Svezeme se i moderním Glacier expressem „nejpomalejším 
rychlíkem světa“.

Uvidíme jedinečný Aletschský ledovec, strhující sce-
nérie Matterhornu a dalších velehor v okolí Zermattu. 
38 čtyřtisícových vrcholů dominuje celému regionu, 
do kterého láká davy návštěvníků. Za sněhovými 
horami nás čeká kanton Ticino, kraj věčného jara se 
středomořskou atmosférou. 

Kód Termín Cena Trasa

CH618-16-1     17.06. - 22.06. 7 990,- A, B, F, G, L

CH618-16-2     09.08. - 14.08.                        7 990,- A, B, F, G, L

Kód Termín Cena Trasa

CH619-16-1           02.08. - 07.08.                              7 690 ,- A, B, G, L
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LUZERN

GRIMSELPASS

LOCARNO

CASLANO

SAASTAL

MATTERHORN

MÖREL
NUFENPASS
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    Matterhorn



Okolo Ženevského jezera Švýcarsko

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách. Podvečerní prohlídka historického centra 
BASILEJE, katedrála, překrásné středověké domy. Odjezd na ubytování.    
2. den: Neuchâtelské jezero a zastávka ve stejnojmenném městě NEUCHÂTEL, monu-
mentální zámek a seskupení budov a kašen z 16.–18. století. Panoramatická ozubnicová 
dráha z CHAUMONTU, uvidíme celý Jurský kanton s jezery, Bernské Alpy a masiv Mont 
Blanc. V LA CHAUX DE FONDS navštívíme nejprestižnější hodinářské muzeum na světě, 
3000 exponátů jak historických, tak nejmodernějších. Cestou přírodní krásy tzv. „Hodinko-
vého údolí“, krajinou Jury a Ženevského jezera. Zastávka v pohádkovém městečku MUR-
TEN s hradbami a vyhlídkami. 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 
s dominantní katedrálou, muzei, kavárnami a parky. Plavba z Lausanne do klimatických 
lázní VEVEY, krátká procházka, zavzpomínáme na slavného Ch. Chaplina, českého studen-
ta Jana Palacha a také Henriho Nestlé, zakladatele čokoládovny Nestlé. Večer návrat na 
ubytování, večeře.
4. den: ŽENEVA, kosmopolitní město se sídly mezinárodních organizací. Během prohlídky 
města si připomeneme Alžbětu Rakouskou, zvanou Sissi, která zde byla zavražděna i zdej-
šího zavrženého rodáka J. J. Rousseaua. Lodní výlet nám umožní spatřit vily prominentů, 
nejkrásnější zahrady a parčíky v nejbohatší části města. Vracet se budeme po silnici, podél 
břehů jezera, zpět do Lausanne - městská pobřežní část Ouchy, jedinečné Olympijské mu-
zeum s parkem. Večer návrat na ubytování, večeře.
5. den: Hrad CHILLON, nad vodami Ženevského jezera, odtud lodí do sousedního MON-
TREUX, „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 rostliny a květiny. V podv. vláčkem zpět do Montreux a odjezd ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s pří-
sluš., 4x snídani, 3x večeři, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, 
lanovky, železnice, lodě a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 500 
Kč (zde povinné při nedoobsazení), kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč

  Cesta tam bez nočního přejezdu

         Zájezd pro milovníky horské přírody a výlet horským vláčkem.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd večer z ČR. .  
2. den: Zastávka u kláštera EINSIEDELN, švýcarské městečko SCHWYZ a klenot Švýcar-
ska LUZERN. Přejezd na ubytování do Andermattu. Večeře, nocleh.  
3. den: Celodenní návštěva italské části Švýcarska - kanton Ticino. Na břehu jezera Lu-
gano navštívíme stejnojmenné město LUGANO. Následuje návštěva MELIDE s expozicí 
„Švýcarsko v miniatuře“ a zastávka v CASLANU, prohlídka muzea čokolády s ukázkou její 
výroby. Město „tří hradů“, BELLINZONA . K večeru návrat zpět do chaty na večeři.   
4. den: Rétorománská část Švýcarska. Odjedeme přes průsmyk JULIER (2228 m n.m.) do 
městečka POSCHIAVO, kde přestoupíme na známou horskou dráhu a pojedeme horským 
vláčkem přes průsmyk Bernina, kolem jezer a ledovců, přes viadukty a tunely do Pontresi-
ny. Prohlídka horského střediska SV. MOŘIC. Odjezd domů.
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování ve 2, 3 a 4lůžk. jednoduchých pokojích s příslušen-
stvím - vlastní ložní prádlo, 2x českou polopenzi, průvodce, 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: ubytování ve 2lůžk. pokoji 200 Kč/os., jízdenka na horský expres 400 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 400 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 
2. den: Příjezd do ŽENEVY kolem 9.00 hod., celodenní návštěva AUTOSALONU, variantně 
návštěva a prohlídka Ženevy s průvodcem - Staré města s katedrálou, St-Pierre, Jet d´E-
au – symbol města, Jardin Anglais – anglická zahrada s květinovými hodinami aj. Večer 
odjezd do ČR.   
3. den: Návrat v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: celodenní skupinová vstupenka na autosalon 290 Kč, komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 90 Kč 

nejen za tajemstvím hodinek, čokolády a sýra a výlet „horským expresem“                                   

Vydejte se s námi okolo Ženevského jezera, Ženeva, Lausanne, Chillon, město Neu-
châtel, odkud se vysílá ofi ciální „tikání“ přesného švýcarského času, sladké království 
v Brocu, „srdce ženevské riviéry“, Montreux, nebo „sviští ráj“ na vrcholku Rochers de 
Naye.

Kód Termín Cena Trasa

CH620-16-1 02.08. - 07.08. 10 990,– C + Plzeň 

Kód Termín Cena Trasa

CH621-16-1     19.05. - 23.05. 6 190,– F, J

CH621-16-2     08.09. - 12.09. 6 190,– F, J

Kód Termín Cena Trasa

CH622-16-1    11.03. - 13.3. 2 290,– F, G, H
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BASILEJ - NEUCHÂTEL - LA CHAUX DE FONDS - MURTEN - GRUYERES
- BROC - LAUSANNE - VEVEY - ŽENEVA - OUCHY - CHILLON - MONTREUX
- ROCHERS DE NAYE

EINSIEDELN - SCHWYZ - LUZERN - LUGANO - MELIDE - CASLANO
- BELLINZONA - SV. MOŘIC

Autosalon ŽENEVA 2016 
světová premiéra vozů, nejslavnější 
motoshow                                    

 Ženeva Luzern



Orlí hnízdo - alpské vyhlídky Festival narcisů v Solné komoře

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Příjezd do oblasti BERCHTESGADENSKÝCH ALP, oblast patří k nejkrásnějším regio-
nům v celé Evropě. Vyhlídkovou jízdou, následně pak výtahem dojedeme na vrchol KEHL-
STEINU, 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-HOCHALPENSTRASSE, celodenní výlet Alpskou vysokohor-
skou silnicí pod nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3797m n. m), cestou zastávky na 
překrásných vyhlídkách - Edelweißspitze ze které je vidět 33 vrcholů vyšších než 3000 m 
a vyhlídka Fr. Josefa pod nejvyšší horou Rakouska a nad jeho nejdelším ledovcem Paster-
see. Na závěr dne prohlídka městečka ZELL AM SEE. 
4. den: Odjezd do Salcburku. Cestou zastávka u krásné divoké soutěsky LIECHTENSTEIN-
KLAMM, procházka, lehká turistika. SALCBURK právem nazývaný „Římem severu“, pro-
hlídka historického jádra , které se rozprostírá mezi horou Mönchsberg (Mnišská hora) 
a řekou Salzach, historické centrum charakterizuje výhradně barokní sloh a neobyčejně 
jednotný vzhled. Prohlídka města, rušné náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou a se 

třemi bronzovými bránami, symbolizující 
víru, naději a křesťanskou lásku, Mozartův 
rodný dům, náměstí Residenzplatz, Ge-
treidegasse – jedna z  nejmalebnějších 
a nejrušnějších ulic v historickém centru, 
zahrady zámku MIRABEL a pevnost HO-
HENSALZBURG, kam vyjedeme lanovkou, 
působivá pevnost nám podá svědectví o 
moci knížat-arcibiskupů. K večeru odjezd 
do ČR, předpokládaný příjezd do Prahy 
před 24.00 hod. a dále dle nástupních míst.

Cena zahrnuje:  dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x snídani 
formou bufetu, pobytovou taxu, výlet vysokohorskou silnicí Grossglockner-Hochalpenstrasse, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 2x večeře 650 Kč - 3chodové menu, 1lůžk. pokoj 650 Kč, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 120 Kč 
Sleva: dítě do 6ti let se dvěma dospěl. na pokoji 1500 Kč, dítě 6 - 14 let se dvěma dospěl. na pokoji 700 Kč

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
  Ubytování na jednom místě - hotel*** v Saalbachu  
  Trvale oblíbený zájezd - krásné vyhlídky
  Doporučujeme včasnou rezervaci

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 půvabného městečka ST. WOLFGANG, procházka 
po okolí nebo fakult. výjezd zubačkou nad jezero 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 komory. Prohlídka „perly“ Solné komory, jedineč-
ného HALLSTATTU , ležícího na úpatí Dachsteinu, okružní projížďka lodí po Hallstatt-
ském jezeře. Odjezd na ubytování do hotelu s výhledy na okolní horské masívy Dachsteinu
a Tennengebirge.   
3. den: V údolí říčky Traun navštívíme lázeňské městečko BAD AUSSEE, geografi cký střed 
Rakouska. Toto kouzelné místo je jako stvořené pro největší květinový svátek v Rakousku 
– FESTIVAL NARCISŮ. Průvod květinových alegorických vozů, všudypřítomné „narcisové 
sochy“, bohatý program. Odpoledne slavnost pokračuje u jezera GRUNDLSEE. Předpoklá-
daný příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.    

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 
snídani  - formou bufetu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 500 Kč, 1x večeře - menu 350 Kč, komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu 90 Kč 

  Průvodce: Petr Horák
  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 
  Trvale oblíbený zájezd

NP Berchtesgaden a Salcburk Hallstatt a St. Wolfgang

NP BERCHTESGADEN - KEHLSTEIN - SAALBACH - GROSSGLOCKNER-
HOCHALPENSTRASSE - VYHLÍDKA EDELWEISSSPITZE A VYHLÍDKA FR. 
JOSEFA - ZELL AM SEE - SOUTĚSKA LIECHTENSTEINKLAMM - SALCBURK 

ST. WOLFGANG - SCHAFBERG - HALLSTATT - BAD AUSSEE - GRUNDLSEE 

Na jedné straně láká zářivá perla Salcburku, město, které proslavily rovným dílem 
nádherné barokní památky a W. A. Mozart. Na druhé straně idylická krajina Berchtes-
gadenských Alp, kde se střídají hory s množstvím nádherných jezer a vyhlídek. Užijte 
si s námi trvale oblíbený zájezd s ubytováním v hotelu*** v Saalbachu!

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. 

Kód Termín Cena Trasa

A623-16-1        09.06. - 12.06. 4 790,-       A, B, G, L

A623-16-2        14.07. - 17.07. 4 790,-       A, B, G, L

A623-16-3        25.08. - 28.08. 4 790,-       A, B, G, L

Kód Termín Cena Trasa

A624-16-1 27.05. - 29.05. 3 190,-      A, B, L
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     NP Berchtesgaden      Hallstatt

     Hallstatské jezero



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do VÍDNĚ . Prohlídka historického centra, secesní architektura, 
Stará Radnice, náměstí Hoher Markt, Dóm sv. Štěpána, Figarohaus, Hofburg - bývalá cí-
sařská rezidence, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců aj.
V podvečer ubytování, individuální volno ve Vídni, večerní město. Zájemci o operu odje-
dou s průvodcem na představení R. Strausse – Růžový kavalír do Vídeňské Státní opery, 
jedné z nejpřednějších operních scén světa. Po představení návrat na hotel.    
2. den: Návštěva zámku a zahrad SCHÖNBRUNN , krásné interiéry, sídlo císařského 
rodu Habsburků. Odpoledne dokončení prohlídky města, pulzující ulice Graben a Kärntner 
Strasse, okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu. Variantně možnost návštěvy 
muzeí a galerií. V podvečer odjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v hotelu ve Vídni - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 
snídani, průvodce
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč 
Poznámka pro zájemce o lístky na představení ve Vídeňské Státní opeře!
Vstupenky na představení nejsou v ceně zájezdu. V době tisku katalogu nebyl znám program na 3. 12. 2016. 
Bližší informace o konkrétním představení v CK. Ceny vstupenek nižší a střední třídy se pohybují v rozmezí 
40 -130 €, dle vašeho výběru, nutná včasná rezervace! 

  Doporučujeme včasnou rezervaci   
  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ráno z ČR do VÍDNĚ,  zámky Horní a Dolní Belveder, prohlídka i s parkem, 
dále zámek Schönbrunn. Večerní procházka zahradami Schönbrunn, výstava František Jo-
sef I.  (100. výročí úmrtí) a koncert Vídeňské fi lharmonie pod širým nebem (vstup zdarma, 
místa na stání v zahradách).   
2. den: Prohlídka historického centra VÍDNĚ, Hofburg, kostel sv. Karla Boromejského, 
Kärntnerstrasse, náměstí Marie Terezie, Židovské město, kostel sv. Ruprechta, dále vari-
ant. možnost návštěvy Vídeňské opery s průvodcem nebo návštěva muzeií. Odjezd pozdě 
odpoledne, návrat večer.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v hotelu na okraji Vídně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
1x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 650 Kč, záloha na prohlídku Vídeňské opery 300 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 60 Kč 

Vídeň a opera Růžový kavalír

Vídeň  

Štýrsko, hory

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do Rakouska, zastávka u první Hundertwasserovy pohádky u čer-
padla Bad Fischau. GRAZ . radnice, zvonkohra, palác, hodinová věž s vyhlídkami, středo-
věké uličky i exteriéry moderních budov přelomu tisíciletí. Ubytování hotelu, fakult. večeře.  
2. den: Romantika vinné stezky, KITZECK, nejvýše položené vinice v zemi, muzeum, ochut-
návky vín, vinařské vesnice. Hundertwasserovi stavby: kostel v BÄRNBACHU a termál. láz-
ně BAD BLUMAU, koupání v luxusních lázních, vnitřní i venkovní termály . 
3. den: EGGENBERG, zámek slavného rodu Eggenbergů. STÜBING, největší rakouský 
skanzen lid. architektury. Na závěr procházka v podzimní Jánské soutěsce. Návrat večer.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v rodinném hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 900 Kč, 1x večeře 480 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Brzy ráno odjezd z ČR. Renesanční zámek ROSENBURG, historické sály, draví ptáci. 
Krásné KITTENBERSKÉ ZAHRADY, pastva pro oči. 
2. den: Zámek ARTSTETTEN, letní sídlo císařské rodiny. MELK, prohlídka města, odpoled-
ne plavba lodí po Dunaji údolím Wachau, terasovité svahy, vinice, hrady, idylické vesnice. 
DÜRNSTEIN, kostel, výstup k hradní zřícenině. KREMS, starobylé centrum. 
3. den: Barokní klášter v MELKU, největší benediktinský klášter Evropy, reprezentační 
sály, knihovna s freskami, Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodi-
nách (dle míst nástupů).

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 
polopenzi, průvodce, plavbu lodí po Dunaji
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakult. příplatek: 1lůžk. pokoj 750 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. poj. vč. storna zájezdu 90 Kč 

ve Vídeňské Státní opeře  

a koncert Vídeňské fi lharmonie v Schönbrunnu

památky a termály 

Jedinečný kulturní zážitek ve Vídeňské státní Opeře, opera Růžový kavalír od Richar-
da Strausse. 

Kouzelná krajina štýrských hor a vinic, Hundertwasserovy stavby a termály Bad Blumau.

Večerní koncert Vídeňské fi lharmonie pod širým nebem v překrásném Schönbrunnu. 

Kód Termín Cena Trasa

A625-16-1 20.06.- 21.06. 2 890,- A

A806-16-1 03.12.- 04.12. 2 890,- A

Kód Termín Cena Trasa

A626-16-1             26.05. - 27.05.              3 290,- A

Kód Termín Cena Trasa

A628-16-1           28.10. – 30.10.              4 890,-           A

Kód Termín Cena Trasa

A627-16-1 03.06. - 05.06. 5 790,– N

A627-16-2 28.10. - 30.10. 5 790,– N
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GRAZ - KITZECK - BÄRNBACH - BAD BLUMAU - EGGENBERG - STÜBING

Dolní Rakousko, země kulturních pokladů, údolí Wachau, památky UNESCO, kláštery, 
plavba lodí po Dunaji a krásné Kittenberské zahrady.  

ROSENBURG - KITTENBERSKÉ ZAHRADY
- ARTSTETTEN - PLAVBA ÚDOLÍM WACHAU
- DÜRNSTEIN - KREMS - MELK

Perly Dolního Rakouska 
s plavbou lodí po Dunaji

Vídeň údolí Wachau



Solná komora - jedinečné panorama Glemmtal - Salcburk a Zell am See

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z ČR. Cestou zastavíme u romantického vodo-
pádu GOLLING, krátká procházka lesní cestou pod vodopád. Dojezd na ubytování a večeři 
do Abtenau.  
2. den: Výlet do GOSSAUSKÉ KOMORY, do říše kde vládne Dachstein, ke kouzelným jeze-
rům a rozeklaným vrcholům. Zdatnější turisté dojdou zpět přes hřeben do Abtenau, méně 
zdatní obejdou jezero nebo vystoupají na vrchol na vyhlídku a vrátí se busem zpět do ho-
telu, koupání ve velice hezkém aquaparku u hotelu, večeře. 
3. den: Volný den v Abtenau. Vyjedeme lanovkou na KARKOGEL, kde uskutečníme někte-
rou z krásných panoramatických túr (dle vlastních dispozic), zbytek dne věnujeme koupá-
ní v aquaparku u hotelu. Individuálně lze využít i místní letní bobovou dráhu. 
4. den: Výlet do HALLSTATTU, nejkrásnějšího rakouského městečka, ležícího ve strmém 
svahu na Hallstattským jezerem, výjezd strmou zubačkou do Solných dolů, které dali 
vzniknout jedné s nejstarších Evropských kultur „kultuře  Doby Hallstattské“. Odpoledne 
okružní projížďka lodí po Hallstattském jezeře a procházka městečkem. Přejedeme do 
BAD ISCHLU, kde navštívíme slavnou Císařskou vilu, svatební dar pro Sissi a Františka Jo-
sefa. Variantně zájemci o turistiku cestou vystoupí v RUßBACHU, kde mohou uskutečnit 
některou z krásných túr, dle dispozic průvodce. Pozdě odpoledne návrat našim busem 
nebo pěšky do Abtenau. Návrat na koupání a večeři do hotelu.
5. den: Po snídani výjezd na největší náhorní plošinu v Rakousku POSTALM. Nekonečné 
pastviny, jedinečný ráz krajiny a panoramatická procházka nás přenesou o pár století zpět. 
Turisté si dojdou pěšky do Abtenau, ostatní sjedou busem zpět k hotelu, koupání. 
6. den: Odjezd z hotelu po snídani, návštěva LAMMERSKÝCH PECÍ, divoké vodní soutěsky 
v Solné komoře. K večeru odjezd do ČR, předpokládaný návrat, Praha cca ve 22.30 hod.
a dále dle nástupních míst. 

Ubytování: Hotel*** se slunečnou terasou na krásném místě náhorní plošiny Abtenau, okolo horské masívy 
Dachsteinu a Tennengebirge, cca 5 min. chůze od městečka Abtenau. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, balko-
nem, TV, wifi . K dispozici malá sauna (7 €), fi tness a stolní tenis. Možnost využívat sousedící krásné zážitkové 
lázně - aquapark, vstupy v ceně zájezdu.
Cena zahrnuje:  dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
5x polopenzi - bufetová snídaně a výběr z 3chodového menu k večeři + salátový bufet, vstup do aquaparku, 
průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
Slevy: dítě 3-12 let se dvěma dospělými na pokoji 2800 Kč, dítě 12-15 let se dvěma dospělými na pokoji
1400 Kč. Možnost ubytovat až dvě děti na pokoji – na vyžádání.

  BONUS – komplex. cest. pojištění zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  Hotel*** s polopenzí na krásném místě v okolí masívu Dachsteinu a Tennengebirge
  Aqupark Abtenau – vstupy v ceně
  Slevy pro děti

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hod. do SAALBACHU. Cestou krátká prohlídka ZELL 
AM SEE, procházka k jezerní promenádě a dojezd do údolí GLEMMTAL na ubytování, lux. 
hotel**** v Saalbachu, večeře.
2. den: Seznámení s údolím GLEMMTAL, navštívíme krásný konec údolí - Talschluß, kde 
turisté pěšky, ostatní vláčkem dojedou do míst, kam auta už nesmí. Čeká nás nádherná 
turistika všech obtížností (doporučujeme nenáročnou, vrstevnicovou, 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.  
3. den: Autobusem do sousedního údolí, lanovkou z LEOGANGU vyjedeme na ASITZ (zá-
jemci vyzkouší letní bobovou dráhu - cca 5€) a přejdeme panoramatickou hřebenovou 
cestou na WILDENKARKOGEL (výhledy na Steineres Meer a Leoganger Steinberge), po-
kračujeme kolem jezírka na KOHLMAISKOPF, zdatnější turisté mají možnost přejít až na 
Asitz nebo Geierkogel. Rodiny s dětmi mohou absolvovat Montelinovu zážitkovou cestu. 
Návrat do Saalbachu lanovkou nebo pěšky.   
4. den: HINTERGLEMM, procházka městečkem, výjezd lanovkou na REITERKOGEL, množ-
ství turistických tras, mj. Alpská zahrádka a Kodok Berg (trasa plná překvapení a úkolů - 
soutěska, vodní děla...). Odpoledne vyjedeme lanovkou na protější vrchol ZWÖLFERHORN 
s úžasnými panoramaty a navečer projdeme pohádkový les. 
5. den: Volný den, turistika nebo odpočinek v údolí Glemmtal, wellness v hotelu, kou-
pání v aquaparku v Saalbachu nebo výjezd kteroukoliv lanovkou v údolí - doporučujeme 
Schattbergbahn s výhledy na Vysoké Taury vč. Großglockneru.
6. den: Po snídani odjezd k prohlídce SALCBURKU , „Řím severu“ - historické cent-
rum, Getreidegasse, Domplatz, festivalový palác, hrad, zámek Mirabel s velkolepými 
zahradami... Navečer odjezd do ČR. Příjezd ve večerních hod., Praha cca ve 22.30 hod. 
a dále dle nástup. míst. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu**** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x 
polopenzi - bohatá snídaně a 3chodové menu k večeři + salátový bufet, volné použití wellness, průvodce, 
vstupy a lanovky karty Joker Card 
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
Slevy: dítě do 12ti let se dvěma dospělými na pokoji 5000 Kč, dítě 13-16 let se dvěma dospělými na pokoji 
2500 Kč. Možnost ubytovat až dvě děti na pokoji – na vyžádání.

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  Ubytování v Saalbachu - hotel **** 
  Super slevy pro děti
  Polopenze, lanovky a vstupy v ceně
  Odpočinek, koupání, lehká turistika

a krásné koupání v aquaparku u hotelu pobyt mezi Kitzbühelem a Zell am See s kartou

ABTENAU - AQUAPARK ABTENAU - VODOPÁD GOLLING - GOSSAUSKÁ 
KOMORA - KARKOGEL - HALLSTATT - BAD ISCHL - NÁHORNÍ PLOŠINA 
POSTALM - SOUTĚSKA LAMMERSKÉ PECE 

ZELL AM SEE - SAALBACH - ÚDOLÍ GLEMMTAL - TALSCHLUSS – LEOGANG
- WILDENKARKOGEL - KOHLMAISKOPF - HINTERGLEMM - REITERKOGEL
- ZWÖLFERHORN - SALCBURK

Dovolená v Solné komoře, na překrásném místě náhorní plošiny Abtenau. Krásné turi-
stické trasy, bohaté možnosti výletů a zcela úchvatné panorama na okolní horské ma-
sívy Dachsteinu a Tennengebirge. Příjemný rodinný hotel ve slunné lokalitě městečka 
Abtenau s možností využívat zdarma sousedící krásné zážitkové lázně – aquapark. To 
je naše pozvání do Solné komory, na strávení klidné i aktivní dovolené.

Zájezd do vyhlášeného turistického střediska Saalbach Hinterglemm v kouzelném 
údolí Glemmtal, mezi Kitzbühelem a Zell am See. Podrobně poznáme celé údolí 
a na každém kroku nás bude doprovázet nádherné panorama rakouských Alp s kar-
tou Joker Card,  bezplatné užívání lanovek v údolí, ale i údolního vláčku, busu a aqua-
parku v Saalbachu. 

Kód Termín Cena Trasa

A631-16-1   02.07. – 07.07. 9 890,-  A, B, G, L
Kód Termín Cena Trasa

A632-16-1   12.07. – 17.07. 11 590,- A, B, G, L
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Kittenberské a Tullnské zahrady Slavnost růží v Badenu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Rakouska. První zastávkou bude HELDENBERG, ojedinělý památ-
ník postavený na počest c.k. rakouské armády, místo posledního odpočinku polního mar-
šála Radetzkeho, biedermeierovská anglická zahrada, návštěva skanzenu z doby kamen-
né s tajemnými, 7000 let starými kruhovými hroby. V Klosterneuburgu u Vídně navštívíme 
monumentální klášter KLOSTERNEUBURG, patřící po staletí k nejvýznamnějším sakrálním 
a kulturním centrům Rakouska. Odpoledne prohlídka TULLNSKÝCH ZAHRAD, srdce za-
hradního světa s více než 40 výstavními a vzorovými zahradami na ploše 7 ha, s rekreační 
zónou, zahradami plnými růží, zahradou terapijní, japonskou, anglickou, balkónovou, střeš-
ní a dalšími inspirativními plochami. Zájemci mohou vystoupat nebo vyjet výtahem na 30 
m vysokou rozhlednu s výhledem na celý areál, navštívit vodní park s pěším okruhem.
V areálu si lze na několika místech odpočinout a občerstvit se, velká restaurace, zahradní 
posezení s občerstvením. Zážitky ze zahrady doplní krátká podvečerní procházka historic-

kým centrem města TULLN.   
2. den: Historický KREMS, architektura 
městských domů a nádvoří, jižanský kolo-
rit, 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, toskánská 
zahrada klematisů, jedna velká inspirace 
pro vaši zahradu. Zajímavé atrakce pro 
děti, možnost výborného občerstvení. Re-
nesanční zámek ROSENBURG, jedinečná 
poloha vysoko nad řekou Kamp, jeden
z nejslavnějších zámků Rakouska, interiéry 
zámku, historické sály, knihovna, zámec-
ká kaple variantně muzeum starožitného 
nábytku, obrazů a zbraní, rekonstruované 
zahrady -  Zahrada lásky, Růžová zahrada, 
největší rytířské turnajové kolbiště v Evro-
pě. V podvečer odjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v„Cena zahrnuje“
Povinný příplatek: nástup Praha + 400 Kč 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč 
Poznámka: nástup Poděbrady na trase A není možný

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%
�  Voňavý víkend v čase květu tisíce růží

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Časně ráno odjezd z ČR. Navštívíme habsburský 
zámek LAXENBURG, krásné zahrady, bývalá letní rezi-
dence císařské rodiny, vodní zámek FRANZENSBURG 
- „pokladnice Rakouska“ zde strávil líbánky František 
Josef I. s císařovnou Sisi. „Město růží“ lázeňský BADEN, 
slavnost růží v parku Doblhoff park, největší rakouské ro-
zárium s více jak 600 druhy růží. Prohlídka města, Císařský dům, radnice, lázně Frauenbad, 
Beethovenův dům, variant. návštěva Římských termál. lázní (cca 12 €) nebo lázeň. koupa-
liště s minerál. vodou Thermalstrandbad (cca 10 €).  
2. den: Impozantní jezerní jeskyně Seegrotte v HINTERBRÜHLU s největším podzem-
ním jezerem Evropy, romantická plavba po jezeře. Odpoledne prohlídka zahrad a zám-
ku SCHÖNBRUNN , sídlo císařského rodu Habsburků, nejstarší ZOO na světě Schön-
brunner Tiergarten. Návrat večer do ČR.  

Cena zahrnuje: dopravu lux.  klim. busem, 1x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč 

  Sleva Senior +55 – ze základní ceny 3%

PROGRAM ZÁJEZDU:
Program zájezdu a bližší info na www.redok.cz.

Cena pro osobu do 55 let 8 240 Kč

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 4x ubytování v gasthofu – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, strava – 
all inclusive, vstupy, průvodce

nejkrásnější zahrady Rakouska                     Laxenburg a Schönbrunn

pro seniory

Zájezd nás zavede kousek za naše hranice, kde prožijeme voňavý víkend v nejkrásněj-
ších zahradách Rakouska. Pro inspiraci si zajedeme do Kittenberských a Tullnských 
zahrad, a to v době květu růží, navštívíme renesanční zámek Rosenburg, klášter Klos-
terneuburg a Heldenberg s památníkem polnímu maršálu Radetzkemu.

Necháme se unášet nepřeberným množstvím 
květů a vůní na „Slavnosti růží“ v Badenu, čeká nás 
prohlídka jezerní jeskyně v Hinterbrühlu a působivé 
zámecké areály zámku Laxenburg a Schönbrunn.

Historický Salcburk, termální lázně, lehká turistika, 
All inclusive a Salcburská karta v ceně.

Kód Termín Cena Trasa

A633-16-1 11.06. - 12.06. 2 290,– A, B, L

Kód Termín Cena Trasa

A634-16-1 04.06. - 05.06. 2 590,– A, B, L

Kód Termín Cena Trasa

A635-16-1 25.09. - 29.09. 7 890,– N
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HELDENBERG - KLÁŠTER KLOSTERNEUBURG - TULLNSKÉ ZAHRADY 
- TULLN - KREMS - KITTENBERSKÉ ZAHRADY - ZÁMEK ROSENBURG

ZÁMEK LAXENBURG A FRANZENSBURG - BADEN - JESKYNĚ SEEGROTTE
- ZÁMEK SCHÖNBRUNN

SCHÖNBRUNN

JESKYNĚ
HINTERBRÜHL

BADEN

LAXENBURG

R A KO U S KO

    Schönbrunn

Krásy Salcburska a Salcburk



Slavnost růží v Badenu Přírodní krásy Korutan Bodamské jezero, ostrov Mainau

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do Ra-
kouska. Příjezd do města VILLACH, pro-
hlídka histor. centra 2.největšího korutan-
ského města. Poté zastávka u zříceniny 
středověkého hradu LANDSKRON. Večer 
příjezd do Ossiachu. Večeře a nocleh.
2.den: Program v NP NOCKBERGE 
(„Knedlíčkových horách“), cesta po vyhlíd-
kové silnici NOCKALMSTRASSE nedotče-
nou přírodou holých kopců. Prohl. skan-
zenu, procházka z dvoutisícového sedla 
Eisentalhöhe na vrchol Königstuhl (2340 
m), sedlo Glockenhütte se zvonkem štěs-
tí, zastávka u horského jezera Turachsee, 
mož. návštěvy muzea křišťálů a drahokamů. Návrat do Ossiachu na večeři a nocleh.
3.den: Den zahájíme u největšího korutanského jezera WÖRTHERSEE, zastávka v elegant-
ním lázeňském městečku PÖRTSCHACH, prohlídka historického centra korutanské metro-
pole KLAGENFURTU, možnost návštěvy parku Minimundus s modely 140 nejznámějších 
staveb světa (doplněných o makety vlaků a lodí), výjezd na rozhlednu PYRAMIEDENKO-
GEL s jedinečným výhledem na jezero a horské pásmo Karavanek a zastávka v maleb-
ném městečku MARIA WÖRTH, odkud je možné podniknout vyhlídkovou plavbu po jezeře 
Wörthersee. Návrat do Ossiachu na večeři a nocleh.
4.den: Dopoledne program u jezera Ossiachersee, výjezd lanovkou na vrchol GERLITZEN 
(1911m) s působivými výhledy. Poté cesta podél jezera k nejznámějšímu korutanskému 
hradu HOCHOSTERWITZ, který se vypíná na skále a vypadá jako kulisa z pohádky (inspira-
ce pro Walta Disneye) a prohlídka historického města ST.VEIT AN DER GLAN, které bývalo 
ve středověku korutanskou metropolí. Návrat do Ossiachu na večeři a nocleh.
5.den: Dopoledne prohlídka historického města SPITTAL AN DER DRAU a renesančního 
zámku PORCIA. Výjezd lanovkou na vrchol GOLDECK (2140 m). Odpoledne projížďka lodí 
jezeře Ossiachersee. Večeře a nocleh.
6.den: Po snídani odjezd z Ossiachu. Zastávka ve starobylém městečku GMÜND a mož-
nost návštěvy muzea sportovních vozů Porsche. Poté program v údolí MALTATAL s de-
sítkami vodopádů, vyhlídková silnice HOCHALMSTRASSE, zastávka u unikátní přehrady 
KÖLNBREIN (ve výšce 1933 m) s výhledy na ledovce na úpatí Vysokých Taur a zastávka 
v malebné obci Malta. Odpoledne odjezd do ČR. Návrat v  pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 5x polo-
penzi, Korutanskou kartu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné  mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1490 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
Poznámka: Korutanská karta (Kaertner), zaručuje zdarma nebo s výraznou slevou vstupy do památek, la-
novky, lodě a další atrakce v rámci celých Korutan. Zahrnuje více než 100 kulturních a přírodních zajímavostí 
Korutan a u 60 bonusových partnerů karty obdržíte slevu na vstupné.

  Sleva: : Senior +55 - ze základní ceny 3%

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hod. odjezd z ČR. 
2. den: Brzy ráno příjezd ke květinovému ostrovu MAINAU, plnému růží a snad již i s ex-
pozicí mučenek. Procházka po rozkvetlém parku obklopující barokní zámek z 18. století
(v časných raních hodinách bez davů turistů). Návštěva pavilonu motýlů, růžové zahrady
a Palmenhausu. Pokračujeme k prohlídce KOSTNICE, procházka starým městem, tak úzce 
spjatým s našimi dějinami (palác kostnického koncilu, dům Mistra Jana Husa i místo jeho 
upálení). Přejedeme k RÝNSKÝM VODOPÁDŮM, největším ve střední Evropě, prohlídka 
vodopádů ze břehu i z lodi. 
3. den: Soutěska MARIENSCHLUCHT (Mariánská propast), krásný přírodní útvar u BOD-
MANU, 30 m vysoký kaňon, procházka pod útesy mezi vysokými sklaními stěnami. Krátký 
přejezd do Lindau, fakultativní okružní projížďka lodí po BODAMSKÉM JEZEŘE, podél pří-
stavu a nábřeží města Bregenz až k ústí Rýnu, výhledy na Alpské velikány v pozadí, často 
pokryté sněhem. Prohlídka ostrovního města LINDAU s množstvím historických staveb - 
starobylé jádro, radnice, malebná Maximilianstrasse, středomořské klima, záhony květin
a palmy dávají městu opravdovou příchuť romantiky. Navečer odjezd do ČR. 
4. den: Návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách.   

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. bus., 1x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s přísluš., 1x snídani, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, plavby lodí, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 700 Kč, 1x večeře 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 

  Sleva Senior  +55 - ze základní ceny 3%
  Ostrov Mainau - v této době plný růží

s kartou v ceně a Německo-Rakousko-Švýcarské pomezí                             

VILLACH - LANDSKRON - NP NOCKBERGE - JEZERO TURACHSEE - JEZERO 
WÖRTHERSEE - PÖRTSCHACH - KLAGENFURT - PYRAMIEDENKOGEL - 
MARIA WÖRTH - JEZERO OSSIACHERSEE - HOCHOSTERWITZ - ST.VEIT AN 
DER GLAN - GMÜND - KÖLNBREIN 

MAINAU - KOSTNICE - RÝNSKÉ VODOPÁDY - MARIENSCHLUCHT
 - BODAMSKÉ JEZERO - LINDAU 

Zájezd k  Bodamskému jezeru jehož vodami prochá-
zí hranice Německa, Švýcarska a Rakouska, oblast 
oplývající přírodními a kulturními památkami. Omámí 
nás vůně růží na ostrově Mainau, jeden z nejkrás-
nějších evropských parků, projdeme se kolem Rýn-
ských vodopádů a Mariánskou propastí, navštívíme 
půvabné historické Lindau, projedeme se lodí kolem 
Bregenzu a k ústí Rýna a neopomeneme na Kostnici, 
tak úzce spjatou s našimi dějinami. 

Kód Termín Cena Trasa

A636-16-1 05.07. – 10.07. 10 990,- A, B, L

Kód Termín Cena Trasa

D637-16-1       16.06. - 19.06. 3 790,– A, B, F, G, L
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NĚMECKO
MARIENSCHLUCHT

MAINAU

KOSTNICE

BREGENZ

LINDAU

     Rýnské vodopády

    Nockalmstrasse

Krásy Salcburska a Salcburk



Bavorské Alpy, Orlí hnízdo Bavorské zámky Ludvíka II.

Mnichov, Bavorské zámky Ludvíka II. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR.   
2. den: Ráno navštívíme zámek LINDERHOF s fran-
couzskou zahradou posetou romantickými stavbami. 
Přejezd do Schwangau k prohlídce pohádkových zámků Ludvíka II.. NEUSCHWANSTEIN, 
vybudovaný na prvních Alpských velikánech,  procházka ke strži Pöllathschlucht a zámek 
HOHENSCHWANGAU. V podvečerních hod. odjezd na ubytování do Lermoosu - typický 
bavorský hotel***, přímo pod Zugspitze!
3. den: Nejznámější středisko Bavorských Alp GARMISCH-PARTENKIRCHEN, dějiště 
olympijských her. Od skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou 
PARTNACHKLAMM. Zdatnější turisté se vydají k Alpské zahrádce, ostatní se vrátí do měs-
ta nebo zvolí některou ze snazších turistických tras v okolí. Odpoledne fakultativně výjezd 
lanovkou na nejvyšší horu Německa - ZUGSPITZE (2966 m n. m.). Odkud se nám naskyt-
nou překrásné výhledy na údolí Höllental a jezero Eibsee. Navečer návrat na ubytování.
4. den: Německou alpskou silnicí projedeme kolem smaragdových bavorských jezer Wal-
chensee a Kochelsee. Zastavíme u největšího bavorského jezera CHIEMSEE,  „Bavorské 
moře“ v pozadí s Chiemgauskými Alpami. Ludvík II. měl jezero tak rád, že na jednom ze 
zdejších ostrovů postavil poctu zámku ve Versailles - zámek HERRENCHIEMSEE,  největ-
ší a nejdražší zámek Ludvíka II. – Velký zrcadlový sál, rozlehlé dvojité schodiště, galerie
s freskami. K zámku se dostaneme lodí z PRIENU a dále překrásnými zahradami.
5. den: Turistický magnet Bavorska, krásná oblast BERCHTESGADENSKÝCH ALP. Vyhlíd-
kovou jízdou, následně pak výtahem dojedeme na vrchol KEHLSTEINU, kde se tyčí pro-
slulé  „ORLÍ HNÍZDO“ – Hitlerova rezidence. Z této odvážné stavby se nám naskytne pře-
krásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Návštěva Solných dolů, exkurze do likérky 
Enzian s možností ochutnávky. Po prohlídce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 
22.30 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 
průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, lodičky, fakult. služby a vše ostatní, co v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč 

  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová
  Bonus: komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 
  Jedinečný zájezd s lehkou turistikou
  Berchtesgaden a Orlí hnízdo
  Výjezd lanovkou na Zugspitze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních hod., Praha kolem 24.00 hod.  
2. den: Ráno městečko PRIEN na břehu jezera CHIEMSEE, největší bavorské jezero v po-
zadí s Chiemgauskými Alpami. Navštívíme přepychový zámek HERRENCHIEMSEE, replika 
Versailles. K prohlídce zámku se dostaneme lodí z Prienu. Malované městečko OBERA-
MMERGAU, proslulé malbami na domech a Pašijovými hrami. Na závěr GARMISCH-PAR-
TENKIRCHEN, procházka divokou soutěskou PARTNACHKLAMM, kouzelný vápen. kaňon.   
3. den: Pohádkové zámky Ludvíka II.. Zámek NEUSCHWANSTEIN, vybudovaný na prvních 
Alpských velikánech, procházka ke strži Pöllathschlucht a zámek HOHENSCHWANGAU. 
Odpoledne romantické zahrady a zámek LINDERHOF. Odjezd do ČR, příjezd do Prahy ko-
lem 23.30 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v typ. bavorském hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslu-
šenstvím, 1x bufet. snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lodičky, fakult. služby a vše ostatní, co v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč  

  Sleva Senior +55 – ze základní ceny 3%

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hod., kolem poledne příjezd do MNICHOVA - pro-
hlídka, Staré město, Mariánské nám., kostel sv. Petra aj., variant. Muzeum BMW. Ubytování. 
2. den: RJih Bavorska, mýtický kraj Ludvíka II. Zastávka u rokok. kostela WIESKIRCHE .
Navštívíme zámek NEUSCHWANSTEIN na břehu Labutího jezera, městečko SCHWAN-
GAU u Alpsee a nad ním zámek HOHENSCHWANGAU, místo kde Ludvík vyrůstal. Ubyto-
vání přímo pod Zugspitzí.   
3. den: Oblast GARMISCH-PARTENKIRCHEN, projdeme divokou soutěskou PARTNACH-
KLAMM, kouzelný vápencový kaňon zvedající se do výšky 80 m. Odpol. zámek LINDER-
HOF s krásnými zahradami. Odjezd do ČR, Praha kolem 23.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubyt. v hotelu - 2lůžk.pokoje s přísluš., 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lodičky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč 

  Sleva Senior +55 – ze základní ceny 3%

a zámky Ludvíka II. hotel přímo pod Zugspitzí  

a majestátnost Alp                       

Bouřlivá historie po sobě zanechala v Bavorsku bo-
haté architektonické a kulturní dědictví. Kromě řím-
ských památek, barokních pevností a pohádkových 
zámků oplývá země nádhernou alpskou scenérií, 
které ji činí jednou z turisticky nejoblíbenějších částí 
Německa. Navštívíme nejen okouzlující přírodu NP 
Berchtesgaden, ale i městečka a vesnice se skvost-
nými historickými památkami a pohádkovými zámky. 

Mýty a mystika krále Ludvíka II. patří k nejkrásnějším zajímavostem Bavorska. Navští-
víme oblíbená místa, budeme vnímat královu záhadnost, ale i nádherné Alpy a jezera.  

Kód Termín Cena Trasa

D640-16-1 10.08. - 14.08. 5 990,– A, B, F, L

Kód Termín Cena Trasa

D638-16-1      20.05. - 22.05.       3 290,– A, B, F, L 

Kód Termín Cena Trasa

D639-16-1      09.09. - 11.09.   4 390,– A, B, F, L
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LINDERHOF - ZÁMEK NEUSCHWANSTEIN - ZÁMEK HOHENSCHWANGAU 
- GARMISCH-PARTENKIRCHEN - SOUTĚSKA PARTNACHKLAMM 
- ZUGSPITZE - WALCHENSEE - KOCHELSEE - CHIEMSEE - ZÁMEK 
HERRENCHIEMSEE - NP BERCHTESGADEN - KEHLSTEIN 

PRIEN - CHIEMSEE - ZÁMEK HERRENCHIEMSEE - OBERAMMERGAU 
- GARMISCH-PARTENKIRCHEN - SOUTĚSKA PARTNACHKLAMM - ZÁMEK 
NEUSCHWANSTEIN - ZÁMEK HOHENSCHWANGAU - ZÁMEK LINDERHOF 

NEUSCHWANSTEIN

LINDERHOF

ZUGSPITZE
PARTNACHKLAMM

GARMISCH
-PARTENKIRCHEN KEHLSTEIN

BERCHTESGADEN

CHIEMSEE



Bavorské zámky Ludvíka II. Malebná Mosela Německá hanzovní města 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: Ráno starobylá MOHUČ, prohlídka bývalého ko-
runovačního města českých králů a sídla arcibiskupů. 
Fakultativní platba lodí z města Bingen po nejkrásnějším 
středním toku Rýna, kolem bájemi opředeného skalního 
výběžku LORELEI. Budeme obdivovat malebnou krajinu, dotvářenou středověkými zámky, 
kaskádovými vinicemi a sady. Na soutoku Rýna a Mosely navštívíme KOBLENZ, jehož ko-
řeny sahají až ke starým Římanům. Odpol. údolím řeky Mosely, obcemi a městečky se sta-
rými kostelíky, typic. hrázděnými domy, do městečka COCHEM. Ubyt. v okolí města Trevír. 
3. den: Město TREVÍR , nazývané pro svou minulost druhý Řím, jedny z nejkrásnějších 
římských památek Německa, rodiště K. Marxe. Pohořím Eifel pokračujeme na sever do 
města CÁCHY, které je neodmyslitelně spojeno s největší osobností raného středověku 
Karlem Velikým, katedrála Panny Marie, místo korunovace Karla IV., korunovační trůn císa-
řů římských, velkolepá klenotnice. Krátká zastávka v starobylém MONSCHAU, večer uby-
tování v okolí Kolína nad Rýnem. 
4. den: KOLÍN NAD RÝNEM , historické 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 Go-
desberg. Románský klášter z 12. stol. MARIA LAACH, 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 obran. věžemi. Večer odjezd do ČR. 
5. den: Příjezd v časných ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubyt. v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenst., 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, projížďky lodí a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1390  Kč, 2x večeře 990 Kč, komplex. pojištění  vč. storna zájezdu 150 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hod. odjezd z ČR do Německa. 
Romantické CELLE, historické jádro, hrázděné domy, pů-
vabný renesanční zámeček.  Ubytování. 
2. den: Hanzovní město BRÉMY , historické jádro ko-
lem Marktplatzu, velkolepý Dóm, renesanční radnice, ští-
tové domy, cechovní dům Schütting. Odpoledne HAM-
BURK, kdysi vůdčí město hanzy, radnice, gotický kostel 
sv. Petra, kostel sv. Jakuba, náměstí Rathausmarkt, rozlehlé městské jezero Binnenalster 
nebo procházka po bulváru Jungfernsteig. Fakult. vyjížďka lodí v hamburském přístavišti. 
Ubytování v okolí Hamburku. 
3. den: „Král hanzy“, rodiště Thomase Manna, město LÜBECK , gotický cihlový marián-
ský kostel a dóm, Holštýnská brána, proslulá cihlová radnice, dům Buddenbrookových - 
muzeum věnované rodině Mannových a milovníci sladké mandlové pochoutky by neměli 
vynechat návštěvu Niederreger Café - marcipánové muzeum s marcipánovými sochami 
v životní velikosti. Pokračujeme krajinou Holštýnského Švýcarska. EUTIN, malebné domy
i paláce vdov. Scenérie jako z pohádky až na konec ostrova Fehmarn, odkud trajektem do 
Dánska. Večer ubytování u Kodaně. 
4. den: Výlet do KRONBORGU, jehož proslulý zámek je znám díky Shakespearovi jako 
„zámek Hamletův“ , zámek Frederika II. je jak elegantním renesančním sídlem, tak
i úžasným příkladem středověké pevnosti. Dánská metropole KODAŇ, sídlo královny, nej-
delší pěší zóna světa Stroget, idylický přístav Nyhavn, kde žil Hans Christian Andersen, 
možnost výletu lodičkou po přístavních kanálech až k pohádkové „Malé mořské víle“ i k 
nedaleké přístavní pevnosti Kastellet. Minulost skandin. království nám připomenou zámky 

Rosenborg, Christiansborg a Amalienborg. 
Známý zábavní park Tivoli najdou zájemci 
přímo v centru Kodaně. Návrat na ubyt. 
5.- 6. den: Univerzitní ROSKILDE, cih-
lová katedrála sv. Lukáše , tradiční 
pohřební místo dánských králů, expozi-
ce vikingských lodí z přibližně 10. sto-
letí, válečná loď, kterou Vikingové užívali
k nájezdům do Anglie. Odpol. trajektem do 
Rostocku a cesta do ČR. Návrat do Prahy
7. 8. v cca 01:00 hod. a dále dle míst ná-
stupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt do Dánska a zpět, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3900 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 180 Kč  

  Sleva: 3. osoba na přistýlce 2000 Kč

a romantické Porýní           a Dánsko

MOHUČ - LORELEI - KOBLENZ - COCHEM - TREVÍR - CÁCHY - MONSCHAU
- KOLÍN NAD RÝNEM - BONN - MARIA LAACH - LIMBURG 

CELLE - BRÉMY - HAMBURK - LÜBECK - EUTIN - KRONBORG - KODAŇ
- ROSKILDE 

Merano, šarmantní lázeňské město, jedinečné 
zahrady zámku Trauttmansdorff , Arosa – místo 
„na konci světa“, jihotyrolský ledovec Schnalstal, 
plavba lodí po Bodamském jezeře, všechny vstupy
a jízdné v ceně zájezdu!

Zájezd  za poznáním nejznámějších hanzovních měst 
Baltu a ostrovního království Dánska, tak úzce spja-
tých s Vikingy a spisovatelem H. Ch. Andersenem.   

Kód Termín Cena Trasa

D641-16-1 27.07. - 31.7. 6 290,- B, C, M

Kód Termín Cena Trasa

D642-15-1       02.08 - 07.08. 11 890,– C, P
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ROSKILDE KODAŇ

EUTIN

LÜBECK

HAMBURK

CELLE

BRÉMY

KOLÍN NAD RÝNEM

BONN
CÁCHY

MONSCHAU

TREVÍR

COCHEM
KOBLENZ

MOHUČ

LIMBURG

    Kolín nad Rýnem    Kodaň

  Monschau

   Lübeck



Ostrov Helgoland - přírodní krásy Německo   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v pozdních večer. hodinách do Německa.    
2. den: Časně ráno krátká procházka městečkem QUED-
LINBURG  s hrázděnými domy. WERNIGERODE, dru-
hé malebné město pod pohořím Harz, hrázděné domy
a pohádkový zámek „Neuschwanstein severu“. Odpole-
dne SCHWERIN s překrásnou polohou mezi sedmi jezery a jeho velkolepý zámek - sídlo 
meklenburského vévody. Odjezd na ubytování.
3. den: Prohlídka perly Šlesvicka-Holštýnska LÜBECKU ), královna hanzy, rodiště Tho-
mase Manna, ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Cihlová gotika, historické 
centrum, 130 m dlouhý Dóm, kostel Panny Marie, slavná radnice, Holštýnská brána, Dům 
Buddenbroků…a suvenýr Lübecký marcipán. Odpoledne LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ, po-
hled na krajinu bude obzvlášť podmanivý v této době, kdy kvete vřes. Navštívíme zajímavé 
partie v rozsáhlé přírodní rezervaci. Východiskem naší cca 4 hod. cesty po přírodním parku 
bude půvabná vesnice UNDELOH, obklopená rozsáhlými plochami kvetoucího vřesu. Od-
jezd na ubytování.
4. den: Výlet na ostrov Helgoland. Z přístavu CUXHAVEN odplujeme lodí na ostrov HEL-
GOLAND , opravdovou perlu v Severním moři, ostrov si oblíbil i F. Kafka, H. Heine či J. 
Wolfgang Goethe. Přístav UNTERLAND nás přivítá pestrobarevnými domky tzv. „humří 
boudy“, navštívíme kostel sv. Mikuláše, mořské akvárium, možnost levných nákupů (ostrov 
leží v bezcelní zóně). Pěší procházka ostrovem s vyhlídkami na nejzajímavější skalní útvary, 
jejichž dominantou je Dlouhá Anna (Lange Anna), měřící 40 m, nejznámější útes z červené-
ho pískovce. Celý pobyt nás budou doprovázet bizardní strmé útesy, budeme mít možnost 
pozorovat obrovské množství racků a zvláštností budou pak terejové. Variantně lze místo 
Helgolandu fakult. využít místní trajektové přepravy na přilehlý ostrov DUNA, menší ost-
růvek připomíná písečnou dunu a pokud budeme mít štěstí, naskytne se nám nevšední 
zážitek pozorovat i kolonii tuleňů. Pozdě odpoledne návrat lodí na pevninu. Podvečerní 
zastávka v městě BRÉMY , procházka středověkým centrem, radnice, socha Rollanda, 
velkolepý dóm, Markt-Platz. Odjezd do ČR.
5. den: Předpokládaný příjezd do republiky v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt na ostrov Helgoland a zpět, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč 

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  Helgoland - ráj pro milovníky focení
  Krása kvetoucích Lüneburských vřesovišť
  Hanzovní města Baltu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních večer. hodinách.
2. den: Ráno zastávka v POSTUPIMI, prohlídka zámku 
SANSSOUCI , letní sídlo německých císařů. BERLÍN 

, návštěva zajímavých míst metropole (třída Unter den 
Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, Alexander Platz, 
Pergamonské muzeum aj.).  
3. den: SCHWERIN s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem 
a zachovalým historickým jádrem. LÜBECK , ve středověku nejvýznamnější město na 
Baltu, velké množství cihlových staveb tzv. cihlová gotika (průčelí domů, radnice, brány, 
kostely aj.). TRAVEMÜNDE, výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu. 
4. den: HAMBURG,  město různých stavebních slohů. Historické centrum s parky, čtvrť 
Sankt Pauli. BRÉMY , staré jádro s  románským dómem a radnicí, náměstí Marktplatz
s pěknými štítovými domy.
5. den: CÁCHY , město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem 
Karla I. Velikého a  kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínského období. Dále můžeme 
vidět gotickou radnici, lázeňský park, kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM , nejslavnější go-
tická stavba v Německu - ohromný Dóm a množství román. kostelů, malebné domy na 
Fischmarktu, radnice, muzea. BONN, bývalé hl. město SRN, rodné město L. van Beethovena.
6. den: Romantické ÚDOLÍ MOSELY, město TREVÍR,  jedno z nejkrásnějších německých 
měst, památky z římské doby. BERNKASTEL, unikátní  soubor hrázděných domů, proslulé 
vinice. ELTZ s jedním z nejkrásnějších hradů v Evropě, romantické výhledy dolů do údolí.
7. den: PORÝNÍ: Možnost plavby lodí z KOBLENZE, města na soutoku Mosely a Rýna.
Z paluby lodi budete obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy vinic a malebné vesničky. 
Celému údolí Rýna ) dominují mohutné hrady, např. zámek Stolzenfels, hrady Rhein-
fels, „Kočka“ a „Myš“. Lodí připlujeme i  k proslulé SKÁLE LORELEY, legenda o krásné dív-
ce. Prohlídka MOHUČE, arcibiskup. města na soutoku Rýna a Mohanu s dómem sv. Martina. 
8. den: Krásný barokní  HEIDELBERG , impozantní starý most  s výhledy na Heidelber-
ský zámek. Klášter MAULBRONN  založený r. 1147 mnichy z Alsaska, zachovalá ukázka 
středověké architektury, obranné hradby s věžemi. BADEN – BADEN, elegantní lázeňské 
město s kolonádou, novými lázněmi i zříceninami římských lázní.
9. den: Zámek LUDWIGSBURG „švábské Versailles“, zahrady s romantickým zámečkem, 
barokní park, ovocná zahrada. REGENSBURG, významné historické město, Dóm - nejvý-
znamnější gotická sakrální stavba Bavorska. Prohlídka centra, gotické  i renesanční domy, 
kostely a muzea. Příjezd do ČR v pozdních večerních hod.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 
2x večeři,  průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 5x snídaně 1 000 Kč,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč

a památky UNESCO severního Německa                        velký okruh

Na ostrově Helgoland v Severním moři se sezná-
míme s  přírodní rezervací. Navštívíme i nejzná-
mější hanzovní města Baltu vč. „krále hanzy“ města 
Lübeck. Okouzlí nás barevná krása Lüneburských 
vřesovišť, v této době v plném květu. 

Zájezd nám nabídne nejvíce navštěvované lokali-
ty Německa  - historické památky, města pulzující 
životem, architektonické skvosty, krásnou přírodu 
Černého lesa a údolí Rýna.

Kód Termín Cena Trasa

D643-16-1 12.08. – 16.08. 6 590,- A, B, G, L

Kód Termín Cena Trasa

D644-16-1   01.08 - 09.08. 12 690,–  A
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QUEDLINBURG - WERNIGERODE - SCHWERIN - LÜBECK - NP LÜNEBURSKÉ 
VŘESOVIŠTĚ - OSTROV HELGOLAND - BRÉMY 

POSTUPIM - SANSSOUCI - BERLÍN - SCHWERIN - LÜBECK - TRAVEMÜNDE
- HAMBURG - BRÉMY - CÁCHY - KOLÍN N. RÝNEM - BONN - ÚDOLÍ MOSELY
- TREVÍR – BERNKASTEL - ELTZ - KOBLENZ - MOHUČ - HEIDELBERG
- MAULBRONN - BADEN-BADEN - LUDWIGSBURG - REGENSBURG

HELGOLAND

BRÉMY UNDELOH LÜNEBURG

SCHWERIN

LÜBECK

CUXHAVEN

QUEDLINBURG
WERNIGERODE

NĚMECKO

NĚMECKO

LÜBECK

SCHWERIN

BERLÍN

POSTUPIM

HAMBURG
BRÉMY

CÁCHY
BONN

KOBLENZE

MOHUČ

HEIDELBERG REGENSBURG

BADEN-BADEN

LUDWIGBURG

     Schwerin      Kolín nad Rýnem



Drážďany, Míšeň, kamélie v Pillnitz Berlín a Postupim

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v 7.00 hod. (další 
časy  dle nástup. míst). PIRNA, historické 
centrum, středověké domy. PILLNITZ, zá-
mek saských kurfi řtů, orchidejová zahrada 
a skleník, kde touto dobou kvete naplno 
220 let stará kamélie. MÍŠEŇ, historic-
ké centrum, největší sbírky porcelánu
v Evropě, exkurze s ukázkami výroby
a prodejnou. 
2. den: DRÁŽĎANY, Neustadt - Pfundmöl-
kerei, historické centrum, Brühlská terasa 
s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanč-
ní zámek, Rezidenční zámek, barokní ka-
tedrála, Galerie Zwinger (Rafael - Sixtinská 
Madona, Dürer, sbírky z období impresio-
nismu a postimpresionismu) Semperova opera, možnost návštěvy unikátního panorama-
tu Dresden in Baroque – panoramatické obrazy Drážďan. Individuálně výstava orchidejí 
„Orchideen Welt“, milovníci aut můžou navštívit skleněnou továrnu fi rmy Volkswagen. 
Odjezd večer, návrat do Prahy v cca 22.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubyt. v hotelu – 2lůžk. pokoje s přísluš., 1x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 500 Kč, záloha na prohlídku Semperovy opery 300 Kč – nutná rezervace 
předem, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd, Hr. Králové cca 5:00 
hod. a dále dle míst nástupů. POSTUPIM 

, hl. město spolkové země Braniborsko,  
rokokový zámek Sanssouci, Neues Palais, 
Neue Kammern, procházka rozlehlým par-
kem (Čínský pavilón, Římské lázně, zámek 
Charlottenhof), individuálně,  mimo areál 
parku zámek Cecilienhof, fakult. prohlídka 
centra města POSTUPIM, Braniborská brá-
na, chrám  sv. Mikuláše, radnice, holandská 
čtvrť („Malý Amsterdam“). 
2. den: Západní i moderní BERLÍN ,
Charlottenburg, interiéry zámku prus-
kých králů, třída Kurfürstendamm, Kaiser-
-Wilhelm Gedächtniskirche, Tiergarten, Ví-
tězný sloup, Braniborská brána, Potsdamer Platz a nová výstavba (Sony Center), Berlínská 
zeď, bývalý hraniční přechod Checkpoint Charlie s Muzeem útěků, indiv. Židovské muze-
um (Daniel Liebeskind), Památník holocaustu, Bode-Museum, moderní nákupní centrum, 
atmosféra večerních ulic. 
3. den: Říšský sněm (nutná rezervace), historický střed BERLÍNA a Muzejní ostrov, třídy 
Unter den Linden a Friedrichstrasse, moderní architektura nádraží Hauptbahnhof, Opera, 
strážnice, zbrojnice, katedrála sv. Hedviky, Francouzský kostel, Humboldtova univerzita, 
dóm (hroby králů, z kupole výhled na město), Alexanderplatz s televizní věží, Červená rad-
nice, dále muzea na Muzejním ostrově (Nové a Pergamonské muzeum, Národní galerie 
aj.), variantně volno v parku a projížďka lodí po Sprévě, na závěr pohled na  Nikolaiviertel 
s kostelem sv. Mikuláše, zbytky Berlínské zdi. Navečer odjezd do ČR. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x (1x)*ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s přísluš., průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 290 Kč (690 Kč)*, 2x snídaně 400 Kč (200 Kč)*, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 90 Kč, rezervace Říšského sněmu 100 Kč. Kopule Říšského sněmu je v současné době 
uzavřena, lze ji navštívit pouze na objednávku – nutno uvést na přihlášce.  

a výstava orchidejí město historie i budoucnosti 

Berlín, kosmopolitní německá metropole nestárne a nikdy se neokouká. Při každé ná-
vštěvě objevíme něco nového. Berlínská muzea jsou světovým pojmem a současná ar-
chitektura je přehlídkou špičkových architektů světa. Protikladem je zámecký komplex 
v Postupimi, který je ostrůvkem tradice.   

Poznáme Drážďany, slavnou porcelánku v Míšni a probouzející se zámecké zahrady 
parku v Pillnitz - obří kvetoucí kamélie potěší oko každého.   

Kód Termín Cena Trasa

D645-16-1 19.03. – 20.03.       2 990,- P, Brno (+ 400 Kč)

Kód Termín Cena Trasa

Jarní Berlín a Postupim
D647-16-1

20.05. - 22.05. 3 990,– J

Berlín, dlouhá galer. noc
D648-16-1*

26.08. - 28.08. 3 590,– J 

Berlín a slavnosti světel 
D649-16-1*  

14.10. - 16.10. 3 990,– J

117

Německo

p
o

zn
áv

a
cí

 z
á

je
zd

y 
- 

S
tř

e
d

n
í E

vr
o

p
a

Drážďany Berlín - Postupimská brána

Postupim, Berlín a galerijní noc - program zkrácený o třetí den programu. 2. den v noci účast na 
muzejní a galerijní noci, odjezd domů 3. den ve 2:00hod., návrat ráno.

Berlín a slavnosti světel - druhý den programu večerní účast na berlínském Festivalu světel do 
cca půlnoci, fantastická podívaná na barevně nasvícené město a budovy zdobené světlenými 
ornamenty, doprovodné programy. 

Berlín

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Časně ráno odjezd do DRÁŽĎAN na prodejní výstavu orchidejí „Orchideen Welt“ 
(cca 8 €), pěstitelé ze čtyř kontinentů, přes 20000 rostlin, tisíce květů, velkolepá podívaná, 
možnost nákupů. Pro zájemce odpolední prohlídka historického centra Drážďan s prů-
vodcem, Brühlská terasa, evangelický kostel P. Marie, Frauenkirche, rezidenční zámek,  
Residenzschloss, variantně návštěva galerie ZWINGER s významnými uměleckými sbír-
kami. V podvečerních hod. odjezd. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 30 Kč 

Kód Termín Cena Trasa

D646-16-1 19.03.      790,- D, L

Drážďany a výstava orchidejí
Jednodenní Drážďany a mezinárodní prodejní výstava 
orchidejí „Orchideen Welt“. Oslavte jaro v ráji orchidejí!

Míšeň



Slovinsko - Julské Alpy                                   Slovinsko

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, 
transfer přes Rakousko.
2. den: LJUBLJANA, prohlídka hlavního 
města Slovinska, odkaz architekta J. Pleč-
nika, turistika v soutěsce Vintgar, nejvyšší 
vodopád ve Slovinsku na bájné řece Savici 
(72 m). Ubyt. 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 
Sávy. Večer proch. podél jezera a koupání.
4. den: Celodenní turistika do srdce NP 
k Triglavským jezerům do doliny Sed-
mera jezer přes Černé jezero (převýšení 
cca 1000 m, možnost méně náročné túry 
k Černému jezeru). Variantně: pro horaly 
možnost ubytování v horské chatě u jeze-
ra s večeří (nutná rezervace předem 30 €)
a 5. den celodenní individuální turistika, ná-
vrat kouzelnou krajinou či ještě výstup na 
Triglav, večer návrat do hotelu.
5. den: Fakultativní výlet do Slovinského 
krasu - ŠKOCJANSKÉ JESKYNĚ , největší podzemní kaňon na světě, soustava propo-
jených podzemních jeskyní nebo POSTOJENSKÁ JESKYNĚ, největší krápníková jeskyně
v Evropě, turistika, vyhlídky, propasti nebo celodenní relax u Bohinjského  jezera, možnost 
zapůjčení loďky, zajištění raftingu.
6. den: Lanovkou na planinu pod horou Vogel (1922 m), hřebenová túra s výhledem na Bo-
hinjské jezero ( různé varianty náročnosti, možnost až na vchol Vogel), odpolední relaxace 
a procházky okolo jezera, variantně samostatné putování vesničkami v blízkosti Ribčev Laz 
nebo turistika v soutěsce Mostnica či celodenní pobyt u jezera, možnost půjčení loďky. 
7. den: Výlet lodí po Bohinjském jezeře, variantně turistika, malebná soutěska Pokljuka, 
lázeňské letovisko BLED s majestátním hradem nad jezerem, plavba po jezeře či cesta ko-
lem jezera. Fakultativně možnost večeře, večer odjezd do ČR přes lázeňské město Maribor.
8. den: Návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x po-
lopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2900 Kč, výlet  5.den 400 Kč, komplex. poj. vč. storna zájezdu 240 Kč

  Jezerní a horský ráj v srdci Julských Alp

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, 
transfer přes Rakousko.
2. den: Perly Julských Alp, ranní kouzelná 
krajina slovinsko-italských jezer Laghi di Fusi-
ne (na podzim), toulky údolím Tamar k vodo-
pádům – turistika k prameni Nadiža nebo až 
k vodopádu Crna voda (na jaře), prameny Sávy 
Dolinky, krátká zastávka v srdci Triglavského 
NP - městě KRANJSKA GORA, cesta podél 
Bledského jezera, RIBČEV LAZ, místní kostelík 
a ochutnávka sýra. 
3. den: TRIGLAVSKÝ NÁRODNÍ PARK a JEZE-
RO BOHINJ, turistika podél největšího slovin-
ského vodopádu Savica (72 m), fakult. lanov-
kou na Vogel, výhledy na jezero a kouzelná 
hřebenová turistika dle náročnosti,  variantně 
STARA FUŽINA, procházka korytem řeky Mostnice, variantně plavba lodí po jezeře Bohinj
a procházka podél jezera. Na podzim se koná lidová slavnost pastevců Kravji bal, slavnost-
ní průvod krav, lidová hudba. 
4. den: ŠKOFJA LOKA, staré městečko, kulturní památka Slovinska a hrad Loški grad, kdysi 
správní sídlo biskupů z Freisingu, letovisko BLED s majestátním hradem vysoko nad Bled-
ským jezerem, procházka podél jezera, Titova vila, POSTOJENSKÉ JESKYNĚ , největší 
krápníkové jeskyně Evropy, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km podzem-
ních chodeb. Návštěva „loupežnického hradu“ ve skalách PREDJAMSKI GRAD. Cesta na 
pobřeží moře - ubytování. Hotel s možností koupání v mořském parku Laguna, individu-
álně večerní procházka do PORTOROŽE. 
5. den: Dopolední koupání ve slaných hotelových bazénech Laguna nebo prohlídka 
starobylého přístavu PIRAN, náměstí v benátském stylu, unikátní krasový systém ŠKOC-
JANSKÉ JAMY , 11 propojených podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty, 
procházka 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. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x u 
jezera, 1x u moře s mořskými lázněmi), 3x polopenzi, koupel v Mořském parku Laguna, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky, sauny a wellness v parku Laguna a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč  

  Mořské lázně Laguna v ceně zájezdu
  Zájezd s lehkou turistikou a koupáním

relaxace a turistika hory a moře

Nenáročná turistika v Triglavském národním parku uprostřed majestátních hor, strmé 
srázy, překrásné vodopády, horská jezera a alpská květena. Prohlídka unikátních jes-
kyní Slovinského krasu, ale také relaxace v aquaparku nebo u horských jezer. Týden 
pohody uprostřed přírody. 

Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, jezer, horských cest po-
setých alpinkami a krasových jeskyní v kombinaci s koupáním v Jadranu nebo ales-
poň v mořských lázních Laguna. To vše nás čeká ve Slovinsku a navíc mořské lázně 
v ceně.    

Kód Termín Cena Trasa

SLO650-16-1   24.07. - 31.07.       11 990,– N + Brno

Kód Termín Cena Trasa

SLO651-16-1   07.06. - 12.06. 8 290,- A     

SLO651-16-2   16.09. - 21.09. 8 290,- N + Brno 
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LJUBLJANA - TRIGLAVSKÝ NP - PLANICA - KRANJSKA GORA - ŠKOCJANSKÉ 
JESKYNĚ - POSTOJENSKÉ JESKYNĚ - VOGEL - BOHINJSKÉ JEZERO - BLED 

KRANJSKA GORA - RIBAČEV LAZ - NP TRIGLAV - STARA FUŽINA - ŠKOFJA 
LOKA - BLED - POSTOJENSKÉ JESKYNĚ - PREDJAMSKI GRAD - PORTOROŽ
- ŠKOCJANSKE JAMY - PIRAN - LJUBLJANA  

jezero Bled

Triglav
hrad Predjama



Slovinsko Slovinsko a Itálie Krakov - město králů 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z republiky, cesta přes Rakousko
2. den: Cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu, návštěva obrovské jeskyně GROTTA 
GIGANTE, úchvatné krápníky a varhany, na jaře zámek MIRAMARE s překrásným parkem, 
ubytování 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 wirlpoolů, za 
příplatek mořská a fi nská sauna.
3. den: Pobyt v mořských lázních, fakult. celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského 

krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých ka-
ňonů, unikátní krasový systém Škocjanské 
jamy, 11 propojených podzemních jeskyní, 
propadlé závrty a přírodní mosty , turisti-
ka po okolí. Cesta za vínem do údolí Vipavy, 
vyhlášená vína, borůvkovice. Návrat v pod-
večer na relax do lázní, individ. procházka 
podél pobřeží do Portorože.
4. den: Dopoledne koupání, pro zájemce 
exkurze na solná pole do SEČOVLJE (od 
12 osob), HRASTOVLJE, románský kostel 
sv. Trojice, významné fresky (Tanec smrti) 
s hlaholským písmem, světoznámá chov-
ná stanice LIPICA, bílí koně, španělská 
jezdecká škola nebo návrat na odpolední 
koupání, variantně celodenní pobyt v moř-
ských lázních, večerní procházka (2km) do 
PIRANU, „benátská architektura“, posezení
u vínka a kouzlo osvětleného městečka.
5. den: Dopoledne koupání v Mořském 
parku Laguna. Odjezd a zastávka v hlav-
ním městě Slovinska LUBLAŇ, odkaz sta-
vitele J. Plečnika, hrad a univerzita. Návrat 
do Prahy cca 23.30 hod. a dále dle míst 
nástupů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** s mořskými lázněmi Laguna – 2lůžk. po-
koje, 3x polopenzi formou buf., 4denní vstup do zážitkových lázní Laguna do 19.hod., pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné v průběhu zájezdu, vstupy do areálu saun a wellnes (cca 15 €), fakult. služby, 
ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůž.pokoj 1600 Kč, fakult. výlet 3. den 400 Kč, komplex. pojiš. vč. storna záj. 150 Kč  

  Pobyt v mořských lázních Laguna

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 ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami
a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, 
kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží.
2. den: Dokončení prohlídky KRAKOVA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ , synagoga 
Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL (Wzgórze Wa-
welskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou 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 odpol. hodinách odj. do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování u Krakova - hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
1x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 400 Kč, 1x večeře 280 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč
Poznámka: *zájezd v termínu 3. 12. v době adventu, trhy, vánoční atmosféra

  Sleva Senior  +55 - ze základní ceny 3%

- tajemné jeskyně a pobyt v mořském parku Laguna a solný důl Wieliczka 

JESKYNĚ GROTTA GIGANTE - MIRAMARE - MOŘSKÝ PARK LAGUNA
- ŠKOCJANSKÉ JAMY - PORTOROŽ - SEČOVLJE -  HRASTOVLJE - LIPICA
- PIRAN - LJUBLJANA

Zájezd s koupáním, wellness a výlety, a to v době, kdy každý z nás zatou-
ží po teplé mořské vodě. Jeskyně, bílí Lipicáni, víno kraje Vipava a relaxace 
v Mořském parku Laguna. 

Krakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost 
a město legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie 
a Nizozemí, historické 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). 

Kód Termín Cena Trasa

SLO652-16-1 18.05. - 22.05.       7 290,- A

SLO652-16-2        26.10. - 30.10.      7 290,- A, B, L 

Kód Termín Cena Trasa

PL653-16-1     21.05. – 22.05. 2 290,– D, G ,L 

PL653-16-2     24.09. - 25.09. 2 290,– D, G ,L 

PL807-16-1*    03.12. – 04.12. 2 290,– D, G ,L 
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zámek Miramare Krakov

Piran



Jihovýchodní Polsko Polsko - po stopách polských králů 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Polska. Odpoledne prohlídka Sol-
ných dolů ve WIELICZKE .  
2. den: Projížďka úchvatnými scenériemi krasové krajiny 
OJCÓWSKÉHO NP a trasou ORLÍCH HNÍZD, skalní útva-
ry, zříceniny hradů, procházky v lokalitách: Herkulův kyj, Pieskowa Skała, Ogrodzieniec, 
Bobolice a Mirów.
3. den: Barokní biskupský zámek ve městě KIELCE na úpatí Svatokřížských hor, OPATOW, 
kostel sv. Martina, umělecký klenot Opatówské oplakávání. Zastávka u ruin zámku Kryż-
topór, kdysi nejvýstřednější evropská rezidence. Další zastávkou bude překrásný manýris-
tický zámek BARANÓW SANDOMIERSKI. Zbytek dne ve starobylém městečku SANDOMĚŘ. 
4. den: LUBLIN, úžasná atmosféra Starého města, CHEŁM, podzemí místních křídových 
dolů. ZAMOŚĆ , jedno z nejzachovalejších renesančních měst Evropy.
5. den: LEŻAJSK, Bernardinský klášter, největší a nejsložitější varhany v Evropě, RZESZÓW, 
Rynek s radnicí, magnátský zámek s baštami, synagogy i barokní chrámy. Rozsáhlý zámek 
ŁAŃCUT. PRZEMYŚL, tradice polské, ukrajinské, židovské a rusínské kultury.
6. den: Pohoří BIESZCZADY, zastávka u dřevěných řeckokatolických kostelíků (Krościenko, 
Równia, Hoszowczyk, Hoszów), připomínajících dávné osídlení národy Lemků a Bojků, ves-
nička WOŁOSATE a mohutná Tarnica (1346 m), SANOK, skanzen, muzeum bieszczadské 
vesnice. Ubytování v historickém městě KROSNO.
7. den: Královské městečko BIECZ, lázeňské středisko KRYNICA, promenáda, secesní i tra-
diční dřevěné vily, vila Romanówka s muzeem naivního malíře Nikofora. Haličské městeč-
ko 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. Archanděla Michaela  ve vesničce Dębno Podha-
lańskie, ZAKOPANÉ, ozubenou dráhou na Gubałowku, případně lanovkou na Kasprowy 
Wierch (1987 m), procházka v Zakopaném, pěší zóna Krupówka, CHOCHOŁÓW, typická 
vesnice regionu Podhale.
9. den: KRAKOW , staré město s Rynkem, Sukiennice, Mariánským kostelem, zámek 
Wawel. Večer návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 8x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 8x snídani, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety, plavbu lodí po Dunajci a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2700 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 8x večeře 1990 Kč
Poznámka: nástupní místo Brno bez příplatku

  Průvodce: Mgr.Kamil Hanák 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Polska. Prohlédneme si jedineč-
né architektonické stavby tzv. hrázděné kostely Míru
v JAWORU a ŚWIDNICI . Navštívíme metropoli Slez-
ska VRATISLAV, Staré město, Pískový a Tumský ostrov
s mnoha významnými gotickými památkami a slavná Hala století .
2. den: Barokní památky a náměstí v LEŠNU, město spjaté s J. Á. Komenským a dalšími čes-
kými exulanty, novogotický zámek Kórnik, výzdoba ve španělském stylu, úžasné arbore-
tum a zbytek dne strávíme v metropoli Velkopolska, POZNAŇ, Staré město, Tumský ostrov.
3. den: Ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, 
kde středověké Polsko přijalo křesťanství. Bývalé hlavní město HNĚZDNO, katedrála Na-
nebevzetí Panny Marie, relikviář sv. Vojtěcha, areál BISKUPIN, zde se vrátíme do doby lidu 
lužické kultury o 2500 let zpět.
4. den: TORUŇ , rodiště a dům Mikuláše Koperníka, slavná Šikmá věž. Odpoledne přes 
goticko-renesanční rytířské CHEŁMNO do středověkých městeček GRUDZIĄDZ a GNIEW. 
5. den: Výlet do oblasti Švýcarského Kašubska, skanzen kašubské vesnice Wdzydze Kis-
zewskie, pobřeží Baltu a SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé písečné duny, Helská 
kosa s výjimečnými přírodními krásami a nádhernými písčinami.
6. den: Břehy Baltského moře, GDAŇSK, jedno z nejkrásnějších polských měst, symbol 
staletého bohatství hanzovních měst. Prohlídka samotného města i gotické Oliwské ka-
tedrály za městem a při ústí Visly shlédneme památník Westerplatte. Odpoledne MAL-
BORK , prohlídka hradu řádu německých rytířů. Ubyt. u hranic s Kaliningradskou oblastí.
7. den: Klášter ŚWIĘTA LIPKA, nádherné baroko, jedno z nejvýznamnějších center mari-
ánského kultu v Polsku, zbytky Hitlerova Vlčího doupěte a zbytek dne u MAZURSKÝCH 
JEZERER, fakult. plavba výletní lodí, možnost koupání.
8. den: VARŠAVA, prohlídka, Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Krá-
lovská cesta, Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a palác Wilanów.
9. den: Šlechtická usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA, zde se narodil a žil skladatel Fréderic 
Chopin, největší muzeum věnované tomuto velikánovi, ČENSTOCHOVA, duchovní centrum 
země, klášter Jasná hora, ikona Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 8x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje, 8x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2500 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 8x večeře 1990 Kč, 
Poznámka: nástupní místo Olomouc bez příplatku
  Průvodce: Mgr.Kamil Hanák

po stopách zbojníků, záhadných Bojků a Lemků a svatého Vojtěcha 

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. 

Polsko, pokladnice umění a historie, navštívíme 
sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské stát-
nosti Velkopolsko, etnografi cky bohaté kraje Kujavy 
a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět 
Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní 
město Varšava.

Kód Termín Cena Trasa

PL654-16-1     16.05. - 24.05. 11 990,– D 
Kód Termín Cena Trasa

PL655-16-1      26.05. - 03.06. 10 690,– A
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WIELICZKA - OJCÓWSKÝ NP - KIELC - OPATOW - SANDOMĚŘ - LUBLIN
- CHEŁM - ZAMOŚĆ - LEŻAJSK - RZESZÓW - PRZEMYŚL - SANOK - KROSNO 
- BIECZ - KRYNICA - STARY SĄCZ - NP PIENINY - ZAKOPANÉ - CHOCHOŁOW 
- KRAKOW

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

KIELC

KRAKOV

OJCÓWSKÝ NP
RZESZÓW

OPATOW

LUBLIN CHELM

ZAMOŚĆ

PRZEMYŚL

SANOK
KRYNICA

BIECZ
WIELICZKA

ZAKOPANÉ

JAWOR

SWIDNICE

VRATISLAV

LEŠNO

POZNAŇ
HVĚZDNO

TORUŇ

GDAŇSK

GNIEW

MALBORK
ŚWIETA LIPKA

VARŠAVA

ŽELAZOWA WOLA

CENSTOCHOVA

    Krakov     Varšava - zámek Wilanów



Velký okruh Polskem Bratislava, Budapešť

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: Oblast Baltského moře: MALBORK , sídlo Te-
utonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku. GDAŇSK, nejkrásnější město na Baltu, 
přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána aj. SOPOTY, vý-
znam. letovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haff ner. 
3. den: Významné přístavní město GDYNĚ, s Oceánografi ckým a Námořním muzeem, pol-
ská Sahara – SLOWINSKÝ NÁRODNÍ 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, muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., 
kostel sv. Jakuba. Oblast  MAZURSKÝCH JEZER, jedna z nejoblíbenějších rekreačních ob-
lastí v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového původu je ideálním prostředím pro kano-
isty a jachtaře. Dojezd na nocleh.
5. den: Hlavní město Polska  VARŠAVA , nové „staré“ město, královský zámek - symbol 
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 hranostajem). Noční přejezd.
7. den: Příjezd v časných ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubyt. v hotelu - 2lůžk. pokoje s přísluš., 4x snídani, průvodce,
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
  Sleva: Senior +55 – ze základní ceny 3%

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ráno z republiky do BRATI-
SLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších pamá-
tek města v historickém jádru – pěší zóna 
s  Michalskou bránou,  jediná z původních 
středověkých opevnění, Hlavní náměstí se 
Starou radnicí, Maximiliánova fontána z r. 
1572, katedrála sv. Martina - korunovační 
kostel uherských králů, Františkánský kos-
tel ze 13. stol., místo rytířských ceremonií, 
symbol města Bratislavský hrad, uličky 
Starého města, individuální volno, ubytová-
ní v Bratislavě.  
2. den: Celodenní výlet do BUDAPEŠTI. 
Prohlídka historických části: BUDA - hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde 
je uložena původní uherská koruna a PEŠŤ - impozantní budova Parlamentu, pěší zóna 
Váci útca a proslulá tržnice, kde nakoupíme klasický uherák, čabajku, sušené papričky
i maďarské víno. Variantně lze individuálně navštívit  např: termální lázně Széchényi nebo 
lux. secesní  lázně hotelu Gellért. Večer návrat na ubytování do Bratislavy.
3. den: Po snídani odjedeme relaxovat do termálního koupaliště VELKÝ MEDER. Moderní 
areál se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z nejhezčích na Slovensku a zdejší vody 
přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €, senior-
ské a dětské slevy). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v Bratislavě – 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč

  Sleva Senior +55 - ze základní ceny 3%

- turistické cíle - metropole na Dunaji a termály Velký Meder  

MALBORK - GDAŇSK - SOPOTY - GDYNĚ - SLOWINSKY NP - LEBA - OLSZTYN 
- MAZURSKÁ JEZERA - VARŠAVA - WIELICZKA - KRAKOV

V zemi našeho severního souseda navštívíte téměř 
všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná u bře-
hů Baltského moře ve vyhlášených přímořských 
letoviscích, pokračujeme do oblasti polské Sahary. 
Stovky čtverečních kilometrů vodních ploch uvidí-
me u Mazurských jezer a v závěru navštívíme ob-
novenou Varšavu i unikátní klenot mezi polskými 
městy Krakov.   

Navštívíme dvě historická města na břehu Dunaje. Nám tak blízkou Bratislavu s krás-
ným historickým jádrem. Na místních trzích ochutnáme chléb se sádlem a cibulí, pa-
gáče, husí nebo  zelné lokše a Staré město se nám představí v celé své jarní nebo 
adventní kráse. Druhým městem bude Budapešť překypující barokními, klasicistními
a secesními stavbami, lákající návštěvníky na památky, kulturu, ale i pikantní jídla, čar-
dáš a tokajské víno. Prodloužený víkend si zpestříme návštěvou a relaxací v oblíbených 
termálních lázních Velký Meder.

Kód Termín Cena Trasa

PL656-16-1 16.07. - 22.07.       7 990,- A

Kód Termín Cena Trasa

SK657-16-1    26.03. - 28.03. 3 590,– A, B, L 

SK808-16-1     02.12. - 04.12. 3 590,– A, B, L 
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Gdaňsk Bratislavský hrad

BudapešťGdaňsk

LEBA GDYNĚ

GDAŇSK

MALBORK

OLSZTYN

VARŠAVA

KRAKOW WIELICZKA

Polsko - po stopách polských králů 



Bratislava - Vídeň - Budapešť                              Vysoké a Belianské Tatry                                    

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
z republiky na Slovensko, do bývalého Pre-
špurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nej-
významnějších památek města, které se 
většinou nachází v historickém jádru Starého 
města, Michalská brána - jediná z původních 
středověkých opevnění, symbol města Brati-
slavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad 
Dunajem, Grassalkovichov palác - sídlo slo-
venského prezidenta, katedrála sv. Martina 
- korunovační kostel uherských králů, Františ-
kánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě 
a místo rytířských ceremonií, kouzelné uličky 
Starého města aj. Ubytování v Bratislavě.   
2. den: Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež 
byla stavěna jako hlavní město Uherska, za-
hájíme okružní jízdou městem. Prohlídka vý-
znamných památek: BUDA, hradní čtvrť (Ry-
bářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena 
původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impoz. budova Parlamentu, 
tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva termálních lázní. Večer návrat na ubyt. 
3. den: Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní 
areál se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z  nejhezčích na Slovensku, nachází se 
v  prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní 
vstupné do termálů cca 9 €, seniorské a dětské slevy). Návrat na ubytování.
4. den: Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je pře-
devším baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský 
život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako 
právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figaro-
haus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezi-
dence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, 
najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spo-
jených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, 
navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách 
odjezd do republiky.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, lodní lístek Bratislava – Vídeň, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Povinný příplatek: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1300 Kč, 3x večeře 800 Kč, komplex pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč

  Relaxace v termálních lázních
  Evropské metropole

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd přes Olomouc do ŽDIA-
RU v oblasti Belianských Tater - MONKOVA 
DOLINA, ubytování a večeře. Ždiar je typická 
goralská obec s dřevěnými átriovými domy, 
památková rezervace lidové architektury.  
2. den: Ze zastávky Popradské pleso pře-
jdeme k Symbolickému cintorínu a dále
k POPRADSKÉMU PLESU (1499 m), odtud na ŠTRBSKÉ PLESO (1355 m), prohlídka areálu, 
možnost fakult. projížďky na lodičkách nebo výjezd lanovkou na SOLISKO.  
3. den: Z LYSÉ POLANY pěšky nebo koňským povozem k MORSKÉMU OKU, největší pleso 
v Tatrách, vystoupáme přes vrch SWISTOWA CZUBA k nádherným plesům Przedni a Wiel-
ki Staw Polski, vodopády Siklawa a DOLINOU ROZTOKI kolem Mickiewiczových vodopá-
dů zpět do Lysé Poĺany. Zdatní turisté mohou z této strany zdolat nejvyšší vrchol polských 
Tater RYSY (2499 m).
4. den: Krásy PIENINSKÉHO NP. Z Červeného Kláštora přejdeme po lávce přes Duna-
jec na druhý břeh do Polska a vystoupáme na dominantu Pienin TRZY KORONY (982 m). 
s nádherným kruhovým výhledem. Odtud sejdeme do polské osady Stromovce Nižne
a opět přes lávku zpět. SPLAV DUNAJCA - z Červeného Kláštora 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 na chatu Plesnivec a z ní dolů do Tatran-
ské Kotliny. Zdatnější mohou vystoupit na Jahňačí štít nebo na Koptské sedlo a přejít přes 
Monkovu dolinu přímo do Ždiaru na ubytování.
6. den: Z Tatranské Lomnice (850 m), vyjedeme nebo vyjdeme lanovkou přes Malou Sviš-
ťovku na SKALNATÉ PLESO (1751 m) a zde dle možností můžeme vyjet na LOMNICKÉ SED-
LO (2190 m) nebo na Lomnický štít (2634 m), zpět se vydáme po magistrále k Zamkovské-
ho a Rainerově chatě,cestou uvidíme Obrovský vodopád,  dále na HREBIENOK (1285 m)
a do STARÉHO SMOKOVCE, prohlídka tatranské osady, známé především díky Smokovské 
minerálce, možnost ochutnat minerálku z přírodního pramene.
7. den: Před odjezdem do ČR navštívíme zrekonstruovanou věž BUDATÍNSKÉHO ZÁMKU
v Žilině, obklopeného zámeckým parkem s množstvím cenných dřevin.  

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v penzionu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polo-
penzi – z toho 1x večeři na kolibě, turistickou mapu, připojištění horské služby na turistické výlety
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky, plavbu na pltích a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč  

  Průvodce: Dalibora Vojvodová
  Bonus: Komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016
  U turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí a těžší variantou

plavba lodí po Dunaji do Vídně        s lehkou pěší turistikou

Trvale oblíbený zájezd, který nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné 
zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší 
historií.

Vysoké Tatry jsou nevyčerpatelným zdrojem jedinečných přírodních krás a hlubokou 
studnicí poznání. Zájezd je určený pro milovníky Tater a nabízí variantně řešené trasy 
i pro méně zdatné turisty. 

Kód Termín Cena Trasa

SK658-16-1     13.08. – 16.08.                5 590,– A, G, L

Kód Termín Cena Trasa

SK659-16-1      21.08. - 27.08. 6 990,-         D, L
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BRATISLAVA - BUDAPEŠŤ - VELKÝ MEDER - VÍDEŇ ŽDIAR - POPRADSKÉ PLESO - ŠTRBSKÉ PLESO - SOLISKO - MORSKÉ OKO
- SWISTOWA CZUBA - NP PIENINY - DOLINA KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY
- TATRANSKÁ LOMNICA - SKALNATÉ PLESO - LOMNICKÝ ŠTÍT - HREBIENOK 
- STARÝ SMOKOVEC

    Bratislavský hrad

    Budapešť

   Štrbské pleso



Vysoké a Belianské Tatry                                    Západní Tatry a Roháče Fatra - Vrátná dolina 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v nočních hodinách z ČR na 
Slovensko.  
2. den: Příjezd na ubytování, dopolední 
snídaně, ubytování dle možnosti hotelu, 
základní varianta (náročnost 1,5 z 5, 3 hod.): 
krátká túra do blízkého Aquaparku ORAVI-
CE, koupání a zpět stejnou cestou.
3. den: Odjezd do Polska - oblast ZAKOPA-
NE. Těžší varianta (3 z 5, 8 hod.): pro turisty 
výšlap na „národní horu Polska“ - GIEWONT 
(1905 m) s rozhledem od Podhalí přes 
Gorce, Oravu, Babí horu po Západní Tatry, 
Nízké Tatry a některé vrcholy V. Tater. Zpět 
stejnou cestou, alt. okružní trasou přes 
KONDRATOWU DOLINU k autobusu. Lehčí 
varianta (1,5 z 5, 5 hod.): pro méně zdatné 
možnost výstupu na protější hřeben v ob-
lasti GUBALOWKA (1120 m) s výhledy na 
Tatry, po hřebeni sestup zpět do města. Možnost zkrácení trasy lanovkou. 
4. den: Odjezd do ROHÁČSKÉ DOLINY, základní varianta (2 z 5, 7 hod.): odtud po cestě
k ROHÁČSKÝM PLESŮM pod vrcholy PLAČLIVÉ (2125 m) a OSTRÝ ROHÁČ (2087 m). Okružní 
trasou okolo Tatliakovej chaty zpět k autobusu. Těžší varianta (3 z 5, 8 hod.): pro zdatnější 
možnost výstupu od busu na hřeben Roháčů s vrcholy BRESTOVÁ (1902 m), SALATÍN (2047 
m), SPÁLENÁ (2 083 m) a PACHOTA (2166 m). Celodenní plnohodnotná turistika s panora-
matickými výhledy.
5. den: Okružní trasa vápencovými soutěskami na pomezí Západních Karpat a Tater. V KA-
ČIANSKÉ DOLINĚ budeme obdivovat staré vodní mlýny. Průchod kaňonem, po již nepo-
užívané silnici, na úpatí CHOČSKÝCH VRCHŮ s výhledem na Liptovskou Maru. Dále proti 
proudu říčky Prosečianka vstoupíme do krasové soutěsky PROSIECKÉ DOLINY, hluboký, 
divoký a nespoutaný kaňon, lehčí varianta (1 z 5, 4 hod.): procházka k vodním mlýnům
a do Prosiecké doliny.
6 den: Odjezd do Polska. Základní varianta (2,5 z 5, 7 hod.): výstup na chaty MUROWANIEC 
(1550 m) a dále na VELKI STAW GASNIECZOWY. Těžší varianta (3 z 5, 4 hod.): pro zdatnější 
možnost hřebenové túry na vrchol LALIOVE (2050 m).
7. den: Dopoledne odjezd k ORAVSKÉMU HRADU, možnost návštěvy hradu nebo plavba 
na pltích. V poledne odjezd do ČR. 

Cena zahrnuje:  dopravu klim. busem, 5x ubytování ve Vitanové, hotel*** na úpatí Roháčů - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 6x snídani formou bufetu, 5x večeři (menu)  z toho 1x typická místní večeře, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1000 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění  vč. storna 
zájezdu  210 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Ráno příjezd do TERCHOVÉ (518 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností 
hotelu, základní varianta (náročnost 2,5 z 5, 6 hod. ) od hotelu se vydáme na JÁNOŠÍKOVY 
DIERY (625 m), dále vystoupáme přes sedlo MEDZIROSUTCE (1250 m) až na MALÝ ROSZ-
UTEC (1343 m) a zpět okruhem až do hotelu. Lehčí varianta (2 z 5, 4 hod.): jen do Jánošíkov-
ských dier a zpět přes BOBOTY (620 m.) Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Snídaně, základní varianta (2,5 z 5): z hotelu do srdce národního parku přes TIES-
ŇAVY (650 m) až do sedla PRÍSLOP (916 m), dále pokračujeme do STARÉHO DVORA (614 
m) krásná vyhlídková trasa, kterou dokončíme okruhem s výstupem na SOKOLIE (1170 m) 
a pak již sestup dolů do Terchové. Lehčí varianta (1,5 z 5, 3 hod.): končí ve Starém Dvore, 
odkud nás odveze náš bus. 
4. den: Odjezd do obce ČIMANY, známou svou lidovou architekturou, prohlídka. Odpoled-
ne odjezd do RAJECKÝCH TEPLIC, lehčí okruh kolem SLNEČNÝCH SKAL, koupání v termál. 
lázních v lázeňském domě AFRODITA nebo v termálním koupališti LAURA. Odjezd na hotel, 
terchovská večeře.
5. den: Snídaně, základní varianta (2,5 z 5, 6 hod.): odjezd busem k chatě VRATNA (750 m), 
výjezd kabinkovou lanovkou do SNILOVSKÉHO SEDLA (1520 m), výstup na VELKÝ KRIVÁŇ 
(1709 m) a zpět přes CHLEB (1646 m), po hřebeni přes HROMOVÉ (1636 m) sestupem až do 
GRUNU (989 m) a  jen kratší sestup k chatě Vratna. Lehčí varianta (2 z 5, 4 hod.): z Hromové 
hory se vrátíme zpět stejnou cestou a kabinkovou lanovkou sjedeme k busu. 
6. den: Odjezd busem do KRASŇAN (650 m), základní varianta: (3 z 5, 7 hod.): výstup na 
horu MALÝ KRIVÁŇ (1 671 m) a zpět do Krasňan přes PRIPOR (1342 m), vcelku náročná tra-
sa, ale s hezkými výhledy. Lehčí varianta: odjezd na prohlídku hradu STREČNO, možnost 
fakultativně zajistit i projížďku po pltích. 
7. den: Po snídani odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách. 

Ubytování: Hotel*** v Terchové, snídaně formou švédského stolu a večeře menu o 3 chodech a 2x se 
salátovým bufetem 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování hotelu*** -2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x 
večeři z toho 1x terchovská večeře, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1000 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč

turistika u ledovcových jezer a strmých hřebenů za poznáním Malé Fatry s turistikou

Zájezd do výjimečného kraje na hranicích Oravy, Chočských Vrchů a Západních Tater 
do Roháčů. Čeká nás turistika v krajině ledovcových jezer, strmých hřebenů a ne-
dotčené 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. 

Novinka do žádané oblasti národního parku Malá Fatra. Vystoupáme na nejvyšší horu 
Velký Kriváň, projdeme se i po vyhlídkové trase nad Vrátnou dolinou a vykoupeme 
se v termálních lázních.

Kód Termín Cena Trasa

SK660-16-1 06.08. - 12.08.                        8 880,– D

Kód Termín Cena Trasa

SK661-16-1           23.07. - 29.07. 8 880,- D
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Praha – lodí po Vltavě Praha

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách k návštěvě jednoho z nejstarších hradů v Čechách ČES-
KÝ ŠTERNBERK, dodnes v držení rodu Šternbergů. Hrad založený Zdislavem z Divišova, 
bohatě zdobené interiéry, kolekce mědirytin, jedna z největších v Evropě. Hrad nám známý 
rovněž ze seriálu Arabela nebo pohádky Anděl Páně. Další zastávkou bude KONOPIŠTĚ, 
lovecký zámeček Františka Ferdinanda d´Este. Příjezd na ubytování do Prahy.   
2. den: Navštívíme KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, nejdelší jeskynní systém u nás s proslulými 
koněpruskými růžicemi. Sklárny s 300letou tradicí rodiny Rückl v NIŽBORU. Uvidíme ruční 
výrobu českého křišťálu včetně foukání a broušení. Pokračujeme k českému královskému 
hradu KŘIVOKLÁT, který oslavil již neuvěřitelných 900 let od svého založení. Na závěr ná-
vštěva prezidentského městečka LÁNY se svým zámkem, rozsáhlým zámeckým parkem 
a Muzeem T. G. Masaryka. 
3. den: Celodenní prohlídka PRAHY , Staré město s Orlojem, Židovské město, Nové Měs-
to s Václavským náměstím, Pražský Hrad, Malá Strana, Karlův most. Fakult. plavba lodí po 
Vltavě a závěrečná společná večeře na palubě lodi. 
4. den: Nejkrásnější a nejznámější český hrad, který vyhlíží, jako by právě vypadl z po-
hádkové knížky - KARLŠTEJN, hrad založil po r. 1348 Karel IV. jako bezpečnou schránku
k uložení říšských korunovačních klenotů a ostatků svatých, ale i jako místo vhodné k od-
počinku a rozjímání. Odjezd domů.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** v Praze – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x 
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, pojištění storna zájezdu 60 Kč, Plavba po Vltavě s večeří 550 Kč

  Průvodce: M. Bencová
  Plavba lodí po Vltavě s večeří

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do PRA-
HY. Prohlídku hlavního města začneme 
návštěvou Vyšehradu, sídlo českých pa-
novníků, sídelní místo kapituly, dochovaná 
barokní pevnost s dlouhými a temnými ka-
sematy, místo posledního odpočinku čes-
kých velikánů. Půvabná lokalita s osobitým 
geniem loci. Odjezd do hotelu v Praze. 
2. den: Odjedeme k areálu Pražského 
hradu, zde navštívíme okolní zahrady, Krá-
lovskou s letohrádkem královny Anny. Na 
starých vinicích ji založil císař Ferdinand I. 
Habsburský. Zahradu Na Baště, Svatovác-
lavskou vinici a Palácové zahrady na svahu 
pod Pražským hradem. Odpoledne navští-
víme 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. Mikuláše mít na dosah. Závěr 
dne bude patřit parku Kampa s pohledy na 
Karlův most.  
3. den: Dopoledne strávíme v Trojské čtvrti. 
Navštívíme monumentální Trojský zámek 
s barokní zahradou pod vinicí sv. Kláry. Va-
riantně navštívíme Pražskou botanickou 
zahradu se skleníkem Fata Morgana - ex-
pozice cizokrajných rostlin různých vegetačních uskupení, obdoba palmových skleníků, 
jako v Lednici či londýnská Kew zahrada nebo Zoologickou zahradu. Odpoledne vyjede-
me lanovkou na Petřín. Volno k návštěvě Růžové zahrady, Planetária, Bludiště a Petřínské 
rozhledny. Individuální volno, večerní město.
4. den: Po snídani odjedeme na vyhlídku k Metronomu na Letnou a zájezd zakončíme 
jedním z největších klenotů Malé Strany, návštěvou Valdštejnské zahrady a Valdštejn-
ského 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 raného baroka. 
Nahlédneme do celého komplexu, který kromě paláce tvoří také zahrada s mnoha jezírky, 
sochami a přírodními zajímavostmi. 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** v Praze – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, pojištění storna zájezdu 60 Kč

  Barokní skvosty Vrtbovská a Valdštejnská zahrada

a hrady, zámky středních Čech a nejkrásnější zahrady

Poznejte s námi hlavní město České republiky, po tisíc let sídlo českých knížat, krá-
lů, císařů a prezidentů. Město s nepřeberným množstvím kulturních a historických 
památek a mnoha superlativů – zlatá, stověžatá, perla na Vltavě a navíc nejkrásnější
a nejznámější hrady a zámky středních Čech.

Nabízíme pokračování úspěšného zájezdu do Prahy, tentokrát za poznáním krásných 
zahrad. Navštívíme takové skvosty, jako je Vrtbovská zahrada nebo Valdštejnský pa-
lác, ale i Vyšehrad či Trójský zámek s barokní zahradou pod vinicí sv. Kláry.

Kód Termín Cena Trasa

CZ662-16-1    15.09. – 18.09.               3 590,– A, B, L   

Kód Termín Cena Trasa

CZ663-16-1      02.06. – 05.06. 3 590,-    A, B, L  
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ČESKÝ ŠTERNBERK - KONOPIŠTĚ - KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ - NIŽBOR
- KŘIVOKLÁT - LÁNY - PRAHA - KARLŠTEJN

Praha - Vrtbovská zahrada

    hrad Karlštejn



Jižní Čechy a Salcburk Romantika jižních Čech, Passau 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd směr jižní Čechy. Před příjezdem na hotel navštívíme lázeňské město 
BECHYNĚ, slavné keramikou i polohou nad soutokem Lužnice a Smutné. Prohlídka rene-
sančního zámku, kde nahlédneme do života Petra Voka. Odjezd do ČES. KRUMLOVA, kde 
budeme po 6 nocí ubytováni. 
2. den: Celodenní výlet do rakouského města SALCBURK , prohlídka histor. jádra, ná-
městí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se zvonkohrou, Getrei-
degasse, monumentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, 
pevnost HOHENSALZBURG, zahrady zámku Mirabell aj.
3. den: JINDŘICHŮV HRADEC s nejrozsáhlejším zámeckým komplexem v republice, jedna 
z nejpůvabnějších renesančních staveb u nás. SLAVONICE, prohlídka města s překrásnými 
renesančními měšťanskými domy s bohatě zdobenými štíty. 
4. den: V nejjižnějším cípu na jihu Čech navštívíme NOVÉ HRADY, vstupní brána do No-
vohradských hor, mohutný opevněný hrad s obnovenou historickou kovárnu, procházka
v romantickém TERČINĚ ÚDOLÍ, anglický park s řadou drobných staveb, Modrý dům, umělý 
vodopád. Návrat na hotel, individ. volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.
5. den: Rakouské kulturní město LINC, procházka Starým městem, barokní náměstí, fakult. 
vyjedeme adhézní dráhou, mimochodem s největším sklonem na světě, na horu PÖSTLIN-
GBERG - nádherné výhledy na Dunaj. V nedalekém WILHERINGU si prohlédneme 850 let 
starý cisterciánský klášter s velkolepým rokokovým kostelem.
6 den: Celodenní výlet k Orlické přehradě. Největší českou přehradu nejlépe poznáme
z lodní paluby. Navštívíme královský hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, fakult. po-
kračujeme romantickou plavbou výletní lodí, jedním z nejhezčích úseků přehrady. Proplu-
jeme pod Žďákovským mostem až k zámku ORLÍK - prohlídka novogotického sídla rodu 
Schwarzenbergrů na skalním výběžku u řeky Vltavy - krásné interiéry, sbírky skla, obrazů.
7. den: Po snídani starobylé město TÁBOR, se slavnou minulostí města se setkáme v histo-
rickém centru - zdobené štíty měšťanských domů, pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická 
radnice aj. Odpoledne odjezd domů.

Cena zahrnuje:  dopravu klim. busem, 6x uby-
tování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. 
chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně for-
mou bufetu, večeře menu), pojištění léčeb-
ných výloh při výletech do Rakouska, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
a vše ostat., co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 500 Kč, 
pojištění storna zájezdu 105 Kč

  Průvodce: M. Bencová

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjedeme k prohlídce neogotického zámku HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, po 
prohlídce bude následovat odjezd do ČESKÉHO KRUMLOVA, kde budeme po 6 nocí uby-
továni, individuální volno. 
2. den: Město PRACHATICE, „brána Šumavy“ - historické renesanční jádro, zachované 
městské hradby a pokračujeme do starobylého města PASSAU, města na soutoku tří 
řek - Dunaj, Inn a Ilz. Staré město, bývalé sídlo říšských knížat - Pasovský hrad, náměstí 
Rathausplatz a Domplatz s dómem sv. Štěpána, kostel sv. Michaela, visutý most Luitpol-
dbrücke aj.  
3. den: CHKO Třeboňsko. Rybník ROŽMBERK, největší rybník u nás, vybudovaný Jakubem 
Krčínem z Jelčan. TŘEBOŇ (renesanční a barokní domky), dochované městské opevnění. 
Odpoledne historické město JINDŘICHŮV HRADEC včetně návštěvy třetího největšího 
hradu v Čechách.  
4. den: Individuální volno v Českém Krumlově. Pro zájemce je připraven celodenní fa-
kultativní výlet (snídaně formou balíčku) do NP BERCHTESGADEN, oblast patří k nejkrás-
nějším regionům v celé Evropě. Vyhlídkovou jízdou, následně pak výtahem dojedeme na 
vrchol Kehlsteinu, kde se tyčí proslulé  „ORLÍ HNÍZDO“ – Hitlerova rezidence, překrásný 
výhledy na celý NP Berchtesgadensko. Návštěva Solných dolů, exkurze do likérky Enzian 
s možností ochutnávky. Ve večerních hod. návrat na ubytování a večeři.  
5. den: Typická jihočeská vesnice HOLAŠOVICE , fenomén tzv. selského baroka, zby-
tek dne věnujeme městu ČESKÉ BUDĚJOVICE, historická část města založeného králem 
Přemyslem Otakarem II., radnice z  11. stol., Černá věž a Pianistický klášter, Masné krámy 
- legendární restaurace, prvotřídní pivo, možnost exkurze  do věhlasného pivovaru Budvar. 
Individuální volno.  
6. den: ROŽMBERK NAD VLTAVOU, procházka městem,  návštěva známého hradu z poloviny 
13. stol. Návrat do ČESKÉHO KRUMLOVA, prohlídka historického centra vč. zámeckého kom-
plexu, věže a další stavební skvosty.  
7. den: Město PÍSEK, založené na ochranu rýžovišť zlata na řece Otavě, historické centrum 
vč. nejstaršího kamenného mostu v Čechách. Příjezd v podvečerních hodinách.  

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 
min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně 
formou bufetu, večeře menu), pojištění léčebných výloh při výletu do Německa, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 500 Kč, fakultativní výlet 4. den pobytu NP Berchte-
sgaden 650 Kč (min. 25 účastníků), pojištění storna zájezdu 105 Kč 

  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová
  Ubytování v hotelu v Českém Krumlově
  HIT roku 2015

pobyt v Českém Krumlově s výlety         a NP Berchtesgaden - Orlí hnízdo

BECHYNĚ - ČESKÝ KRUMLOV - SALCBURK - JINDŘICHŮV HRADEC 
- SLAVONICE - NOVÉ HRADY - TERČINO ÚDOLÍ - LINC - HORA 
PÖSTLINGBERG - WILLHERING - ZVÍKOV - ORLÍK - TÁBOR

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - ČESKÝ KRUMLOV - TŘEBOŇ - JINDŘICHŮV 
HRADEC - NP BERCHTESGADEN - HOLAŠOVICE - PRACHATICE - PASSAU 
- ROŽMBERK NAD VLTAVOU - ČESKÉ BUDĚJOVICE - PÍSEK 

Oblíbený zájezd nás zavede k architektonickým památkám na Vltavě, ve Slavonicích, 
v Bechyni ale i Nových Hradech. Navštívíme perly Rakouska jako je Salcburk nebo 
Linc. Projdeme se v krásném Terčině údolí, výletní lodí poplujeme od Zvíkova na Orlík 
a na závěr si prohlédneme historický Tábor.

Zájezd za poznáním jižních Čech, starobylého rakouského Passau a výlet až na vrchol 
Kehlsteinu v NP Berchtesgaden. Čeká nás nespočet kulturně historických památek 
– starobylá města, gotické kostely, renesanční zámky, kláštery, lidové stavitelství, za-
jímavé technické stavby včetně rybničních systémů a majestátnost Alp.

Kód Termín Cena Trasa

CZ664-16-1     10.07. - 16.07.                  7 990,– A, B, G, L Kód Termín Cena Trasa

CZ665-16-1      31.07. - 06.08.     7 990,-      A, B, G, L
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    Český Krumlov     Holašovice

Praha



Karlovy Vary Česko - saské Švýcarsko 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd směr západní Čechy. 
PLZEŇ, prohlídka pivovaru Pilsner Urquell, 
seznámení s autentickými místy, moderní 
stáčírna, historické pivovarské sklepy, ochut-
návka piva. Odjezd do Karlových Varů, kde 
budeme po 6 nocí ubytováni v lázeň. části.   
2. den: Procházka a seznámení s lázněmi 
KARLOVY VARY, které byly založeny ve 14. 
století Karlem IV. Prohlídka městské památ-
kové rezervace (historické stavby, lázeňské 
domy, kolonády…). Odpoledne individuální 
volno, možnost lázeňských procedur v ho-
telu Jessenius. 
3. den: Procházka a dále lanovkou na roz-
hlednu Diana nad Grandhotelem Pupp. Exkurze do skláren MOSER (muzeum, huť). In-
dividuální volno, lázeňské procedury, další možnosti vycházkových cest na nádherné 
vyhlídky - Jelení skok, Goethova vyhlídka, vyhlídka 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 korunovačních kleno-
tech. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ plné léčivých pramenů, prohlídka významných památek města 
a lázní – Park Boheminium (dokonalé makety významných českých památek), historické 
lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána. 
5. den: Karlovarské Vřídlo a Vřídelní podzemí - pochozí lávka v řečišti Teplé, proces poka-
meňování suvenýrů vřídelní vodou (Karlovarská růže), divoké vývěry termominerální vody, 
sbírky sintrů a vřídlovců. Individuální volno, lázeňské procedury, možnost koupání v ba-
zénu hotelu Thermal.
6. den: Výlet do oblasti SVATOŠSKÝCH SKAL, impozantní skalní město na levém břehu 
Ohře a prohlídka hradu LOKET na skalnatém ostrohu nad mohutným meandrem řeky. Ná-
vrat do K.Varů, individuální volno. 
7. den: Po snídani se s lázeňským městem rozloučíme a cestou domů navštívíme barokní 
skvost na úpatí Doupovských hor VALEČ, exteriér zámku, barokní park s historickým skle-
níkem, hrázděné domy.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu Esplanade II*** (depandance hotelu Jessenius) 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, lázeň. taxu, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu, strava se 
podává v restauraci hotelu Jessenius, 100 m od hotelu Esplanade), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lázeňské procedury dle zájmu a výběru po příjezdu a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2990 Kč (zde povinné při nedoobsazení), pojištění storna zájezdu 105 Kč

  Ubytování v lázeňské části Karlových Varů

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd směr České Švýcarsko. Před příjezdem na ubytování do příjemného 
hotelu u Zámeckého rybníka v Děčíně navštívíme komplex dvou oddělených zámeckých 
celků v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ, fenomén „saské renesance“.  
2. den: Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO - Tři pra-
meny - PRAVČICKÁ BRÁNA - nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček 
Sokolí hnízdo - skalní útvary nad Gabrielinou stezkou - Mezní louka - DIVOKÁ SOUTĚSKA 
- TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.  
3. den: Celodenní výlet do Drážďan. Cestou si prohlédneme zámek MORITZBURG, nám 
tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, který nechal vystavět August Silný, král polský 
a kurfi řt saský. DRÁŽĎANY „Labská Florencie“ - prohlídka města, Brühlská terasa na ná-
břeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, 
galerie Zwinger... Večer návrat na hotel. 
4. den: Relaxace na výletní lodi po trase Děčín - Hřensko - Bad Schandau. Poplujeme 
kaňonem řeky Labe, výhledy na  okolní pískovcové skály - vyhlídka Růžový hřeben, Bel-
vedér aj. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského BAD SCHANDAU, v samém centru 
Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sen-
digova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, 
krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo 
variantně pro ty kdo nechtějí do lázní, návštěva Botanické zahrady. K večeru návrat našim 
busem na hotel. 
5. den: Krásy NP České Švýcarsko, JETŘICHOVICKÉ STĚNY, lehká turistika a procházky
v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy - labyrint pískovcových skalních měst, ka-
ňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. Návrat na hotel, pro-
hlídka historické části města DĚČÍN.
6. den: Krásy Saského Švýcarska. Pevnost KÖNIGSTEIN, výhledy na Labské pískovce. 
Malé Saské Švýcarsko v DORF WEHLEN, jízda parkem miniatur turistickým vláčkem mezi 
skalními kaňony, vyhlídkami a pevnostmi, symbol oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, 
dlouhý 76 m, spojující Bastei a sklaní hrad Neurathen.
7. den: Po snídani se vydáme přes NOVÝ BOR k prohlídce sklářské hutě, ruční výroba skla. 
Cestou zastávka u PANSKÉ SKÁLY, čedičové varhany - známé z poh. o Pyšné princezně.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polo-
penzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu), pojištění léčebných výloh při výletech do Německa, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

  Výletní lodí do Bad Schandau
  Pohádkový Moritzburg a Drážďany
  Divoké soutěsky Kamenice a Pravčická brána 

pobyt v lázních s výlety a Drážďany 

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 hotelu Esplanade v bezpro-
střední blízkosti Vřídelní kolonády. Pojeďte s námi do Karlových Varů a objevte léčivou 
sílu zdejších termálních pramenů.

Atraktivní zájezd do romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Nádherné 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, Drážďan a zámku Moritzburg. 

Kód Termín Cena Trasa

CZ666-16-1    14.08. - 20.08. 7 990,– A, B, F, L

Kód Termín Cena Trasa

CZ667-16-1 03.07. - 09.07.   6 490,- A, B, L
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PLZEŇ - KARLOVY VARY - BEČOV NAD TEPLOU - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
- SVATOŠOVSKÉ SKÁLY - HRAD LOKET - VALEČ

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 

   Karlovy Vary    Pravčiská brána

   hrad Loket



Krásy Šumavy Jeseníky 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v dopoledních hodinách, před příjezdem na ubytování v samém srdci Šu-
mavy navštívíme hrad VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a uni-
kátní gotický kamenný most. 
2. den: Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉ-
MU JEZERU, rozlévajícího se na svazích Poledníku - rozhledna POLEDNÍK, nejhezčí kruho-
vý 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 
Dachsteinu. Sestoupíme do Špičáckého sedla a pokračujeme k ČERNÉMU a ČERTOVU JE-
ZERU, šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na našem území - Národní 
přírodní rezervace od r. 1933.
4. den: NP ŠUMAVA, největší český NP s 680 km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených 
a také nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1253 m), stylová šumavská stavení, 
roztroušená po stranách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion 
Hones) začíná Klostermannův román V ráji Šumavském - prohlídka slatě, poté sjedeme do 
horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý Královácký dvorec na řece Vydře, 
Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ, horská obec založena dřevaři r. 1720. 
5. den: NP BAVORSKÝ LES na německé straně( 920 km2), VELKÉ a MALÉ JEZERO s nej-
vyšší horou celé Šumavy Velký Javor. Turistické procházky v této oblasti. Fakult. výjezd la-
novkou na vrchol VELKÉHO JAVORU. Při zpáteční cestě zastávka a prohlídka BODENMAIS.
6. den: Městečko KAŠPERSKÉ HORY s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví. Po-
kračujeme strašidelným lesem na hrad KAŠPERK, založený císařem Karlem IV. k ochraně 
šumavského pohraničí, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, KRÁLOV-
SKÝ KÁMEN, krásné a tajemné místo Šumavy vystupující do výšky 1058 m n. m., opředené 
řadou pověstí. JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park. 
7. den: Po snídani navštívíme „bránu Šumavy“ SUŠICE, prohlídka města a betléma, zastáv-
ka na hradě RABÍ, největší zřícenina hradu v Čechách. 

Cena zahrnuje:  dopravu klim. busem, 6x ubytování v ho-
telu*** v Zadově - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polo-
penzi (snídaně formou bufetu, večeře 3 chody – jednotné 
menu), průvodce, pojištění léčebných výloh do Německa
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, pojištění 
storna zájezdu 105 Kč
Poznámka: u turistických tras je vždy možné volit mezi 
lehčí a těžší variantou

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 nej-
temnější kapitoly historie. K večeru příjezd 
na ubytování do hotelu v Karlově pod Pra-
dědem. 
2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku
a Moravy PRADĚD. Pěší trasa povede z Ov-
čárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Bar-
borka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) 
do KARLOVY STUDÁNKY, prohlídka půvab-
ného lázeňského města. Pokud nechcete 
turistický výlet absolvovat, je možné strávit 
volný čas v Karlově Studánce.  
3. den: Návštěva horského střediska RAM-
ZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVE-
NOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzová - se-
dačkovou lanovkou na Šerák – přechod na 
Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné 
(2,5 km) – sestup do Červenohorského sed-
la (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 STRÁNĚ. 
Návštěva městečka ZLATÉ HORY, první zmínka o této obci pochází z r. 1263 (původně 
Cukmantl), okolí Zlatých Hor ukrývá kouzlo panenské přírody a tajemství středověkých 
štol. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU, horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná 
oblast, rašelinní veget. a nauč. stezka k Mechovému jezírku, pěší túra z Rejvízu do Jeseníku.  
5. den: Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ. Návštěva lázeňského města JESENÍK,
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 renesanční 
zámek s arkádovým nádvořím a věží. Odjezd domů.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** v Karlově pod Pradědem - 2lůžk. pokoje s 
příslušenstvím, krytý bazén, vířivku, 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu), průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky, a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, pojištění storna zájezdu 90 Kč

a Bavorského lesa                              pobyt s výlety a lehkou turistikou

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 - RABÍ 

VELKÉ LOSINY - KARLOV POD PRADĚDEM - PRADĚD - KARLOVA STUDÁNKA 
- RAMZOVÁ - ŠERÁK - ČERVENOHORSKÉ SEDLO - DLOUHÉ STRÁNĚ - ZLATÉ 
HORY - REJVÍZ - JESKYNĚ NA POMEZÍ - JESENÍK 

Malebná krása Šumavy s táhlými svahy a hlubokými lesy přitahuje milovníky nepo-
rušené přírody 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 po-
klidné Šumavy, stejně tak Bavorského lesa s okouzlující panenskou přírodou. Prožijte 
dovolenou v romantickém prostředí NP Šumava a Bavorského lesa.

Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáme 
se zde s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými pa-
mátkami včetně lidové architektury.

Kód Termín Cena Trasa

CZ668-16-1 24.07. – 30.07.      7 490,– A, B, G, L

Kód Termín Cena Trasa

CZ669-16-1     01.08. – 06.08.                                6 290,- D, L

127

Česká republika

p
o

zn
áv

a
cí

 z
á

je
zd

y 
- 

S
tř

e
d

n
í E

vr
o

p
a

    hrad Rabí   Dlouhé stráně



Kouzlo Vysočiny Jižní Morava

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjedeme do JIHLAVY, města založeného doslova na stříbrných zá-
kladech a ve středověku jednoho z nejbohatších měst u nás. Prohlídka rozlehlého Jihlav-
ského podzemí vč. svítící chodby, historické centrum - hradby s baštami, historické domy, 
brána Matky boží, kostel sv. Jakuba. Ubytování v centru města - hotel Gustav Mahler - sty-
lové a krásné prostory v budově bývalého dominikánského kláštera.   
2. den: Výlet do města PELHŘIMOV, historické jádro obklopené hradbami a věžemi, Mu-
zeum rekordů a kuriozit. Návštěva pohádkového hradu ROŠTEJN, známého i z pohádky
Z pekla štěstí. Na závěr dne TŘEŠŤ, historické jádro a především vzácná židovská synago-
ga, expozice Franz Kafka. 
3. den: Výlet na pomezí Vysočiny a Jižních Čech.  DAČICE, historické jádro i zdejší zají-
mavost - žulový pomník kostky cukru, neboť ve zdejší rafi nerii v roce 1843 vyrobil J. K. Ra-
dem první kostkový cukr na světě. SLAVONICE, městská památková rezervace, renesanční 
domy, fi gurální sgrafi ta, sklípkové klenby, městské brány. Románský hrad LANDŠTEJN, za-
ložený zřejmě českým králem Přemyslem Otakar II., vyhlídka s pohledy na Českou 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, premonstrátský klášter ŽELIV. Závěrem  LIPNICE NAD SÁZAVOU, jeden z nejmo-
hutnějších českých šlechtických hradů, obestřený záhadami a tajnostmi.
5. den: Židovské město a baziliku sv. Prokopa  budeme obdivovat ve městě TŘEBÍČ. 
Zdejší židovská čtvrť je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, zapsanou na 
seznam Unesco - rázovité domy, areál zámku a baziliky, Karlovo náměstí - 3. největší v ČR. 
Pokračujeme k prohlídce majestátního zámku JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU s monu-
mentálním Sálem předků - krásné interiéry, francouzská zahrada. Pivovar fi lmových Postři-
žin najdeme v nedalekém městečku DALEŠICE - turistická atrakce, kvalitní Dalešické pivo, 
které se vaří podle starého pivovarského zákona - prohlídka.
6. den: Historické město TELČ , krásné náměstí Zachariáše z Hradce, renesanční domy, 
areál gotického hradu a renesančního zámku, pohádková atmosféra. Odpol. odjezd domů.  

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x 
ubytování v hotelu*** Gustav Mahler - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi (snídaně 
formou bufetu, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč, 
pojištění storna zájezdu 90 Kč

  Jedinečné památky UNESCO
  Stylové ubytování v  hotelu*** s polopenzí                                     

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjedeme směr jižní Morava. Před příjezdem na ubytování krátce na-
vštívíme BRNO, kde si prohlédneme VILU TUGENDHAT . Vila manželů Grety a Fritze Tu-
gendhatových z let 1929–1930, je jako jediná památka moderní architektury v ČR zapsána 
na Seznamu světového kulturního dědictví Unesco.  
2. den: Výlet do oblasti NEZIDERSKÉHO JEZERA , klenot Burgenlandu. Největší stepní 
jezero ve Střední Evropě. Navštívíme hlavní město Burgenlandska EISENSTADT, prohlídka  
centra rodného města skladatele Josepha Haydna. Na západním břehu jezera starobylé 
městečko RUST, možnost plavby po jezeře s mnoha druhy ptactva (biosférická rezervace). 
Krátké zastavení v MÖRBISCH AM SEE, bíle omítnuté domky oplývající květinami.   
3. den: Celodenní program v „Zahradě Evropy“ v LEDNICKO – VALTICKÉM AREÁ-
LU , nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě. Navštívíme zámek Lednice
a Valtický zámek. Kromě zámků najdeme v krajině řadu drobných staveb, kolonády, umě-
lou zříceninu, vítězný oblouk. Prohlédneme si Janův hrad, Minaret či Lovecký zámeček, 
který dříve sloužil jako myslivna. 
4. den: Dokončení prohlídky Lednicko-Valtického areálu. Nedaleko Valtic budeme obdivo-
vat např. Chrám Tří Grácií se známou sochou tří žen aj. Odpoledne  archeologická rezer-
vace jižní Moravy POHANSKO, jedno z největších středověkých hradišť, empírový zámeček 
Pohansko s mohutnými arkádami.   
5. den: Navštívíme MIKULOV a CHKO PÁLAVA - Pálavské vrchy , vápencová skaliska, 
louky, přírod. rezervace Děvín, zříceniny Sirotčí hrádek a Dívčí hrady, Věstonice se slav-
nou Věstonickou Venuší. Pro ty co nechtějí na Pálavu variant. Novomlýnské nádrže, kou-
pání, relaxace.
6. den: Malé Karpaty a královská města. PEZINOK, staré vinařské město chráněné oblý-
mi svahy Malých Karpat, přetrvávající tradice vína. Středověký SVÄTÝ JUR, historické jádro 
s tradičními domy, kúrie rodu Zichyovcov, kostel Sv. Juraje, kostel Nejsvětější Trojice, Piari-
stický klášter, městské hradby. MODRA, historické jádro, městské opevnění s Horní bránou. 
7. den: Po snídani si ve STRÁŽNICI prohlédneme skanzen lid. architektury – areály Morav-
ských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka. Návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x uby-
tování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, 
večeře), pojištění léčebných výloh při výle-
tech do Rakouska a na Slovensko, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby
a vše ostat., co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 000 Kč, 
pojištění storna zájezdu 105 Kč

  Klenot Burgenladnu – Neziderské jezero
  Královská města Malých Karpat
  Zahrada Evropy – Lednicko-Valtický areál

kulturní bohatství, památky Unesco                  s výlety do Rakouska a Malých Karpat

Zájezd nás zavede do kraje Vysočiny: oblé kopce, hluboké lesy, rybníky. Najdeme tu 
a poznáme celou řadu historických měst, kostelů, muzeí, technických památek a po-
zoruhodných míst, z nichž tři jsou zapsána na seznamu UNESCO. Ubytování budeme 
v samém centru Jihlavy, v stylovém hotelu, kde se minulost setkává se současností.

Atraktivní zájezd za poznáním jižní Moravy s výlety k našim sousedům do Rakouska 
a na Slovensko. Čekají nás výlety do zajímavých měst, městeček, k přírodním památ-
kám – Pálava, oblast Neziderského jezera, Lednicko-Valtický areál. Ochutnáme vý-
borná vína, navštívíme skanzeny lidové architektury a světoznámou Vilu Tugendhat.  

Kód Termín Cena Trasa

CZ670-16-1 18.07. – 23.07. 6 890,– A, B, G

Kód Termín Cena Trasa

CZ671-16-1   26.06. – 02.07. 6 490,-    A, B, L
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JIHLAVA - PELHŘIMOV - HRAD ROŠTEJN - TŘEŠŤ - DAČICE - SLAVONICE 
- HRAD LANDŠTEJN - ZELENÁ HORA - KLÁŠTER ŽELIV - LIPNICE NAD 
SÁZAVOU - TŘEBÍČ - JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU - DALEŠICE - TELČ 

BRNO - NEZIDERSKÉ JEZERO - LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL - POHANSKO
- MIKULOV - PÁLAVA - PEZINOK - SVÄTÝ JUR - MODRA - STRÁŽNICE 

   Telč    Lednice

   Zelená Hora



Jižní Morava

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Maďarska. Odpoledne zastávka 
v jednom z největších maďarských měst  GYÖRU a pro-
hlídka nejslavnějšího maďarského kláštera PANNOHAL-
MA . Příjezd do Budapešti na nocleh.
2. den: Celodenní prohlídka BUDAPEŠTI, vyhlídka z Citadely, tržnice, secesní most Svo-
body, parlament, Řetězový most, katedrála svatého Štěpána, nábřeží Dunaje, největší 
maďarská synagoga, Rybářská bašta, Matyášův chrám, Budínský hrad. Možnost koupání
v secesních lázních Gellért. Večer fakult. plavba po „krásném modrém Dunaji“ – nasví-
cené monumenty města. 
3. den: Výlet za historickými památkami a přírodou na východ od Budapešti: zámek 
GÖDÖLLÖ, kde s oblibou pobývala Sissi, a vesnice HÖLLÖKÖ s unikátní venkovskou lido-
vou architekturou , výj. na nejvyšší horu Maďarska – KEKESTETÖ (1015m) v pohoří MATRA. 
4. den: Dopoledne výlet do historického města SZEKESFEHERVAR, kulturního centra 
uherského království a korunovačního města maďarských králů. Odpoledne návrat do BU-
DAPEŠTI, relaxace v historických lázních Széchényi a prohlídka náměstí Hrdinů či archi-
tektonického skanzenu. 
5. den: Ráno odjezd po stopách uherské historie: antické město AQUINCUM, starobylé 
městečko SZENTEDRE, korunovační katedrála v OSTŘIHOMI a sídlo uherských králů VISE-
GRAD. Pozdě odpoledne odjezd do republiky, návrat ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v Budapešti v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 4x snídani, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. lázní, fakult. služby a vše ostatní, co není zahrnuto v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplexní pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč, 4x večeře 3chodové menu 1200 Kč 

  Sleva Senior + 55 - ze základní ceny 3%

Beskydy Pobyt v Budapešti 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjedeme směr Beskydy. Před příjezdem na ubytování zastavíme nad údo-
lím Moravské brány k prohlídce rozsáhlého hradu HELFŠTÝN. Ubytování v Rožnově pod 
Radhoštěm.   
2. den: Jedna z nejkrásnějších lehkých turistických tras v Beskydech. Z PUSTEVEN se vy-
dáme k soše Radegasta a na RADHOŠŤ, posvátná, 1129 m vysoká hora, sídlo pohanského 
boha Radegasta. Pak už sejdeme do Rožnova p. Radhoštěm. Návrat na hotel, individ. volno. 
3. den: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, návštěva a prohlídka výrobny ozdobných svíček
a rožnovského skanzenu Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko, Valašská dědina
a Mlýnská dolina - množství lid. architektury, valašská kuchyně. Individuální volno v Rož-
nově, koupání, turistika v okolí.
4. den: Turistický výlet ze Soláně, prohlídka soch v přírodě, po žluté turist. značce sejdeme 
kolem unikátních valašských dřevěnic rodiny Orsagů do KAROLINKY, nejmladší město 
na Valašsku, kostel Panny Marie Karelské s největší dřevěnou sochou Madony v ČR. Odjezd 
do NOVÉHO HROZENKOVA a zastávka ve VELKÝCH KARLOVICÍCH, muzeum v objektu 
bývalého kupeckého domu s roubeným kostelem Panny Marie Sněžné z r. 1754 nám podá 
ucelený obraz života lidí na Valašsku.  
5. den: Přes Bečvy a horskou obec BÍLÁ, dřevěný kostel sv. Bedřicha, zámeček připomí-
nající skandinávské stavby, dojedeme k vodní nádrži ŠANCE a do OSTRAVICE, navštívíme 
Bezručův srub - dnes muzeum Petra Bezruče. Po prohlídce se vydáme za zbojníkem On-
drášem na nejvyšší vrchol Beskyd LYSOU HORU (2-3 hod.)  1323 m n.m. Při dobrém počasí 
výhledy na Malou Fatru i Roháče. Z Lysé hory sejdeme do Malenovic k hotelu Petr Bezruč. 
6. den: Celodenní fakult. výlet na Slovensko do SUĹOVSKÝCH SKAL. Projedeme Manín-
skou a Kostoleckou tiesňavou a vyjdeme na zříceninu Suĺovského hradu. Na závěr na-
vštívíme Pohankový mlýn s možností ochutnávky výrobků zhotovených z pohanky. Ostatní 
volný den, koupání v Rožnově pod Radhoštěm, návštěva Pivních lázní aj.
7. den: Ráno odjedeme do jedinečného Technického muzea TATRA v Kopřivnici. Neju-
celenější sbírka věnovaná kopřivnické vozovce, později proslavené jako fenomenální au-
tomobilka TATRA. Krátce zastavíme ve ŠTRAMBERKU, „Valašský Betlém“, gotická 40 m 
vysoká věž Trúba. Po prohlídce odjezd domů. 

Cena zahrnuje:  dopravu klim. busem, 6x ubyto-
vání v hotelu*** v Rožnově pod Radhoštěm - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1300 Kč, fa-
kult. výlet 6. den programu 200 Kč (min. 20 účast-
níků), pojištění storna zájezdu 105 Kč

  BONUS - fakult. výlet 6. den zdarma - při uza-
vřené Cestovní smlouvě do 1.3. 2016

pohodový týden na Valašsku  s výlety

HRAD HELFŠTÝN - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - PUSTEVNY - RADHOŠŤ
- SOLÁŇ - KAROLINKA - NOVÝ HROZENKOV - VELKÉ KARLOVICE - BÍLÁ
- NÁDRŽ ŠANCE - OSTRAVICE - LYSÁ HORA - KOPŘIVNICE - ŠTRAMBERK

GYÖR - PANNOHALMA - BUDAPEŠT - GÖDÖLLÖ - HÖLLÖKÖ
-  SZEKESFEHERVAR - AQUINCUM - SZENTEDRE - OSTŘIHOM - VISEGRAD 

Týdenní pobyt nás zavede na Valašsko, do jedné z nejrázovitějších a na přírodní krásy 
nejbohatších oblastí našeho státu. Hornatá a zalesněná krajina s dochovaným folkló-
rem a lidovou architekturou, Rožnov pod Radhoštěm a blízké Beskydy s rozsáhlými 
možnostmi aktivního odpočinku.

Budapešť, královna Podunají, město historie, dob-
rého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po 
lázně, hory a jeskyně, až po největší synagogu
v Evropě, restaurace a kavárny. Současně formou 
výletů  poznáme i historické památky, města a pří-
rodu blízkého okolí.  

Kód Termín Cena Trasa

CZ672-16-1 24.07. – 30.07. 5 790,- D, G, L

Kód Termín Cena Trasa

HU673-16-1 18.05. – 22.05. 6 890,- A, B, L
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   Kunčice pod Ondřejníkem

SZEKESFEHERVAR

BUDAPEŠT

OSTŘIHOM

GÖDÖLÖ

HÖLÖKÖ

GYÖR

lázně Széchényi



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odj. ráno z ČR, hrad Děvín, BRATISLAVA, exteriéry paláců, ubyt. na okraji Bratislavy. 
2. den: Krásy Dunajského ohybu, královské sídlo Uher OSTŘIHOM, korunovační katedrála, 
sídlo uherských králů VISEGRÁD, citadela, SZENTENDRE, památky jihoslovanské kultury, 
Muzeum marcipánů, přejezd do Budapešti, ubytování. 
3. den: BUDAPEŠŤ, okružní jízda městem, BUDA, hradní čtvrť, PEŠŤ a její centrum, koupání 
v termálních lázních Széchenyi, podvečerní proj., večeře s vínem ve stylové restauraci.
4. den: BUDAPEŠŤ, tržnice a Váci utca, nákupy, chrám sv. Štěpána, fakult. koupání v lux. 
termálních lázních hotelu Gellért, fakult. maďarská palačinka na rozloučenou, odjezd, 
návrat do ČR ve  večer. hodinách

.

Poznámka: *Program 4. dne je upraven, místo Budapešti je zařazena prohlídka barokního Györu a koupání 
v zážitkových termálních lázních. 
**Změna programu 1. den MOSONMAGYAROVÁR, centrum a koupání v termálních lázních, 2.-3 den BU-
DAPEŠŤ památky Budy a Pešti, tržnice a termální lázně Széchenyi a Géllert, 4. den barokní GYÖR, prohlíd-
ka a koupání v term. lázních, příjezd do ČR do půlnoci.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x po-
lopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné do objektů a lázní a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1300 Kč (1450 Kč**), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy ve 23.30 hod. přes Bratislavu do Maďarska. 
2. den: BUDAPEŠŤ, PEŠŤ a její centrum, velikonoční trhy, fakult. termální lázně Széchenyi, 
Városliget, Galerie krásných umění, ubyt. a večeře. 
3. den: BUDAPEŠŤ, BUDA, okružní jízda městem, hradní čtvrť, fakult. koupání v lux. term. 
lázních Gellért nebo galerie a muzea, večeře v restauraci, vyhlídka z vrchu Gellért. 
4. den: Velikonoce v SZENTENDRE, skanzen lidové architektury, tradice a folklór, odpole-
dne zastávka v Ostřihomi, návrat do půlnoci.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x po-
lopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. lázní, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 950 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč 

Maďarsko Budapešť, památky 

Budapešť o Velikonocích                 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do Maďarska. Krátká zastávka u skvostu románské architektury
v LÉBÉNY, navštívíme jednu z nejvýznamnějších památek počátků uherského státu opat-
ství PANNONHALMA . Zbytek dne prohlídka města GYÖR.
2. den: VESZPRÉM, sídelní město uherských královen a prvního maďarského biskupství, 
břehy Balatonu a návštěva rybářské vesnice TIHANY s opatstvím a skanzenem, SZÉKES-
FEHÉRVÁR (Stolniční Bělehrad), korunovační středisko Uherského království se zachova-
ným městským jádrem.
3. den: Monumentální bazilika v OSTŘIHOMI (Esztergom) s královským palácem, proje-
deme podél Dunaje k ruinám královské citadely ve VISEGRÁDU, výhled na ohbí Dunaje. 
Městečko SZENTENDRE s mnoha srbskými pravoslavnými památkami a nejlepším skan-
zenem v Maďarsku.
4. den: Celodenní návštěva BUDAPEŠTI . Čtvrť BUDA, prohlídka Gellértův vrch, čtvrť 
Tabán, Hradní vrch, Královský palác, Matyášův chrám, Rybářská bašta. PEŠT, Parlament, 
bazilika sv. Štěpána, Státní opera.
5. den: Barokní královský palác v GÖDÖLŐ, významné stopy císařovny Sisi, polócká ves-
nice HOLLÓKŐ  s unikátní lidovou architekturou, odtud se vydáme na nejvyšší vrchol 
Maďarska Kékestető (1015 m) s televizní věží s vyhlídkovou plošinou. Odpoledne barokní 
městečko EGER s hradem.
6. den: Univerzitní město MISKOLC se středověkým hradem Diósgyőr a nedalekými láz-
němi MISKOLC-TAPOLCA, půvabná kulisa pohoří Bükk. Renesanční hrad SÁROSPATAK. 
Večer prohlídka a ochutnávka vína v TOKAJI . 
7. den: Město DEBRECEN, významné kalvínské bašty na východě Maďarska. NP HORTO-
BÁGY  s unikátním hřebčínem a skvělou kuchyní. Odpoledne unikátní secesní město 
KECSKEMÉT s nezapomenutelnými památkami.
8. den: Období legendárního příchodu Maďarů nám připomene Arpádův památník v Ná-
rodním historickém pamětním parku v ÓPUSZTASZERU. SZEGED, město s rozmanitou 
paletou architektonických slohů. Památník v MOHÁČI, kde se odehrála r. 1526 bitva zna-
menající i naši národní tragédii. PÉCS, maďarské město s tureckou až orientální atmosférou, 
katedrála sv. Petra, mešita, synagoga i raně křesťanské mauzoleum .
9. den: Návštěva velkolepého ZÁMKU ESTERHÁZYÚ v městečku Fertőd . Pohraniční 
ŠOPROŇ, historické jádro starobylého města. Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večer-
ních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 8x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 8x snídani, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena za-
hrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 2200 Kč

Budapešť, památky, termály 

Budapešť, památky, termály a Györ

Budapešť, památky, termály 

Budapešť a Mosonmagyarovár, víkend s termály

zemí koruny Sv. Štěpána a termální lázně

Maďarsko, země termálů, papriky, přírodních zajímavostí a památek UNESCO. Ne-
cháme se okouzlit uhrančivostí nekonečné pusty, lahodností maďarských pokrmů
i maďarského vína. 

Kód Termín Cena Trasa

HU674-16-1            07.05. – 15.05. 12 990,– A + Bratislava

Kód Termín Cena Trasa

HU675-16-1   25.03. - 28.03.            4 990,- C, P

Kód Termín Cena Trasa

HU677-16-1 05.05. - 08.05. 5 790,- P + Brno

Kód Termín Cena Trasa

HU678-16-1* 03.07. - 06.07. 5 790,- P + Brno

Kód Termín Cena Trasa

HU677-16-2 28.09. - 01.10. 5 790,- P + Brno

Kód Termín Cena Trasa

HU680-16-1** 17.11. - 20.11. 5 790,- P + Brno
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LÉBÉNY - GYÖR - VESZPRÉM - TIHANY - SZÉKESFEHÉRVÁR - OSTŘIHOM
- VISEGRÁD - SZENTENDRE - BUDAPEŠŤ - GÖDÖLŐ - HOLLÓKŐ - EGER
- MISKOLC - TOKAJ - DEBRECEN - KECSKEMÉT - ÓPUSZTASZER - SZEGED
- MOHÁČ - PÉCS - FERTŐD - ŠOPROŇ

zámek Esterházy Budapešť - Rybářská bašta



Budapešť, památky 

Budapešť o Velikonocích                 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve 22 hod. z Prahy a dále po trase na Brno, transfer přes Slovensko.
2. den: EGER, maďarské baroko, bazilika, hrad, minaret a koupel v termálních lázních, 
„údolí krásné paní“ s vinnými sklípky, možnost ochutnávky známého vína Leányka či Egri 
Bikavér, cesta maďarskou pustou do Hajdúszoboszló, hotel s malými lázněmi, večeře.
3. den: Termální lázně HAJDÚSZOBOSZLÓ, venkovní i vnitřní bazény, park s jezerem, ma-
ďarský guláš, langoše a rybí polévka halászlé, plavecké bazény s mořskými vlnami a mož-
nost animačních programů, park  s jezerem a v blízkosti nejmodernější Wellness city, NP 
HORTOBÁGY , Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studně, fakult. bryčkou 
po pustě, pozorování bílého rohatého dobytka, jezdecké umění hajduků aj., MISKOLC-TA-
POLCA, večeře. 
4. den: Babí léto v NP Bukové hory. MISKOLC, úzkokolejným vláčkem do NP BUKOVÉ 
HORY, klimatické lázně LILLAFÜRED, procházka v parku, hrad DIÖSGYÖR, věnný hrad 
uherských královen, koupel v jeskynních termálních lázních Tapolca, TOKAJ, vinný sklep
a ochutnávka „královského vína“, oblast UNESCO, soutok řek Tiszy a Bodrogu.
5. den: BUDAPEŠŤ, hradní čtvrť (Královský palác, Rybářská bašta, Matyášův chrám), Parla-
ment, tržnice, náměstí Hrdinů, koupání v lázních Széchenyi, fakult. večeře s folklórem, ve-
černí rozloučení s Budapeští na vrchu Gellért, vyhlídka na osvět. metropoli, noční přejezd. 
6. den: Návrat do ČR v ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování  v hotelu/pensionu - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 3x polopenzi, ochutnávku vína, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné vč.  termálních lázní (cca 18500 HUF), jízdu vláčkem a drožkou, fakult. služby 
a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč, večeře s folklórem na rozloučenou 600 Kč (od 20 os.), 
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních až nočních hod. z republiky, Praha cca 22.00 hod. a dále dle 
míst nástupů. 
2. den: Ráno EGER, „barokní perla Maďarska“, náměstí s chrámem, hrad, turecký minaret, 
odpočinek a relaxace v termál. lázních, návštěva oblasti vinných sklepů tzv. „údolí krásné 
paní“, posezení ve vinném sklepě s ochutnávkou egerského vína, malé občerstvení, uby-
tování u termálních lázní v MISKOLC-TAPOLCA.  
3. den: BARLANGFÜRDÖ, koupání a relaxace v jeskynních termálních lázních TAPOLCA, 
návštěva vinařské oblasti TOKAJ . Na jaře účast na „festivalu Tokajského vína“, na pod-
zim zahájení vinobraní, průvod v krojích, přehlídka sortimentu vín spojená s ochutnávkou 
s možností nákupu, přehlídka vinařů, folklórní program, pozdní návrat.
4. den: BUDAPEŠŤ , okružní jízda městem, hradní čtvrť Buda, Rybářská bašta, Matyášův 
chrám, výhledy na Pešť, secesní architektura, fakult. oběd v “palačinkárně”, vyhlídka na 
rozloučenou z vrchu Gellért. Příjezd v nočních hodinách. 

Cena zahrnuje:  dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v penzionu - 2lůžk. pokoje, 2x polopenzi, ochutnáv-
ku tokaj. vína, vstupné na festival, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. termálních lázní (cca 18500 HUF), fakult. služby, ochutnávky jídla a pití při 
slavnostech a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1000 Kč, ochutnávka vína v Egeru 100 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč 

Program zájezdu a bližší informace na www.redok.cz

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hod. Zastávka v GÖDÖLÖ, zámek a zahrady. EGER, koupání.
2. den: EGER, město baroka a vína, celodenní koupání v term. lázních.
3. den: Termální lázně Egerszalók. 
4. den: Velikonoce v HOLLÓKÖ , palócký festival, lidový trh a umělecká řemesla. Večer 
návrat do ČR.
 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu s vlastními lázněmi - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 3x polopenzi, průvodce
Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné

Eger, Tokaj

Wellness Velikonoce 

Maďarsko – přírodní parky 
termály a víno

a UNESCO          

víno a termální lázně                                                

EGER - BARLANGFÜRDÖ - TAPOLCA - TOKAJ - BUDAPEŠŤ EGER - HAJDÚSZOBOSZLÓ - NP HORTOBÁGY - NP BUKOVÉ HORY - MISKOLC 
- LILLAFÜRED - TAPOLCA -TOKAJ - BUDAPEST 

Poznáme kraj vína, termální vody a zažijeme atmosféru slavnosti maďarského vína 
aszú „vína králů“, v oblasti Tokajských vrchů. Čekají nás lázně Eger, Tapolca i Budapešť. Poznáme půvaby metropole na Dunaji, hrady, vinné sklepy, památky UNESCO, nej-

větší step Evropy, projedeme se drožkou i úzkokolejným vláčkem a každý den ter-
mály.  Zájezd s využitím státního svátku - za 6 dní vyčerpáte jen dva dny dovolené
a navštívíte až 5 termálních lázní. 

Kód Termín Cena Trasa

HU676-16-1 02.06. - 05.06.    4 990,- C, P  

HU676-16-2 29. 09. - 02.10.      4 990,- C, P  

Kód Termín Cena Trasa

HU909-16-1       25.03. - 28.03. 7 440,- A

Kód Termín Cena Trasa

HU908-16-1    27.09. – 02.10.       8 990,- A + Bratislava
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GÖDÖLÖ – EGER – HOLLÓKÖ

lázně Széchenyi



Bosna a Hercegovina Tajuplným Balkánem 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR přes Slovensko, Rakousko, Slovinsko 
a Chorvatsko do Bosny. 
2. den: Prohlídka města BANJA LUKA, citadela, mešita 
Ferhadija, trapistický klášter MARIJINA ZVIJEZDA. Od-
poledne historické město BOSANSKA KRUPA, na skále nad řekou Unou si prohlédneme 
hrad OSTROŽAC. Nocleh.  
3. den: Muslimské město BIHAĆ a romantická zřícenina SOKOLAC. Přejedeme kaňonem 
řeky Uny k mohutným vodopádům a k pravoslavnému klášteru v MARTIN BRODU. Za-
stávka v TITOVĚ JESKYNI u města Drvar, PLIVSKÁ JEZERA s vodními mlýnky a historické  
město JAJCE, večerní  procházka, nocleh.  
4. den: TRAVNIK, orientální klenot na úpatí pohoří Vlašić, soutěska řeky Bosny s román-
ským hradem VRANDUKU, středověká opevnění ve městech MAGLAJ a DOBOJ. Nocleh
v městě TUZLA, proslavené těžbou soli.
5. den: Přes hraniční ZVORNIK, výhledy na pohoří Tara do báňského města SREBRENI-
CA, hrad, památník obrovského utrpení nedávné války v POTOČARECH. Město VIŠEGRAD 
se slavným mostem, Kusturicovým kamenným Andrićgradem, klášter DOBRUN. Nocleh
u Sarajeva.  
6. den: Dopoledne prohlídka SARAJEVA, atmosféra Baščaršije a některých muzeí. Ma-
lebné KRALJEVA SUTJESKA, františkánský klášter. V podvečer VISOKO, údajná pyramida 
Slunce v hoře Visočica. Nocleh. 
7. den: Františkánské kláštery FOJNICA a KREŠEVO. Orientální městečko KONJIC, bude-
-li to možné, i blízkého TITOVA ATOMOVÉHO BUNKRU. Odjezd do MOSTARU, Hajrudinův 
most, stará čtvrt Kujundžiluk. Ubytování v starém centru Mostaru.
8. den: Dervišský klášter u městečka Blagaj, STOLAC, historické hlavní město Hercegovi-
ny, bogomilská nekropole RADIMLJE s obrovským množstvím stečků. VODOPÁDY KRAVI-
CE a podvečerní zastávka v MEDJUGORJE, návrat na ubytování.
9. den: Městečko POČITELJ, základy antické římské vily v MOGORJELU. Dalmatská met-
ropole SPLIT, kde se zaměříme na Diokleciánův palác a některá archeologická muzea. 
Večer odjezd do ČR.  
10. den: Návrat v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu nebo v penzionu – 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 7x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

  Průvodce: Mgr. Kamil Hanák              

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 hotelu. 
3. den: Oblast METOHIJE (západní Kosovo), PEĆ, návštěva městečka, případně komple-
xu Pećského patriarchátu. Podél úpatí Prokletých hor do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, 
rozsáhlý cyklus fresek, kosovské město PRIZREN, turecká čtvrť. Přejezd na území Albánie, 
nocleh v zapomenutém BAJRAM CURRI, krásná poloha, kulisa horského velikánu Jezerca, 
jednoduché ubytování, ale skvělá strava. 
4. den: Brzké vstávání (v 5.00 hod), plavba po řece DRIN z Fierzë do Komanu, zátoky, úte-
sy, vodopády. Odpoledne pozůstatky pevnosti ROZAFAT u SKADARU, 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 by-
zantské říše a monumentální amfi teátr z 2. st. n. l., BERAT, nejstarší a nejkrásnější albánské 
město, byzantsko-slovanská citadela,  mešity a kostely v dolním městě, ubytování.
6. den: Cesta k moři. APOLLONIE, zbytky starověkého korintského města s chrámem boha 
Apollóna, moře, krátké koupání a Albánská riviéra. Vyjedeme do průsmyku LLOGARE 
(1058 m n. m.), pokračujeme do vesničky DHËRMI a dále krajem zemních pyramid až k HI-
MARË, přímořské letovisko, zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko 
QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a  pevnost Aliho Paši Tepelenského. 
7. den: GJIROKASTRA, památková rezervace, historické centrum, pevnost s muzeem 
vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografi cké 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, pravos. klášter a chrámy, odpoledne 
turistika ke skalním jezírkům v NP DRENOVË. Nocleh opět ve vesničce Mborja ned.Korče.
10. den: Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, rybářská vesnice LIN, vykopávky s antickými 
mozaikami, 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, horský masív s ledovcovými jezery. Odpoledne odjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x polo-
penzi, plavbu po řece Drin, pobytovou taxu, průvodce,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3100 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

  Průvodce: Mgr. Kamil Horák             

záhady hradů, bogomilských stečků a visockých pyramid k ryzímu drahokamu východu - Albánii                                       

Putování Bosnou, která byla ve středověku moc-
ným královstvím, jehož nedobytné hrady chránily 
zbytek křesťanské Evropy před osmanskou hroz-
bou. Scenérie bosenských hor, kaňonů a divokých 
hercegovských skalisek. Mozaika dnešní Bosny 
a Hercegoviny, země, která tolik ovlivnila chod dva-
cátého století. 

Vydejte se s námi tajuplným Balkánem za směsicí křesťanství a islámu, spatříme neu-
věřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých, projdeme  horská údolí a nahléd-
neme do obyčejného života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na 
svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.

Kód Termín Cena Trasa

BG681-16-1 26.08. - 04.09. 11 690,– A + Bratislava

Kód Termín Cena Trasa

AL682-16-1            14.07. - 25.07. 16 690,- A + Bratislava
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BANJA LUKA - BOSANSKA KRUPA - BIHAĆ - MARTIN BROD - DRVAR
- JAJCE - TRAVNIK - MAGLAJ - DOBOJ - SREBRENICA - POTOČARY
- VIŠEGRAD - SARAJEVO - VISOKO - KONJIC - MOSTAR - BLAGAJ - STOLAC
- RADIMLJE - MEDJUGORJE - POČITELJ - SPLIT

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 

BOSANSKA
KRUPABIHAĆ

BANJA LUKA

MARTIN
BROD JAJCE TRAVNIK

DOBOJ

SREBRENICA

VIŠEGRAD
SARAJEVO

KONJIC

MONSTAR

STOLAC

SPLIT

   pohoří Prokletie



ARAD

SIGHISOARA

SIBIU
BRAŠOV

BABELE

BUKUREŠŤ

PREDEAL
BUSTENI

SINAIA

SARAJEVO - PODGORICA -  SKADAR - ROZAFAT - KRUJA - TIRANA - DRAČ 
- BERAT - GJIROKASTËR - TEPELENË - APOLLÓNIA - VLORA - OHRIDSKÉ 
JEZERO - LIN - OHRID - SKOPJE

ARAD - SIBIU - PREDEAL - ZÁMEK PELEŠ - HRAD BRAN - POIANA BRAŠOV 
- BRAŠOV - SINAIA - BUSTENI - POHOŘÍ BUCEGI - BUKUREŠŤ - SKANZEN 
RUMUNSKÉ VESNICE - SIGHISOARA 

Albánie, Makedonie Rumunsko - za perlami Transylvánie 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách. Ubytování v Sarajevě. 
2. den: Dopol. prohlídka SARAJEVA, dědictví orientálního koloritu, bývalá radnice stavěná 
našimi krajany, Latinský most, místo, odkud vystřelil G. Princip na následníka trůnu Fr. Fer-
dinanda d’Este, mešity Aliho a Gazi Husreva, tržiště Baščaršija, kryté tržiště Bezistan, syna-
gogu i válečné hřbitovy. Odpol. pokračujeme NP Sutjeska do Černé Hory, ubyt. v Podgorici.
3. den: Přejezd do Albánie, krátká zastávka ve městě Shkodër (SKADAR). Navštívíme pev-
nost ROZAFAT - mohutné hradby, vězení i hradní muzeum s restaurací, výhledy na město
i na Skadarské jezero. Zastávka ve starobylém městě KRUJA a odjezd do hl. města Albánie 
TIRANA, podvečerní procházka centrem města, ubytování.
4. den: Město DRAČ, historické centrum, monumentální amfi teátr a archeologické muze-
um. Prohlídka krásného města BERAT , v centrálně-jižní části Albánie. V pozdních odpo-
ledních hodinách zamíříme na ubytování poblíž města Vlora ve Valonském zálivu.
5. den: Výlet do města GJIROKASTËR , hrad, etnografi cké muzeum, původně rodný dům 
diktátora Envera Hodži. Cestou zpět zastavíme ve městě TEPELENË, rodiště svébytného Ali 
Paši Tepelenského, známého i z románu hrabě Monte Christo. Návrat na ubyt. 
6. den: Archeologické lokality v kraji Fier, pozůstatky 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, 
budeme mít i možnost ochutnat věhlasné „korány“ (ohridské pstruhy), kteří žijí v jezerních 
vodách. Odjezd do makedonského Ohridu na ubytování. 
7. den: OHRID - fakult. plavba po OHRIDSKÉM JEZEŘE ke klášteru sv. Naoma. Lodičkami 
se můžeme vydat k pramenům Černého Drinu.Na břehu jezera se nachází řada obchůdků 
s místními suvenýry - šperky z „ochridských perel.“ Odpoledne prohlídka města, chrám 
sv. Sofi e, kostelík sv. Jana Kaneo postavený na útesu nad jezerem, obnovený kostel sv. 
Klimenta a sv. Pantelejmona, kostel sv. Bohorodičky s freskami. Možnost koupání v jezeře
a večerní procházka po promenádě. Návrat na ubytování.
8. den: Ráno se vydáme na cestu k domovu. Krátká zastávka v hl. městě Makedonie SKO-
PJE, kamenný most a náměstí Makedonia s památníkem Alexandra Velikého a cara Samu-
ela, rodný dům Matky Terezy, kostely sv. Klimenta a sv. Spasitele, tržiště Bitbazar. Přejezd 
Srbskem, Maďarskem a Slovenskem. 
9. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x uby-
tování – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 
6x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 270 Kč 
Povinný příplatek: 1lůžk. pokoj 2200 Kč (zde po-
vinné při nedoobsazení)

  Cesta tam bez nočního přejezdu       

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hod. odjezd z ČR. Ubytování 
ve městě ARAD s bývalou transylvánskou pevností, or-
todoxní katedrálou Narození sv. Jana Křtitele, katedrálou 
sv. Antonína. Nocleh. 
2. den: Poklady SEDMIHRADSKA (Transylvánie), území 
zámků knížete Drákuly, saských měst a typických vesnic. 
Město SIBIU, procházka centrem, mohutné opevnění s věžemi, malá náměstí, stará rad-
nice, Brukenthalův barokní palác, evangelický farní kostel, v jehož kryptě je uloženo tělo 
Drákulova syna - Mircey Zlého, ortodoxní katedrála -  zmenšenina Agia Sofi a v Istanbulu 
aj. Pokračujeme do rumunských Karpat, horského letoviska PREDEAL, kde se ubytujeme 
pro celý náš zbývající pobyt. 
3. den: Prohlídka zámku PELEŠ a nahlédnutí k zámečku PELIŠOR – „Malý Peleš“, který 
se nachází jen pár kroků opodál. Navštívíme Drákulův hrad BRAN a přes horské středis-
ko POIANA BRAŠOV přijedeme do největšího města Sedmihradska  BRAŠOVA - „rumun-
ský Salcburk“ - historické jádro, budova Staré radnice a Černý kostel, brána Poarta Schei
i nejužší ulička v Rumunsku Strada Sforii. 
4. den: Horské město SINAIA „Perla Karpat“, bývalé letní sídlo rumunské královské rodiny. 
Město bylo pojmenováno podle Sinaiského kláštera, který bude naší první zastávkou. Po 
prohlídce se vydáme do města BUSTENI a pak fakult. lanovkou k výletu do pohoří Bucegi. 
Od horní stanice lanovky u chaty Cabana Babele (2200 m) to budeme mít jen kousek ke  
skalnímu útvaru BABELSKÁ SFINGA, nádherný výhled do okolí. Od Babelské sfi ngy 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 hl. města BUKUREŠŤ. Okružní jízda městem -  
pojedeme bulvárem Kiseleva a třídou Calea Victoriei, uvidíme Vítězný oblouk, Královský 
palác, náměstí Revoluce, Atheneum, sídlo Metropolity i druhou největší budovu na světě  
palác Parlamentu. Projdeme se zachovalými uličkami ve staré obchodní čtvrti, atmosféra 
města. Cestou zpět zastávka ve Skanzenu rumunské vesnice. 
6. den: Perla Sedmihradska - město SIGHISOARA , jedno z největších a dodnes obyd-
lených středověkých hradů, obranné věže, věž s velkým orlojem, dům, kde se prý narodil 
kníže Vlad Tepes. Odpoledne odjezd do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x 
snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena za-
hrnuje“
Fakultativní příplatek: 5x večeře 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
Povinný příplatek: 1lůžk. pokoj 2690 Kč (zde povinné při nedoobsazení) 

a Sarajevo                      území knížete Drákuly a Bukurešť

Navštivte s námi Makedonii a Albánii, divokou a nespoutanou krásu přírody, čistého 
moře a hor. 

Vydejte se s námi do tajemné Transylvánie, za obje-
vováním pokladů, tajemných hradů hraběte Dráku-
ly, pohádkové horské krajiny pohoří Bucegi a „perly 
Sedmihradska“ městečka Sighisoara. 

Kód Termín Cena Trasa

AL683-16-1 11.06. - 19.06. 12 990,- M + Bratislava

Kód Termín Cena Trasa

RO684-16-1 26.07. – 01.08. 8 890,- C, P + Bratislava
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   Berat

 Sinaia zámek Peleš

Bosna a Hercegovina, Albánie



džucké mešity. Přejezd do KONYA, prohlídka významného města muslimských věřících
s věhlasnou mešitou, muzeum Mevlana. Ubytování v Kappadokii. 
9. den: Oblast magické KAPPADOKIE, podzemní města DERINKUYU nebo KAYMAKLI. 
Návštěva vesnice UCHISAR. Údolí GÖREME  a ÇAVUSIN,  jedny z největších přírodních 
zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován pohád-
kový barevný svět skalních pyramid a různých bizarních útvarů, ve kterých lidé vyhloubili 
řady kostelů, skalních klášterů i měst. Návrat na hotel.
10. den: Dokončení prohlídky Kappadokie, přejezd do ANKARY, hlavního města Turecka 
se známým archeologickým muzeem Anatolských civilizací s největší sbírkou chetitského 
umění, reliéfů a hliněných tabulek, mauzoleum Anitkabir. Ubytování.
11. den: Odjezd do ISTANBULU, města protnutého Bosporskou úžinou a posetého kopule-
mi a minarety. První seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu.
12. den: ISTANBUL, celodenní prohlídka čtvrť Sultanahmet - na místě starého byzantské-
ho sídliště, Aya Sofya  – nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moud-
rosti“, Modrá mešita, Hippodrom, Yerebatanská cisterna – část starodávného akvaduktu 
a návštěva Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 4500 obchodů 
pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. 
13. den: Dopol dokončení prohlídky města vč. paláce Topkapi, plného umělec. pokladů 
mimo jiné i nádherných kachlů z Izniku. Odpol. odjezd směr Bulharsko, ubytování v Sofi i.
14. den: Po snídani odjezd do ČR, návrat v pozdních nočních až časných ranních hod.24.10. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt přes Dardanelskou úžinu, 12x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 11x polopenzi + 1x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4990 Kč (zde povinný při nedoobsazení), fakult. výlet 7. den 450 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 450 Kč
  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová
  Bonus - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 4. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 12. den: Program shodný se skupinou autobusového zájezdu.
13. den: Dopoledne dokončení prohlídky ISTANBULU vč. paláce Topkapi, plného umělec-
kých pokladů. Odpoledne, dle letového řádu, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, leteckou přepravu zpět Istanbul - Praha, transfer na letiště, 
trajekt přes Dardanelskou úžinu, 11x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s přísluš., 11x polopenzi, průvodce    
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4490 Kč (zde povinný při nedoobsazení), fakult. výlet 7. den 450 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč  

  Průvodce: Mgr. Dana Kelblová
  Bonus - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 4. 2016

Okruh Tureckem - za krásou Orientu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách - směr Slo-
vensko, Maďarsko, Srbsko.
2. den: Dopoledne příjezd do Edirne, ubytování v hotelu. EDIRNE, město nazývané „brána 
Orientu“, bývalé hlavní město osmanské říše a dokonalý začátek naší cesty po Turecku - 
překrásná Selimiye Camii - Selimova 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 archeologic-
kých lokalit odkrytých H. Schliemannem, Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, 
chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Odjezd do AYVALIKU na ubytování. 
Pobřežní rybářské městečko, centrum výroby olivového oleje, atmosféra zašlých časů, 
kamenné domy a městské mešity prozrazují řecký pravoslavný původ a končí zde svou 
plavbu i lodě z řeckého ostrova Lesbos.
4. den: Návštěva velkolepé akropole PERGAMON, shlížející z návrší na novodobou Berga-
mu, se řadí k nejpůsobivějším památkám v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. 
n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. stol. před Kristem s 10000 
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 rozvaliny byzantské pevnosti a krásná stará bazilika 
sv. Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. 
5. den: Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES, bývalé významné ob-
chodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa 
- Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova 
knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavičí 
vrch - místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí NP. DIDYMA, slavná staro-
věká věštírna se zbytky Apollónova chrámu, MILÉT, významné starověké město s Velkým 
divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře 
Marka Aurelia. Ubytování v oblasti KUŞADASI. 
6. den: Cesta do vnitrozemí. Navštívíme PAMUKKALE , travertinové kaskády a jezírka, 
jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. HIERAPOLIS , bývalé vznešené antické 
město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. Přejezd na Tureckou riviéru do 
ANTALYE, nocleh.
7.den: Pobyt u moře, odpočinek na pláži nebo fakultativní výlet do antické Lýkie, antické 
město PHASELIS na rozhraní moře, borového lesa a horských štítů, možný výjezd lanovkou 
na turecký Olymp – TAHTALI DAGI (2400 m) a MYRA, antické ruiny metropole Lýkie, dům 
svatého Mikuláše.
8. den: Dopoledne procházka v centru ANTALYE, Hadrianova brána, osmanské domy, sel-

západní i jižní pobřeží, Pamukkale a Kappadokie

EDIRNE - DARDANELY - TRÓJA - AYVALIK - PERGAMON - SELÇUK - EFES
- DIDYMA - MILÉT - KUŞADASI - PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ANTALYA
- PHASELIS - MYRA - KONYA - GÖREME - ÇAVUSIN - UCHISAR
- DERINKUYU - ANKARA - ISTANBUL  

Velký okruh Malou Asií, do země, která je odedávna 
spojnicí mezi kontinenty a kulturami, most mezi Ev-
ropou a Asií, kolébka lidské civilizace. Poznáme his-
torické památky křesťanské i osmanské architektu-
ry, nádhernou přírodu vnitrozemí, přímořské oblasti 
jižního Turecka, ale i oblast Kappadokie. Navíc na 
mnoha místech vychutnáme atmosféru tureckých 
bazarů, kaváren a turecké kuchyně.  

Kód Termín Cena Trasa

TR690-16-1   10.10. - 23.10. 19 490,– A, B, G  + Bratislava      

Kód Termín Cena Trasa / Svoz let.

TR691-16-1   10.10. - 22.10.   25 690,– Tam
A, B, G,  + Bratislava           

Zpět
L2, L3       
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Okruh Tureckem - za krásou Orientu

EDIRNE - DARDANELY - TRÓJA - AYVALIK 
- PERGAMON - SELÇUK - EFES - DIDYMA
- MILÉT - KUŞADASI - AFRODISIAS
- PAMUKKALE - HIERAPOLIS - KONYA
- KARAVANSERAY SULTANHANI - GÖREME - ÇAVUSIN - UCHISAR
- DERINKUYU - ANKARA - ISTANBUL 

AYVALIK

DARDENALYTRÓJA

SELCUK PAMUKKALE

KONYA

AFRODISIAS

GÖREME

ANKARA

ISTANBUL
EDIRNE

DIDYMA

T U R E C KO

IstanbulIstanbul



Istanbul

Istanbul Turecko - Kappadokie                                                       

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Istanbulu, transfer na hotel. První seznámení s met-
ropolí na Bosporu, městem ISTANBUL , večerní město.
2. den: Prohlídka památek historického centra Starého Istanbulu v okolí antického Hippo-
dromu - MODRÁ MEŠITA s hrobkou sultána Ahmeda I. - modré glazované dlaždice a štíhlé 
minarety, byzantský kostel z 6. stol. Malá Hagia Sofi a a nejslavnější chrám Byzantské říše 
HAGIA SOFIA - „chrám Boží moudrosti“, jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa již 
více jak 1400 let nepřestává ohromovat svou krásou. Návštěva Archeologického muzea
s významnou sbírkou antického umění a největší mešity v Istanbulu - SULEJMANOVY ME-
ŠITY (Süleymaniye Camii), nad zátokou 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 Marmarské 
moře, Bospor a Zlatý roh, po dlouhá staletí rezidence osmanských sultánů (řada nádvoří 
s výhledem na Marmarské moře, klenotnice sultánů, zbrojnice, obrazárna, sbírky porce-
lánu, možnost návštěvy harému). Odpoledne návštěva Yerebatanské cisterny (antická 
podzemní zásobárna vody), Egyptského bazaru s Novou mešitou a orientální atmosféra 
VELKÉHO BAZARU - Kapali Çarşisi, nacházejícího 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 podvečerní plavba po Bosporu.  
4. den: Po snídani individuální volno v Istanbulu, odpoledne transfer na letiště a odlet do ČR.

Cena zahrnuje:  leteckou přepravu Praha - Istanbul - Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště v Istanbulu, 3x 
ubytování v centrální části Istanbulu, hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby, spropitné a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2000 Kč (zde povinný při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 120 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Istanbulu, vnitrostátní let Istanbul – Nevşehir, nocleh.
2. den: GÖREME , barevný svět skalních věží s vyhloubenými kostely s  freskovou vý-
zdobou. Průchod „MALÝM ÚDOLÍM LÁSKY“ a výstup na vyhlídku nad údolím. OPEN 
AIR MUSEUM , kostely s freskami. Odpoledne průchod částí MESKENDIR VALLEY
a RED VALLEY, panoramatická terasa s vyhlídkou. Pro zájemce výstup na AK DAG, tabulo-
vou - stolovou horu a přechod do Paşabag.
3. den: Podzemní město KAYMAKLI, množství chodeb a podzemních tunelů. Fotozastávka 
u jezera NAR GÖLÜ. Trosky kláštera GÜZELYURT. Turistika v KAŇONU IHLARA, křesťanské 
kostely vytesané do skal, průchod 7 km dlouhým nejzajímavějším úsekem kaňonu.
4. den: Brzy ráno možnost letu balonem (cca1 hod. let, 130 €/os.) nad nejkrásnějšími místy 
Kappadokie, doporučujeme, nezapomenutelný zážitek. Průchod kappadockými údolími - 
nejkrásnější část RED VALLEY, označovaná jako ROSE VALLEY, pohádkové komíny, kostely 
s freskami. Posedíme u čaje nebo džusu a  pokračujeme do vesnice ÇAVUŞIN, jeskynní 
obydlí a dochov. část  kostela sv. Jana. Pěší výlet zakončíme v  PAŞABAG, zajímavé hřibo-
vité skalní útvary. Nedaleko projdeme údolími v ZELVE, kde koexist. křesťané a muslimové.
5. den: Turistika v  údolí ÇAT VALLEY, množství holubníků vytesaných do skal, komplex 
skal. města AÇIKSARAY, skupiny klášterů, kostelů a obytných prostor. Freskami zdobený 
kostel sv. Jana v GÜLŞEHIRU. Odpoledne HACI BEKTAŞ, centrum mystického řádu dervišů 
Bektaši. Městečko AVANOS u  řeky Kizilirmak. SARIHAN, dobře dochovaný han, bývalá 
zastávka karavan, dílna na výrobu keramiky.
6. den: Výlet do pohoří HODUL, prohlídka kostela sv. Theodory, nad vesnicí Yeşilöz pře-
jdeme na nejvyšší vulkán Kappadokie Erciyes Dagi (3 916 m n.m.). Sestoupíme do skalnaté-
ho údolí a putování zakončíme v antickém Sobesos. ŞAHINEFENDI – SOBESOS, vykopávky 
římského města. Malebné ÚDOLÍ SOGANLI, množství starých kostelů a klášterů s fresko-
vou výzdobou mimo obvyklé turist. trasy.
7. den: Průchod Údolím lásky LOVE VALLEY na okraj Uçhisaru. Ukázka tradičního zpraco-
vání onyxu, výroba šperků, ochutnávka vín. UÇHISAR,  nejvýše položená pevnost v Kappa-
dokii, průchod starým skalním městem, výhledy na údolí Göreme. PIGEON VALLEY – Údo-
lím holubníků, které připomíná Grand Canyon – do Göreme, prohlídka několika kostelíků 
a falických věží. K večeru výstup na vyhlídku nad Göreme, západ slunce (dle počasí usku-
tečníme již některý den dříve).
8. den: Transfer do oblasti pohoří ALA DAGLARI, které je součástí Tauru. Relaxace u stup-
ňových vodopádů KAPUZBAŞI. Odpoledne volno, možnost vycházek k vodopádům. 
9. den: Skalní klášterní komplex s nejlepšími freskami v  Kappadokii ESKI GÜMÜŞLER. Delší 
přejezd na pobřeží Středozemního moře. Areál římského města DIOCAESAREA (Uzunca-
burç), Diův chrám, divadlo, 22,5 m vysoká a 2300 let stará obytná věže aj.
10. den: Volný den u moře. Pro zájemce krátký výlet k JESKYNÍM NEBE a PEKLO, plavba 
na ostrůvek s hradem KIZKALESI, koupání na písečné pláži u hradu KORYKOS.
11. den: Odlet z Adany přes Istanbul zpět do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Istanbul - Nevşehir a Adana - Istanbul - Praha, letištní taxy, 
veškeré transfery dle programu (většinou minibusy), 10x ubytování v hotelu  - 2lůžk. pokoje s přísluš. (7x 
Göreme, 1x Ala Daglari, 2x na pobřeží Středozem. moře), 10x polopenzi, českého a tureckého průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna a připojištění vyššího storna zájezdu 580 Kč
Poznámka: Lehká turistika většinou 3-4 hod. každý pěší výlet. Někdy během jednoho dne 2 pěší přechody. 

  Průvodce: Mgr. Lucie Leikepová

město mezi dvěma kontinenty krásy středního Turecka, lehká turistika

Prodloužený víkend  v Istanbulu, v městě stojícím mezi dvěma kulturami, dvěma kon-
tinenty, 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. 

Zajímavý program s pěší turistikou, zaměřený na poznání nejkrásnějších přírodních 
míst středního Turecka, do oblasti slavné Kappadokie.  

Kód Termín Cena Svoz let.

TR692-16-1      28.04. - 01.05.     14 490,- L2, L3

TR692-16-2 06.10. - 09.10.     14 490,- L2, L3

TR809-16-3 17.11. - 20.11.     14 490,- L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.

TR693-16-1       01.07. – 11.07. 36 990,- L3 , L6
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Kappadokie



Ázerbájdžán Arménie, Gruzie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do BAKU a přejezd na ubytování (3 noci).
2. den: Prohlídka hl. města BAKU, Staré město, Palác Širvanšáhů s blízkými mešitami, Pre-
zidentský palác, muzeum koberců aj. 
3. den: Památky Abšeronského poloostrova, zoroastrijský chrám v SURAXANI, zastávka 
u hradu v RAMANĚ, středověké věže v M�RD�KANU, poutní mešita Ziyarətgah v ŞÜV�LANU, 
středověké pevnosti a monumentální mešita v NARDARANU. Cestou zpět zastávka u hořící 
skály Yanar Dağ, jejíž záři si nejlépe vychutnáme z místní čajovny.
4. den: Sever Ázerbájdžánu.  Zastávka a výšlap na posvátnou Pětiprstou horu, poutní 
svatyně, výhledy na Kaspické moře. Z vesnice QALALTI výstoupáme k  hradu Çıraqqal. 
Městečko QUBA, mešity, lázně, synagoga. Ubytování v XINALIQ. 
5. den: Úžasná celodenní túra pod masivy VELKÉHO KAVKAZU, mezi zapomenutými ves-
nicemi XINALIQ a LAZA. Alternativou lehčí túra - procházka k zoroastrijskému chrámu věč-
ného ohně a po pobytu v Xinaliq, přejezd do Lazy.
6. den: Návštěva mešity v QUSARU, přejezd do středního Ázerbájdžánu. GOBUSTAN, 
mauzoleum světce Diri Baba. ŞAMAXI, Páteční mešita, hřbitovní areál s mnoha mauzoley. 
Nocleh v horské vesnice Lahic.
7. den: LAHIC, vesnice kovotepců, kamenná architektura, výhledy na Velký Kavkaz. 
Qəbələ, muzeum a návštěva vykopávek Çuxur Qəbələ či Qədim Qəbələ. Nocleh v histo-
rickém města Şəkİ. 
8. den: Prohlídka Şəki - pevnost Chánů s palácem XAN SARAYI, historické i etnografi c-
ké muzeum, karavanseraje a mešity ve starém městě. Architektura středověkých křes-
ťanských památek kavkazských Albánců, kostelíky ve vesnicích KİŞ i QUM a v městečku 
QAX. Nocleh ve městě ZAQATALA, s atraktivní mešitou, ruskou pevností a pravoslavným 
chrámem.
9. den: Druhé největší město Ázerbájdžánu Gəncə, turecký Hammam, mešita, mauzole-
um básníka Nizámího, vyhlášený Butulkadan ev. (Lahvový dům). Středoevropská vesnice 
GÖYGÖL, vybudovaná německými vinaři v polovině 19. stol., bude-li to možné, zamíříme 
do odlehlého koutu MALÉHO KAVKAZU, k tajemnému jezeru GÖY GÖL (Modré jezero). 
10. den: Brzy ráno zpáteční cesta do Baku. Zastávka u PIR HUSEIN, mauzoleum, zbyt-
ky dervišského kláštera na karavanní cestě, u bahenních sopek a světoznámé petroglyfy
u QOBUSTANU. Večer příjezd na hotel. 
11. den: Ráno odjezd na letiště, odpoledne přílet do Prahy.

Cena zahrnuje: let.přepravu Praha – Baku- Praha vč. let. tax a poplatků, 7/8x ubytování v hotelu/penzionu, 
2x ubytování ve vesnici v guesthouse (dle času příletu), 2lužk. pokoje s přísluš., 9/10x snidani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: turist. vízum 1900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč s možností připo-
jištění vyššího storna +250 Kč, 1lůžk. pokoj 4800 Kč (povinný při nedoobsazení, v  guesthouse nelze)

  Průvodce: Mgr. Kamil Hanák              

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do JEREVANU, ubytování.
2. den: Klášter GEGHARD  s jeskynními chrámy, antický chrám GARNI, klášter CHOR 
VIRAP, pohledy na horu Ararat, klášter NORAVANK a ARENI, nejstarší vinařství na světě 
(6100 let), vinařské závody, ochutnávka vína. 
3. den: Megalitické pole KARAHUNDŽ, lanovkou ke klášteru TATEV,  výlet k řece ARAX se 
zastávkami. Návrat na nocleh pozdě v noci. 
4. den: Selimův  průsmyk (2410 m) se zbytky Selimovy Karavanseraje, pokračujeme k Se-
vanskému jezeru, lokalita NORATUS,  rozsáhlé pole CHAČKARŮ, zastavíme u kláštera SE-
VANAVANK, komplex kláštera HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK. 
5. den: Klášter MAKARAVANK, výhledy na údolí řeky Aghcev, podél gruzínské hranice ke 
klášteru HAGHPAT  s chrámem sv. Kříže, areál SANAHIN  s několika mauzoleí, kated-
rála v ODZUNU s pohřebním pomníkem. 
6. den: Památník obětem zemětřesení v SPITAKU, cesta k nejvyšší arménské hoře ARAGAC 
(4090 m), vystoupíme k JEZERU KARI (3190 m) se stanicí výzkumu kosmických paprsků, 
pevnost AMBERD, trosky kláštera ZVARNOC  a EČMIADZIN , duch. centrum Arménie. 
7. den: Prohlídka JEREVANU, památník a muzeum genocidy, katedrála sv. Řehoře, Modrá 
mešita, aj. Odpoledne přejedeme vlakem do TBILISI, ubytování.
8. den: Celodenní prohlídka TBILISI, katedrála  sv. Trojice a chrám Metechi, památky Sta-
rého města, pevnost Narikala s vyhlídkou. 
9. den: Město MCCHETA , kostelík Džvari, katedrála Sveticchoveli, chrám Samtavro. 
Skalní klášter ŠVIO-MGHVIME. Přejezd do GORI, rodný domek diktátora Stalina, pevnost 
GORIS-CICHE.  Zastavíme u starověkého jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI 
SIONI. Cestou na nocleh unikátní freskový cyklus v UBISI. 
10. den: Údolím řeky Inguri do SVANETIE , vysokohorská MESTIA, procházka, muzeum, 
obranné věže. Dle možností výjezd lanovkou na vyhlídku nad městem.  
11. den: Návrat do oblasti MINGRELIE, zastávka u zámku ve městě ZUGDIDI, pokračujeme 
do kraje GURIE s čajovými plantážemi. Odpol. koupání v moři, v lázeňském letovisku UREKI. 
12. den: GONIO s hradbami antického města APSAROS, BATUMI nejvýznam. památky, kou-
pání, KUTAISI, prohl. slavné katedrály BAGRATI  a nedal. kláštery MOCAMETA a GELATI . 
13. den: BORDŽOMI, park s fontánami. Město ACHALCICHE , hradní komplex, mešita, os-
manské lázně, starobylý klášter SAPARA, skalní město VARDZIA s mnoha jeskyněmi a tunely.
14. den: Přejezd do oblasti KAZBEGI. Zastávka v SAMTAVISI u středověkého chrámu a na 
hradě v ANANURI. Pokračujeme gruzínskou vojenskou silnicí s panoramatickými zastáv-
kami a vyšlápneme nebo vyjedeme ke kostelíku sv. Trojice. 
15. den: Odjezd do kraje KACHETIE. Uprostřed vinic v ALAVERDI navštívíme katedrálu sv. 
Jiří. GREMI, areál královské citadely. TELAVI, staré uličky, opevnění. CINANDALI, zámeček 
spisovatele Čavčavadzeho, ochutnávka gruzínského vína. 
16. den: Městečko SIGHNAGHI a poutní klášter BODBE, klášterní komplexy DAVID GA-
REDŽA. Návrat do Tbilisi, krátký nocleh.
17. den: Brzy ráno odlet z Gruzie do Prahy.

Cena zahrnuje: let.přepravu Praha – Jerevan a Tbilisi – Praha vč. let. tax a poplatků, dopravu pronajatým 
autokarem a hromadnou dopravu dle programu, 16x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 14x 
večeři, 15x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5200 Kč (zde povinný při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připo-
jištění vyššího storna zájezdu 760 Kč. 

  Průvodce: Mgr. Kamil Hanák            

trochu jiný Kavkaz divokým Kavkazem až ke kolébkám civilizace

Vrcholky Velkého Kavkazu a tajemná údolí Malého Kavkazu nás příjemně překvapí 
také z východní strany, z Ázerbájdžánu. Zatímco na okraji polopouště v  Baku vynikne 
souznění ropného bohatství s moderní architekturou nebetyčných mrakodrapů, se 
starými paláci šáhů a chánů, tak pouhé tři hodiny jízdy od metropole nás dělí od 
světa zapomenutých vesnic, neprobádaných údolí Velkého Kavkazu, zvyky a tradice, 
o kterých evropský cestovatel často nemá ponětí.  

Pojeďte s námi za poznáním Arménie a Gruzie, dvou zemí, které je možno díky obrov-
ské koncentraci architektonických památek a přírodních skvostů považovat za jedna 
z nejkouzelnějších míst planety. 

Kód Termín Cena Svoz let.

AZE685-16-1 21.06 - 01.07. 42 990,– L6 Kód Termín Cena Svoz let.

ARM686-16-1                                                          05.06. - 21.06. 49 990,- L6

136

Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie
p

o
zn

áv
a

cí
 z

á
je

zd
y 

- 
Ji

h
o

zá
p

a
d

n
í A

si
e

BAKU - ABŠERONSKÝ POLOOSTROV - QUBA - QUSAR - GOBUSTAN
- ŞAMAXI - LAHIC - Q�B�L� - Ş�KI - G�NC� - GÖYGÖL - PIR HUSEIN - QOBUSTANU

KavkazBaku



Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie
Kavkaz

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

TBILISI - MCCHETA - ŠVIO-MGHVIME - GORI - UPLISCICHE - ZUGDIDI
- UREKI - GONIO - BATUMI - KUTAISI - MOCAMETA - GELATI - BORDŽOMI
- ACHALCICHE - SAPARA - VARDZIA - SAMTAVISI - ANANURI - GREMI
- TELAVI  - CINANDALI - SIGHNAGHI - BODBE - KLÁŠTERY DAVID GAREDŽA

Arménie Gruzie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do JEREVANU, transfer na ubyt. 
2. den: Malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD 
s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a k  an-
tickému chrámu GARNI z 1. století n. l. Přejezd do provin-
cie Ararat ke klášteru KHOR VIRAP s vězením Řehoře Osvícence, pohledy na horu Ararat 
(5137 m), odpoledne soutěskou Amaghu ke slavnému klášteru NORAVANK ze 13. stol.,
v nedalekém Areni navštívíme vinařské závody, ochutnáme místní víno, ve zdejších jeskyn-
ních bylo r. 2011 objeveno nejstarší vinařství na světě (6100 let), ubytování ve městě Sisian.
3. den: Megalitické pole KARAHUNDŽ, připomínající anglickou Stonehenge, pokračujeme 
do HALIDZOR a dále nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) ke klášteru TATEV obehnaného 
mohut. hradbami. Odpol. výlet k řece Arax, panoram. zastávky. Pozdě v noci návrat na ubyt.
4. den: Přes Selimův průsmyk (2410 m) a středověkou karavanseraj, nejlépe zachovaná v 
Arménii, pokračujeme k SEVANSKÉMU JEZERU, návštěva lokality NORATUS, prohlídka roz-
sáhlého pole chačkarů, klášter SEVANAVANK s nádhernými výhledy. Odpoledne prohlídka 
kláštera HAGHARCIN a kláštera GOŠAVANK. 
5. den: Klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledy na údolí řeky Aghcev. Přejede-
me přes hory podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT , s chrámem sv. Kříže a jedno-
ho z nejslavnějších chačkarů v Arménii. Areál SANAHIN , mauzolea, významná akademie, 
knihovna, katedrála v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Soutěskou řeky Debed 
pokračujeme na ubytování do Vanadzor.
6. den: Ráno zastávka u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU, pokračujeme k nej-
vyšší arménské hoře ARAGAC (4090 m), vyjdeme k  jezeru Kari (3190 m) se stanicí výzkumu 
kosmických paprsků  a sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky kláštera 
ZVARNOC  a posvátný EČMIADZIN , duchovní centrum Arménie, prohlídka starobylých 
kostelů a chrámů sv. Ripsimy a sv. Gajané. 
7. den: JEREVAN, brzy ráno prohlídka památníku a Muzea arménské genocidy, návště-
va muzea starých manuskriptů Matenadaran a hl. památek města, katedrála sv. Řehoře, 
Modrá mešita, chrám sv. Sarkise, nám. Republiky, Opera, Kaskády, ev. další muzea, krátký 
nocleh v Jerevanu.
8. den: Brzy ráno odlet z Arménie a během dne přílet do Prahy.

Cena zahrnuje:  let. přepravu Praha – Jerevan – Praha, let. taxy a poplatky, dopravu pronajatými autokary 
a hromad. dopravu dle programu, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s přísluš., 6x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájez-
du 240 Kč s možností vyššího připojištění storna + 250 Kč

  Průvodce: Mgr. Kamil Hanák             

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Tbilisi, přesun na ubytování.  
2. den: Celodenní prohlídka TBILISI, katedrála Sameba a chrám Metechi, pevnost Narikala 
s panoramatickou vyhlídkou, památky Starého Města (mešita, hamám, kostel sv. Jiří, kate-
drála Sioni) a Rustaveliho třída.
3. den: Město MCCHETA , kostelík Džvari, katedrála Sveticchoveli a chrám Samtavro,
v blízké soutěsce skalní klášter ŠVIO-MGHVIME. Přejezd do GORI, rodný dům diktátora 
Stalina, pevnost Goris-Ciche. Zastávka u jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI 
SIONI. Cestou na nocleh unikátní freskový cyklus v UBISI. Nocleh v Kutaisi.
4. den: Dopoledne údolím řeky INGURI do SVANETIE , lůna VYSOKÉHO KAVKAZU. Vyso-
kohorské letovisko MESTIA, procházka, muzeum, obranné věže. Dle možností lanovkou na 
panoramatickou vyhlídku nad městem.  Na nocleh se přesuneme do Mestie.  
5. den: Ráno opustíme Horní Svanetii a vrátíme se zpět do oblasti MINGRELIE. Zastávka
u zámku v ZUGDIDI. Přejezd do subtropického kraje GURIE s rozsáhlými čajovými plantá-
žemi. Odpoledne koupání v moři v letovisku UREKI. Nocleh v Batumi.
6. den: GONIO s hradbami antického města Apsaros a údajným hrobem apoštola Matěje. 
BATUMI prohlídka, koupání. KUTAISI se slavnou katedrálu BAGRATI , kláštery MOCAME-
TA a GELATI . Dva noclehy v Bakuriani.
7. den: Prohlídka BORDŽOMI, park s fontánami a lázeňské domy. ACHALCICHE, hradní 
komplex, mešita, synagoga, osmanské lázně, za městem starobylý klášter SAPARA s by-
zantskými freskami. Skalní město VARDZIA s  jeskyněmi propojenými tunely. 
8. den: Přejezd do oblasti KAZBEGI. Zastávka v SAMTAVISI, středověký chrám, hrad
v ANANURI. Pokračujeme Gruzínskou vojenskou silnicí s  panoramatickými zastávkami, 
výšlap nebo výjezd  ke  kostelíku sv. Trojice. Nocleh v Stepancmindě.
9. den: Přejezd do  kraje KACHETIE. Odpoledne ALAVERDI, katedrála sv. Jiří, královská 
citadela v GREMI, TELAVI, procházka starými uličkami, opevnění, CINANDALI, zámeček 
spisovatele Čavčavadzeho, ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi.
10. den: Ráno městečko SIGHNAGHI obehnané hradbami a nedaleký poutní klášter BOD-
BE, kde je pohřbena sv. Nino, patronka Gruzie. Pouštní krajinou ke klášterním komplexům 
DAVID GAREDŽA. Odpoledne návrat do Tbilisi, krátký nocleh.
11. den: Brzy ráno odlet z Gruzie a během dne přílet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha -Tbilisi – Praha vč. let. tax a poplatků, dopravu pronajatými autokary
a hromadnou dopravu dle programu,  10x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x polo-
penzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4100 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 330 Kč s možností vyššího připojištění storna +250 Kč

  Průvodce: Mgr. Kamil Hanák        

země Noemova za zlatým rounem do bájné Kolchidy

Historická a tradiční křesťanská Arménie, země hor 
s všudypřítomným pohledem na biblickou horu 
Ararat, s bezpočtem pitoreskních hřbitovů se sta-
robylými kačkárovými kříži a především se skvos-
ty klášterní architektury. Úžasná příroda, kaňony, 
modré jezero Sevan, pastevci na koních, arménský 
venkov s horskými loukami, to je Arménie. 

Okruh Gruzií nás zavede do srdce země Tbilisi, do Svanetie pod štíty Velkého Kav-
kazu, projedeme úrodné i přímořské kraje, budeme okouzleni krásou Kachetie, pra-
vlasti pěstování vína i kraje pouštních scenérií. Sami pak zjistíme, že ono zlaté rouno 
je Gruzie sama.

Kód Termín Cena Svoz let.

ARM687-16-1 05.06. - 12.06. 33 990,-  L6

Kód Termín Cena Svoz let.

GRU688-16-1 11.06. - 21.06. 35 990,- L6
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né lidmi. Exotická Srí Lanka, luxus Malediv, posvátná místa Indie, Čína 
– mozaika tisícileté kultury, thajské ostrovy Phi-Phi, ostrov bohů Bali, 
jezero Titicaca, léčivé Mrtvé moře, biblické památky Izraele, svatyně 
Machu Picchu, nebetyčné Himaláje, gejzíry Yellowstonu, mrakodra-
py Dubaje, bombastický New York, nepřekonatelně krásná Kanada… 
úžasných míst je na celé planetě nespočet, začněte je poznávat. Ne-
váhejte a vyberte si svůj osmý div světa! 

Vzdálené země,
exotika

Splňte si svůj sen, odleťte za zážitky a poznáním do vzdálených zemí, 
za exotikou. Poznejte s našimi průvodci místa, která ohromují svět již 
po tisíciletí! Navštívíte země a místa, kde je příroda ještě netknutá, kde 
člověk dávno převzal otěže vývoje do svých rukou a krajinu přetvořil
k nepoznání. Čekají vás neprostupné džungle s vřískotem zvěře, skal-
natá, neznámá pobřeží, ostrůvky uprostřed oceánů, vulkány chrlící 
popel a lávu, pozůstatky dávných civilizací i nejvyšší stavby stvoře-
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Maroko – královská města Okruh Marokem         

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ráno z ČR, cesta přes Německo a Francii.  
2. den: BARCELONA , hlavní město Katalánska, gotická 
čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, Rambla, Gaudího domy, Pi-
cassovo muzeum aj., nocleh na Costa Dorada.
3. den: Přejezd přes Valencii, Alicante, Granadu na jih Španělska. Nocleh na Costa del Sol.  
4. den: Traj. do Afriky ALGECIRAS - CEUTA, cesta přes Tetouan, Larache do Meknés, nocleh.
5. den: Vykopávky římského města VOLUBILIS . Posvátné město MOULAY IDRISS, krá-
lovské město MEKNÉS  s památkami na Moulaye Ismaila, nejrozporuplnější osobnost 
marockých dějin. Nocleh.
6. den: FÉS , klenot islámu, duchovní centr. Maroka, královský palác, židovská čtvrť, sta-
robylá medina Fés el Bali, spleť uliček s bazary, řemesl. dílnami, kořením a látkami. Nocleh.
7. den: Cesta na jih s vych. 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 Erfoudu podél vádí Rheris, oáza TINERHIR, kaňon 
TODRA, soutěska s 300 m vysokými vápencovými stěnami, nocleh. 
9. den: Kolem Vádí Dadés, cesta kasb, údolí růží - mezi Saharou a hřebeny Vysokého At-
lasu. OUARZAZATE, marocký Hollywood s fi lmovými ateliéry, prohlídka kasby pašů Glaoui, 
vládců jihu, kasba AIT BENHADDOU . Přejezd Vysokého Atlasu, sedlo TIZI-N-TISCHKA 
2260 m n. m. Příjezd do Marrákeše, nocleh. 
10. den: MARRÁKEŠ , město ležící mezi úpatím zasněžených vrcholků pohoří Atlas
a pouští Sahara, bezpochyby jedno z nejkrásnějších měst Afriky, medina, nám. Jemaa el 
Fna, mešita Koutoubia, paláce, zahrada Majorelle aj., nocleh. 
11. den: CASABLANCA, mešita Hassana II. (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, 
romantický Chellah, královské 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 hodinách. 

Cena zahrnuje:  dopravu lux. klim. busem, 12x ubytování v hotelech - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 12x 
snídani, 1x večeři ve Španělsku, trajekt do Afriky a zpět, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 8x večeře 2 380 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 450 Kč s možností připo-
jištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet do Maroka, nocleh.  
2. den: CASABLANCA, prohlídka mešity Hasana II., náměstí Mohameda V. s výstavnými bu-
dovami z počátku 20.stol. RABAT, zastávka před královským palácem, romantický Chellah 
s římskými vykopávkami, královské mauzoleum a Hasanova věž, kasba Ouidaias. Přejezd 
do Meknés na nocleh.   
3. den: Vykopávky města VOLUBILIS s římskými mozaikami. Poutní město MOULAY 
IDRISS, Mekka chudých, mauzoleum Moulaye Idrisse. Královské město MEKNÉS, památky 
na rozporuplného sultána 17.st. Moulaye Ismaila, jednoho z prvních panovníků současné 
král. dynastie , 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, krásná  
brána do mediny, medresa, mešita Karaouine s jednou z nejstarších univerzit na světě, 
mauzoleum zaklad. města Moulaye Idrisse II., súky, činírny a barvírny kůží, tkalci, keramika.  
5. den: Průsmyky Středního a Vysokého Atlasu. NP IFRANE, vycházka mezi cedrovými 
velikány, pozorování makaků. WÁDÍ ZIZ, soutěska u tunelu Legionářů, PŘEHRADA U ER-
-RACHIDIE, oázy s palmovými háji.  
6. den: Volný den v ERFOUDU, relaxace u bazénu na kraji pouště. Fakult. celodenní výlet 
terénními  auty na Saharu s noclehem v tradičním hotýlku. Městečko RISANI, kolébka sou-
časné vládnoucí dynastie, úsek etapy Rallye Paříž - Dakar, berberští pouštní nomádi, lomy na 
těžbu mramoru s fosiliemi, rituální hudba Gnaua (platba na místě cca 60 €).  
7. den: Brzy dopoledne setkání všech účastníků v Erfoudu. Pokračování podél vádí Rheris, 
starověký zavlažovací systém rhetaras, procházka soutěskou v kaňonu TODRA, 300 m vy-
soké vápencové stěny, nahlédnutí do soutěsky DADÉS, zajímavé skalní útvary, podél vádí 
Dadés do města růží Kelaa M´Gouna, údolím kasb s výhledy na Vysoký Atlas a saharské 
horské hřebeny do Ouarzazate.    
8. den: Marocký „Hollywood“ město OUARZAZATE, prohlídka KASBY TAOURIRT  a fi l-
mových ateliérů. Opevněná hliněná vesnice  KSAR AIT BENHADOU , přes SEDLO TIZI-
-N-TICHKA 2 260 m do Marrákeše. 
9. den: MARRÁKEŠ, středov. mešita Koutoubia, palác La Bahia, hrobka sultána Ahmeda al 
Mansúra, súky v medině, odpoč. v exotické zahradě Majorelle, več. náměstí Jemaa El Fna.  
10. den: Cesta k pobřeží, manufaktura na zpracování arganového oleje. ESSAOUIRA, město 
umělců, rybářský přístav, pevnost Sqala, výhledy na Purpurové ostrovy, možnost koupání. 
11. den: Po pobřeží s  výhledy na oceán, kolem rybářských vesnic a starých portugalských 
pevností, SAFI, odkud se r.1969 vydal Thor Heyerdahl na výpravu Ra, skalní terasy a píseč-
né pláže, zastávka na koupání. EL JADIDA s opevněnou portugalskou čtvrtí ze 16. století. 
Přejezd do Casablancy, nocleh.
12. den: Přejezd na letiště. Odlet z Casablancy do ČR. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Casablanca – Praha, let. taxy,  dopravu minibusem nebo busem 
(dle počtu klientů), 11x ubytování v hotelích - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  10x polopenze, průvodce, 
Cena nezahrnuje: vstup., místního průvod., fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. vyššího připojištění  storna zájezdu 610 Kč

kaňony v pohoří Atlas, berberské osady + výlet terénními auty do Sahary

VOLUBILIS - MOULAY IDRISS - MEKNÉS - FÉS - OÁZA MESKI - OÁZA 
TINERHIR - KAŇON TODRA - OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRÁKEŠ 
- CASABLANCA - RABAT - TANGER

RABAT - VOLUBILIS - MOULAY IDRISS - MEKNÉS - FÉS - NP IFRANE - ERFOUD 
- KAŇON TODRA - OUARZAZATE - MARRÁKEŠ - ESSAOUIRA - SAFI
- EL JADIDA

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, nábo-
ženstvím, architekturou i uměním. Poznáme skvosty 
arabské kultury, královská města Fés, Marrakéš, pří-
rodně atraktivní oblasti, kaňony v pohoří Atlas, poušt-
ní oblasti, berberské osady a pobřeží Atlantiku.

Pojeďte s námi poznávat Maroko v celé jeho rozmanitosti. Navštívíme Casablancu
i královské město Rabat, projdeme uličky středověkého Fézu, ohromí nás kaňony Vy-
sokého Atlasu a budeme mít možnost výletu terénními auty do Sahary.

Kód Termín Cena Trasa

MA700-16-1        28.09. - 12.10. 21 990,– A, B, F Kód Termín Cena Svoz let.

MA701-16-1 14.09. - 25.09.  33 990,- L2
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Jordánsko a Izrael

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy, přílet na letiště do Ammánu, transfer do hotelu, dle ča-
sových možností večerní prohlídka města s průvodcem nebo individuální volno. AMMÁN 
patří k nejkrásnějším městům Blízkého východu, je vystavěn na několika pahorcích a na-
jdeme o něm zmínku i v Bibli, jako o „městě dětí Ammónových“.
2. den: Prohlídka jordánského hl. města AMMÁN - starověká část, ammánská citadela 
na kopci nad městem, římské divadlo z 2. stol., Archeologické muzeum a krátce i nový 
Ammán s moderní a upravenou podobou. Pokračujeme k návštěvě zachovalého řecko-
-římského města JERASH - perle Jordánska, rozkládající se na svazích návrší Gilead, dějiny 
města započaly 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, zachovalé cesty lemované sloupovím, „ šeptající sloupy“, amfi teátry, římské láz-
ně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně Artemis, 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 nejvýznamnějších křižáckých pouštních 
hradů - hrad AJLUN, islámská pevnost 
postavená r. 1184-85 na obranu proti vojen-
ským nájezdům křižáků, hrad střežil důleži-
tý úsek jižního údolí Jordánu, železné doly 
města Ajlun a obchodní cesty mezi Jordán-
skem a Sýrií. Krásné výhledy na Jordan va-
lley, do Sýrie, Libanonu i Izraele. K večeru 
návrat na ubytování. 
3. den: Královská cesta - starověké měs-
to MADABA - město Nabatejců, byzantské
a umajlovské umění. Město proslulé svými 
mozaikami. Nejznámější a z historického 
hlediska nejdůležitější je Madabská mo-
zaiková 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 
- byzantský kostel, nádherná mozaika. Ote-

vře se nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale i na velkou část Jordánska, Izraele 
a Palestiny. Před ubytováním u Petry, navštívíme další z nejznámějších a nejlépe dochova-
ných křižáckých hradů KERAK z 12. století. 
4. den: Celodenní prohlídka fascinujícího „růžového“ skalního města PETRA , unikátní 
komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, 
jeho stáří se odhaduje na 2 500 let. Město je přístupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig
(1 200 m), na jejímž konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobe-
ných složitými sochami, poukazující na zručnost Nabatejců - Pokladnice, Vítězný oblouk, 
antické divadlo, královské hrobky a klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování v populár-
ním přímořském letovisku AQABA, dle časových možností prohlídka města s průvodcem. 
5. den: Nádherná divoká pouštní krajina u hranic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal 
Ram. WADI RUM , známá také jako The Valley of Moon, skalní věže z narůžovělého pís-
kovce, měsíční krajina, skalní brány, rokle a soutěsky, místo spojené s legendárním Law-
rencem z Arábie, fakult. 2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí za to - úžasné skalní 
scenérie z bílého, růžového a fi alového písku. Zajímavou pouštní krajinou dojedeme zpět 
do hlavního města Ammánu. 
6. den: Po snídani opustíme Jordánsko na hraničním přechodu Allenby Bridge - asistence 
při vyřízení nutných formalit. IZRAEL - přes nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké 
prohlídce nejstaršího města na světě (9 000 let) - JERICHO, oáza se zavodňovacím systé-
mem 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, vyso-
ká koncentrace minerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd přes okraj Judské pouště do 
města JERUZALÉM.
7. den: JERUZALÉM - Svaté město pro věřící tří náboženství, město, které před více jak
3 000 lety prohlásil král David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První 
chrám. Prohlídka - Olivetská hora - místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, 
jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, návštěva Getsemanské zahrady - kde 
Ježíš strávil poslední noc před svým zatčením, bazilika Utrpení 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 Davidova města, Cenaculum - místo poslední 
večeře, hrob krále Davida, Dormition - místo Nanebevzetí 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 starobylou mešitou Al-Aksá, Staré 
město, židovská 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 Jeruzaléma - památník holocaustu Yad Vashem, za-
stávka u izraelského parlamentu - budova Knesset z červeného jeruzalémského pískovce, 
dar rodiny Rothschild z Anglie. Dle časových možností se podíváme na Menorah, sedmi-
ramenný svícen, který zdobil starověký chrám v Jeruzalémě a je od té doby židovským 
symbolem, transfer na letiště do Tel-Avivu a odlet do Prahy. 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Istanbul – Ammán a zpět Tel-Aviv – Istanbul 
– Praha, letištní taxy, transfer na letiště 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 
Izraele, český průvodce po celou dobu zájezdu, místní průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3500 Kč (zde povinný při nedoobsazení), komplex. po-
jištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 890 Kč, odletová taxa cca 15 USD (platba na 
místě).
Vstupní vízum: jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu, pro 
Izrael platí bezvízový styk 
Očkování: při vstupu do Jordánska a Izraele není vyžadováno žádné očkování

biblické památky a Mrtvé moře

AMMÁN - JERASH - HRAD AJLUN - MADABA - HORA NEBO - KRÁLOVSKÁ 
CESTA - HRAD KERAK - PETRA - AQABA - WADI RUM - QUMRAN - JERICHO 
- MRTVÉ MOŘE - BETLÉM - JERUZALÉM  

Zájezd do dvou zemí Blízkého východu za pozná-
ním antických, biblických i islámských památek. Bu-
deme procházet místy dávných biblických příběhů
i křižáckých válek. K Jordánsku neodmyslitelně patří 
starodávná pouštní města - nabatejská Petra, antic-
ký Jerash, uvidíme neskutečné přírodní scenérie 
Wadi Rum a vykoupeme se v Mrtvém moři. Druhou 
zemí Blízkého východu je Izrael, navštívíme nejen 
biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde 
se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona. 

Kód Termín Cena                 Svoz let.

JOR702-16-1 25.10. - 02.11. 38 990,– L2, L3
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Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty a Omán

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do 
Dubaje. Transfer na ubytování v Dubaji. 
2. den: DUBAJ, město světových „nej“, 
prohlídka nejzajímavějších míst mo-
derní Dubaje. Centrum Sheikh Zayed 
Road s nejslavnějšími mrakodrapy, vč. 
nejvyšší stavby světa věže Burj Khali-
fa, největší obchodní centrum Dubaje 
Mall of the Emirates, s místní raritou, 
krytou lyžařskou sjezdovkou. Uměle 
vybudované ostrovy Palm Jumeirah 
s nejluxusnějším hotelem Atlantis, 
u kterého zastavíme. Symbol města, 
proslulý hotel Burj al Arab z největší dubajské pláže. Rezidenční čtvrť Dubai Marina se 
stovkami mrakodrapů. Pokračujeme na trh Madinat Jumeirah, podíváme se i k mešitě Ju-
meirah Mosque. 
3. den: Výlet přes pohoří Hajar do emirátu FUJAIRAH s nejkrásnějšími plážemi u Ománské-
ho zálivu, jedinečné přírodní scenérie. Zastávka na trhu s koberci a ovocem, prohlídka hl. 
města emirátu Fujairah a muzea arabské kultury se skanzenem. Koupání v moři a návštěva 
Al Bidyah, nejstarší mešity SAE. 
4. den: Druhá část programu v DUBAJI, obrovský obchodní dům Dubai Mall s obřím akvári-
em a ZOO, možnost fakult. vyjet na vyhlídku do 124 patra nejvyšší budovy světa Burj Khalifa, 
panoramatické výhledy. Podíváme se na palác vládnoucího šejka Dubaje a navštívíme starou 
část - záliv Creek. Společně se přeplavíme lodí do části DEIRA, zde navštívíme největší arab-
ský trh s výběrem zlata, perel i tradičních výrobků a koření. Projížďka osvětleným městem.
5. den: Výlet do největšího emirátu ABU DHABI. Projížďka po ostrově YAS, proslulá závodní 
dráha Marina Yas, návštěva nejzajímavějších míst, nábřeží Corniche, luxusní 8 km dlou-
há ulice na pobřeží, nádherná bílá pevnost, POLOOSTROV BREAKWATER s fotogenickým 
pohledem na celé Abu Dhabi, další zajímavosti a mešity vč. největší mešity světa  Shejka 
Zayeda, zde si oblékneme tradiční muslimský oděv a mešitu si prohlédneme také uvnitř. 
6 den: Individuální program v DUBAJI, nákupy nebo prohlídka s průvodcem, odpoledne 
transfer na letiště a odlet do Prahy. 
 
 

Cena zahrnuje:  leteckou přepravu Praha – Dubaj – Praha, letištní taxy, transfery, 5x ubytování v hotelu*** - 2 
lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5500 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 5x večeře v hotelu 2290 Kč, 
vyhlídka Burj Al Khalifa 1100 Kč - nutná rezervace předem v CK, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna 490Kč 
Vstupní vízum: bezvízový styk pro občany ČR

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s  průvodcem do 
DUBAJE. Transfer do hotelu, ubytování.
2. -4. den: Pobyt u moře, relaxace, in-
dividuální volno.
5. den: Po snídani transfer z hotelu do 
přístavu, nalodění, osobní volno nebo 
odpolední fakult. prohlídka DUBAJE 
s průvodcem. Záliv Creek a projížď-
ka lodí „abra“ čtvrtí Deira, arabský trh, 
procházka čtvrtí Bastakia, Dubajské 
muzeum, pláž Jumeirah aj. Plavba do 
Chasabu. 
6. den: CHASAB – OMÁN, fakult. výlet 
s průvodcem: městečko CHASAB, pev-
nost ze 17. stol., typická architektura.
V případě zájmu možnost plavby na tradiční lodičce „dhow“ po „Musandamských fjordech“. 
7. den: MASKAT – OMÁN, fakult. výlet s průvodcem: návštěva mešity sultána Kábúse, pro-
hlídka pevností Fort Al-Mirani a Al Jalali, procházka k paláci Al Alam. 
8. den: MASKAT – OMÁN, fakult. výlet s průvodcem: návštěva muzea Bait al Zubair s ko-
lekcí archeologických artefaktů, tržiště Muttrah, rozloučení s městem Maskat, nalodění, 
odplutí směr Abú Dhabí.
9. den: Relaxační den na moři, bohatý program v režii Royal Caribbean. 
10. den: ABÚ DHABÍ – SAE, fakult. výlet s průvodcem: mešita šejka Zayeda, Cornciche - 
„arabský Manhatten“, zastávka u hotelu Emirates Palace, prohlídka prezidentského paláce 
a zastávka na poloostrově Breakwater v Heritage Village s ukázkou tradičních řemesel 
a vyhlídkou na Corniche. 
11. den: DUBAJ, dopolední výlet s průvodcem, oběd na lodi, odpočinek, společné vylodě-
ní, transfer z přístavu na letiště, odlet směr ČR. Přílet do Prahy v cca ve 23:20 hod.
 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Dubaj – Praha, transfery z/na letiště - hotel - přístav, 4x uby-
tování v hotelu Al Hamra Village**** v Ras Al Khaimah (500m od pláže) vč. polopenze, 6x ubytování na lodi 
ve 2lůžk. vnitřní kajutě Standard, přístavní poplatky, plnou penzi na lodi vč. nápojů z automatů, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, místní dopravu, nápoje, mimo nápojů z nápojových automatů 
v samoobslužné restauraci během dne , povinný servisní poplatek (spropitné)  cca 82,81 €/osoba a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. cestovní pojištění vč. vyššího storna zájezdu 950 Kč, 2lůžk. kajuta Stan-
dard s oknem 5600 Kč/os., 2lůžk. kajuta Standard s balkonem 29400 Kč /os., možnost dokoupení první 
4 noci na pevnině v SAE -  All Inclusive ve 4* hotelu Al Hamra Village za 6400Kč/os., ubytování v 5* hotelu 
Hilton na pláži za 2400Kč/os.   možnost dokoupení nápojových balíčků v CK, bližší info v CK.
Upozornění: nutný platný biometrický  pas min. 6 měsíců po plavbě 

  Lux. loď Splendour of the Seas****+, 
  Plavba s českým průvodcem  

Ceny jsou pohyblivé a uvedená cena je pouze orientační. Aktuální cena bude určená v okamžiku 
nezávazné rezervace.

perla luxusu                                                       na lodi Splendour of the Seas****+ 

DUBAJ - FUJAIRAH - ABU DHABI DUBAJ - CHASAB - MASKAT - ABU DHABI - DUBAJ

Objevte s námi krásu Spojených Arabských Emirátů, které jsou mekkou luxusu. Uká-
žeme vám, co znamená dovolená v Dubaji - mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru 
palem, nejluxusnější hotely světa, luxusní obchody, ale také prosluněné pláže s bílým 
horkým pískem a desítky nádherných mešit. 

Plavba na luxusní lodi  společnosti Royal Caribben. Poznáme Spojené arabské emirá-
ty, mekku luxusu a  orientální Omán, zemi jako z pohádky Tisíce a jedné noci. Toto je 
naše pozvání na dovolenou ve velkém stylu!

Kód Termín Cena Svoz let.

UAE704-16-1        04.04. – 09.04.   29 900,- L2, L3

UAE704-16-2        14.11. – 19.11.   30 900,- L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.

UAE705-16-1     04.02. – 14.02. 55 930,- L2, L3
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Dubaj - hotel Burj Arab Dubaj



5. den: Skalní masív LION ROCK (Lví ská-
la) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SI-
GIRIYA , tzv. osmý div světa - komplex 
zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup 
na vrchol je velkým zážitkem, cestou 
vzhůru budeme obdivovat světoznámé 
fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, 
které kdysi sloužily poustevníkům. Pře-
jedeme k jeskynním chrámům v DAM-
BULLE  „Zlatá skála“ – v překrásně 
zdobených jeskyních se nachází mnoho 
symbolů buddhismu a hinduismu, fresky 
zachycující život Buddhy a události sin-
hálské historie, průvodci nám zde budou 
i všetečné opice. Odjezd do poslední-
ho města sinhálských králů KANDY , 
města ležícího na stejnojmenném jeze-
ře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou 
zastávka v tradiční Ayurvedické zahra-
dě koření s vysvětlením jednotlivých 
druhů a jejich léčebných účinků.
6. den: Návštěva nejposvátnějšího bu-
ddhistického místa na Srí Lance chrámu 
BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Mali-
gawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) 
a Královské botanické zahrady PERA-
DENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde 
se seznámíme s  fl órou Srí Lanky a pro-
hlédneme si i atrakce zahrady - jávský 
fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, 
obří bambusy, vzácné palmy „Coco de 
Mer“. Zastavíme v muzeu drahých ka-
menů a diamantů - ukázka těžby a opra-
cování tradičních rubínů a safírů formou 
videoprojekce. V podvečer shlédneme 
tradiční srílanské kulturní představení - 
Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat 
na ubytování.
7. den: Přejedeme na Srílanskou vy-
sočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi 
čajovými plantážemi, návštěva typické 
továrny na čaj s vysvětlením celého 
procesu výroby, ochutnávka a možnost 
nákupu tradičního cejlonského čaje. 
V horské oblasti vysočiny zastavíme
u překrásných vodopádů RAMBODA
a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Pidu-
ruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédne-
me nejvýše položené koloniální městeč-
ko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu 
„město světla“- sídelní místo Britů.
8. den: Fakultativní výlet do NP HOR-
TON PLAINS , krásná, tichá oblast 
vysočiny, exotická zvěř a množství ptá-
ků.  Brzy ráno (snídaně formou balíčku) 
odjedeme jeepy z hotelu na náhorní 
plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m 
n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km)
k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls

Srí Lanka - exotický ráj

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Let z Prahy s průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku. 
2. den: Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hlavního 
města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu 
Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu. 
3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA 

, bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanva-
lisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“. 
4. den: Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA , 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 srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpole-
dne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena
i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé 
oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spat-
říme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, 
volavky, papoušci aj. 

ostrov památek a čajovníkových plantáží             

COLOMBO - ANURADHAPURA - POLONNARUWA - GAL VIHARAYA
- NP MINNERIYA - LION ROCK - SIGIRIYA – DAMBULLA - KANDY - CHRÁM 
BUDDHOVA ZUBU - PERADENIYA – VYSOČINA HILL COUNTRY - VODOPÁDY 
RAMBODA - NUWARA ELIYA - NP HORTON PLAINS

Oblíbený zájezd na exotickou Srí Lanku, nacházejí-
cí se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického 
oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země“
a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fan-
tastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví 
buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou 
výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně 
žijící slony, čajové plantáže a překrásné pláže Indic-
kého oceánu. 
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Maledivy, tropický ráj a poznání Srí Lanky

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 8. den Zájezd kopíruje předchozí program SRÍ LANKA 1.- 8. den.
9. den: Koupáni v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na le-
tiště do Colomba, odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti český delegát, transfer 
rychlolodí (cca 25 min.) do resortu**** na ubytování. 
10. – 12. den: Pobyt u moře na exotických MALEDIVÁCH - atol Severní Malé - koupá-
ní v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek a  strava all 
inclusive – vše formou bufetu od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, 
odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.
13. den: Pobyt u moře, koupání a večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení 
českým delegátem. 
14. den: Přílet do Prahy cca v 14.00 hod.

Ubytování: Maledivy – resort Adaaran Select Hudhuran Fushi**** v jihovýchodní části atolu Severní Malé,
2 lůžk. lux. plážové vily s terasou u bělostných pláží, ve stínu palem a tropické vegetace. Stravování for-
mou all inclusive
Cena zahrnuje: leteckou přepravu: Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy, letištní taxy, transfer 
z/na letiště na Srí Lance a Maledivách, dopravu místním klim. busem po Srí Lance, 11x ubytování - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance 
hotely ***/****, 4x na Maledivách - resort****), 7x 
polopenzi - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně 
- Maledivy, českého průvodce na Srí Lance, míst-
ního průvodce a českého delegáta na Maledivách 
v den příletu a odletu.
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 15500 Kč (zde 
povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. 
připojištění vyššího storna zájezdu 1060 Kč. Na 
vstupy na Srí Lance doporučujeme částku 130 $. 
Ubytování v resortu na Maledivách je možné za-
jistit i na vodních bungalowech za příplatek 12500 
Kč na os.
Vstupní vízum: turistické vízum na Srí Lanku cca 
30 $, o aktuální výši budeme informovat
Očkování: při vstupu na Srí Lanku a Maledivy není 
vyžadováno žádné očkování

  BONUS: komplex. cestovní pojištění vč. při-
pojištění vyššího storna  zdarma - při uzavřené 
Cestovní smlouvě do 30. 12. 2015
  Bělostné pláže a luxus Malediv
  All inclusive stravování na Maledivách
  Pravidlo Malediv 1 ostrov = 1 resort

exotika Srí Lanky a luxus Malediv              
odpočinek i poznání u Indického oceánu              

Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje 
tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými 
plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabí-
zíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním all inclusive,  
v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí 
a vstupy v ceně. 
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Maledivy

Kód Termín Cena Svoz let.

CL706-16-1 11.03. – 20.03.  39 990,– L2, L3

CL706-16-2 21.11. -  30.11. 39 990,– L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.

CL707-16-1             11.03. –  24.03.  65 990,– L2, L3

CL707-16-2 21.11. -  04.12. 62 990,– L2, L3

Cena zahrnuje: leteckou přepravu: Praha - Dubaj - Colombo a zpět, letištní taxy, transfer z/na letiště, 
dopravu místním klim. busem na Srí Lance, 7x ubytování v hotelu***/**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
7x polopenzi, českého průvodce, místního průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné (fakultativní výlety a služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 6300 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připo-
jištění vyššího storna zájezdu 900 Kč. Na vstupné doporučujeme částku 130 $.
Vstupní vízum: turistické vízum cca 30 $, o aktuální výši budeme informovat
Očkování: při vstupu na Srí Lanku není vyžadováno žádné očkování

  Průvodce: Petr Horák
  Bonus: komplex. cestovní pojištění vč. připojištění vyššího storna  zdarma - při uzavřené Cestovní 
smlouvě do 1. 3. 2016
  Vstupy: v ceně zájezdu
  Ubytování v hotelech ***/**** s polopenzí
  Významné kulturní památky UNESCO
  Národní parky s exotickou faunou a fl órou

až k vyhlídce Konec světa. Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srá-
zem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá 
fl óra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně 
odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9. den: Volný den, koupání v INDICKÉM OCEÁNU, v podvečer transfer na letiště do Co-
lomba, odlet do ČR.
10. den: Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.



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 chrám ve starobylém LO-
PBURI „město opic“ – pocházející z 9. 
stol. Krátká procházka kolem místních 
tradičních dřevěných domků. Přejezd na 
nocleh do Phitsanuloke, místa narození 
legendárního krále Naresuana Velikého.  
6. den: PHITSANULOK - prohlídka chrá-
mu Wat Phra Mahathat na břehu řeky 
Nan a města SUKHOTAI - klenot Thaj-
ska, historický park  se zbytky chrámů 
a paláců, chrám Wat Maha Dhat - první 
královský chrám, Národní muzeum (Ex-
pozice 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 - Chiang Mai, ubytování. Večer slavné noční trhy
v Chiang Mai a ochutnávka místních specialit.   
7. den: Okružní jízda městem CHIANG MAI s návštěvou chrámů Wat Chiang Man, chrám 
Wat Chedi Luang s nejvyšší pagodou v zemi, výjezd na horu DOI SUTHEP k nejsvětější-
mu chrámu severního Thajska, úžasný chrám a výhledy na Chiang Mai, prohlídka králov-
ské hrobky Suan Dok. Fakult. návštěva horské vesnice kmene HMONG (cca 9 USD/min
5 osob), kde nám místní řemeslníci předvedou ruční výrobu thajského hedvábí, stříbrných 
šperků atd. Fakult. večeře v tradiční severothajské restauraci, ochutnávka místní kuchyně
s představením folklóru (cca 50 USD).     
8. den: Návštěva vesnice místního horského kmene KAREN, jehož příslušníci věří v duchy 
větru a deště a místní ženy se pyšní svými šperky-dlouhými krky. Přejezd do „sloního kem-
pu“ - jízda na slonech údolím řeky, pěší výlet okolní přírodou, jízda na bambusových vorech 
po řece Mae Tang. Cestou zpět návštěva orchidejové, motýlí farmy. Návrat na ubytování. 
9. den: Po snídani přelet z Chiang Mai do KRABI - andamanská celebrita. Ubytování, volno 
a pobyt u moře. 
10. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet rychlolodí vč. oběda (cca 80 USD) 
na známé a nejkrásnější ostrovy Andamanského 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 4 ost-
rovů rozprostírajících se ve vodách Andamanského moře v blízkosti Krabi. Postupně se vy-
lodíme na Koh Poda, Koh Tup, Chicken 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. 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Bangkok – Praha, let. taxy a poplatky, transfer na letiště
a zpět, transfery klimatizovanými minibusy dle programu, vnitrostátní přelet z Chiang Mai do Krabi a zpět 
do Bangkoku, 11x ubytování v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,11x snídani, vstupné uvedené v 
programu vč. návštěvy vesnice Karen, místní průvodce, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné mimo program, fakult. výlety, spropitné, služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 9990 Kč (zde povinný při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. léčeb-
ných výloh a vyššího připojištění storna zájezdu 1050 Kč 
Vstupní vízum: bezvízový styk pro občany České i Slovenské republiky

  Průvodce: Petr Horák      
  Vstupy v ceně zájezdu                    

Velký okruh jižním i severním Thajskem    

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Bangkoku, 
transfer do hotelu, ubytování, aklimatizace, dle času pří-
letu první seznámení s BANGKOKEM. 
3. den: Celodenní prohlídka města BANGKOK, chrám Wat Trimit (chrám Zlatého Buddhy) 
s 3 m vysokou sochou Buddhy z ryzího zlata, průjezd Čínskou čtvrtí do chrámu Wat Po se 
sochou největšího ležícího Buddhy v Thajsku. Procházka po nábřeží s výhledem na stupňo-
vitý chrám Wat Arun. Navštívíme Královský palác a chrám Smaragdového Buddhy - Wat 
Phra Kaew. Po obědě vyjedeme na horu GOLDEN MOUNTAIN. Většinu zajímavostí Bang-
koku najdeme ve čtvrti KO RATANAKOSIN, bývalém královském okrsku. Fakult. večeře
v tradiční thajské restauraci Sillom village s tanečním představením (cca 50 USD). Večer 
možnost procházky městem vč. čtvrtí červených luceren a gogo barů. Nocleh v Bangkoku.
4. den: Přejezd do provincie RATCHABURI, průjezd typickou thajskou krajinou kolem rýžo-
vých 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 re-
stauraci a přejezd do KANCHANABURI, zde navštívíme válečný hřbitov z 2. sv. války s hro-
by válečných zajatců, kteří ztratili své životy během budování „Železnice smrti“, prohlídka 
místního muzea a známého železničního mostu přes řeku KWAI, proslaveného z knižního i 
fi lmového zpracování. Návrat na hotel do Bangkoku, individuální volno ve večerním městě. 
5. den: Provincie AYUTTHAYA, návštěva královského paláce Bang Pa In, letní královská 
rezidence v 17. - 19. stol. Průjezd starověkým hlavním městem AYUTTHAYA , bývalá 

a koupání na Krabi a ostrovech Phi-Phi 

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

Zájezd provoněný exotikou nás zavede na nejkrás-
nější 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. 

Kód Termín Cena Svoz let.

THA709-16-1      22.02. - 06.03.         49 990,- L2, L3

THA709-16-2      05.11. - 18.11.         49 990,- L2, L3
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7. den:  Přejezd do Jodhpuru. JODHPUR (Džódhpur), město ztělesňující romantiku Rá-
džasthánu má majestátní pevnost Mehrángarh vypínající se nad honosnými paláci, bahni-
tými bazary a pouští Thár. Nocleh.
8. den: Přejezd do MOUNT ABU, jediná horská stanice v Rádžasthánu. Projížďka po jezeře 
Nakki, které je vroubeno koloniálními sídly a letními paláci rádžpútských vládců. Nocleh.
9. den: DILVARA, džinistické chrámy v Dilváře patří mezi nejúchvatnější pamětihodnosti
v zemi. Skupina 5 mramorových chrámů vyniká neuvěřitelně spletitou a jemnou kamen-
nou dekorací. Skulpturální detaily na branách, pilířích stropech návštěvníkům berou dech. 
Přejezd na nocleh do Udajpuru. 
10. den: RANAKPUR, chrámový komplex v pohoří Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádi-
máthův chrám, který je jedním z pěti nejposvátnějších míst pro džinisty. KUMBHALGARH, 
mohutná pevnost s hradbami, které se jako had vinou na svazích pohoří Arávalí do výšky 
1050 m. Říkalo se jí „Oko Méváru“, neboť panoram. výhled sahá kilometry daleko. Nocleh.
11. den: UDAJPUR, pohádkové město, jehož mramorové paláce a jezera obklopuje prste-
nec kopců. Městský palác, dílo s jedinečnou architekturou je komplex několika paláců a je 
nejrozlehlejší v Rádžasthánu. Noční vlak.
12. den:  Dokončení prohlídky DILLÍ. Nocleh.
13. den: V případě zkrácené varianty odlet to ČR. V případě prodloužené varianty volný 
program v DILLÍ. Přejezd nočním vlakem do Váránasí.
14. den: Příjezd do Váránasí, transfer do hotelu. Odpoledne návštěva Sarnathu. SARNATH 
je jedním z nejvýznamnějších budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se 
svými pěti učni a konal zde své první kázání poté, co došel osvícení. Prohlédnout si zde 
můžete Ashokův sloup, buddhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar
a Dhamekhovu stupu. Nocleh.
15. den: Časně ráno projížďka na loďkách po řece Ganze. Prohlídka VÁRÁNASÍ, „věčného 
města“. Leží na břehu posvátné řeky Gangy. Návštěva textilních přádelen v muslimské 
čtvrti nebo tzv. Zlatý chrám boha Shi-
vy. Uličky a bazary starého města patří
k nejstarším v Indii.  Noční vlak.
16. den: Transfer z Džhánsí do Kha-
juraha. Prohlídka chrámů KHAJURA-
HO , chrám proslavený erotickými 
sochami a řezbami, jejichž předlohou 
byla slavná Kámasútra. Původně se 
zde nacházelo 85 objektů, dnes jich 
je dochovaných pouze 22. Nocleh
v Khajurahu. 
17. den: ÓRČHA, historické místo s ma-
lebnou polohou na skalnatém ostrově 
v meandru řeky Bétvy, které sloužilo 
jako sídelní město bundélských králů 
a představuje vynikající ukázku rádžp-
útské bundélské architektury. Cesta 
vlakem do Dillí. Nocleh. 
18. den: Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: IND727-16-1 let. přepravu Praha – Dillí – Praha vč. let. tax, dopravu dle programu auto-
busem či minibusem. 10x nocleh v hotelích ***/****, 10x polopenzi, noční lehátkový vlak Udajpur – Dillí, 
vstupy dle programu, průvodce. IND710-16-1 let. přepravu Praha – Dillí – Praha vč. let. tax, dopravu dle 
programu autobusem či minibusem, 13x nocleh v hotelích ***/****, 13x polopenzi, noční lehátkové vlaky 
Udajpur – Dillí, Dillí – Váránasi, Váránasi – Džhánsí, přejezd vlakem Džhánsí – Dillí, vstupy dle programu, 
projížďku lodí po Ganze, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy mimo program, fakult. služby, indické vízum, spropitné a vše ostatní co není 
uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1100 Kč IND727-16
a 1260 Kč IND 710-16

Indie - zlatý trojúhelník
a kraj maharádžů Rádžasthán

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí. 
2. den: V ranních hodinách přílet do DILLÍ (Delhi). Dopoledne první část prohlídky DILLÍ. 
Zastávka u Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na světě). Dále procházka kolem Indian 
Gate (Brána Indie), prezidentského paláce a vládních budov v Novém Dillí. Odpoledne pro-
hlídka hrobky Humayuns .
3. den: Dopoledne přejezd z Dillí do AGRY. Prohlídka Velké červené pevnosti v Agře
a slavného TAJ MAHAL. Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na pa-
mátku jeho ženy Mumtaz Mahal.  Nocleh v Agře.
4. den: Dopoledne přejezd z Agry do JAIPURU (Džajpúr). Po cestě zastávka v opuštěném 
městě FATÉHPUR SÍKRÍ. Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem 
z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny. 
5. den:  Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného také Růžové město. Během prohlídky 
navštívíme pevnost AMBER FORT (vyjížďka na pevnost v džípech či slonech), městský pa-
lác, starou observatoř Džantar mantar, exotický Havá Mahal neboli „palác větrů“ aj.  
6. den:  PUSHKAR (Puškar), významné poutní město s jezery a 400 chrámy. Pyšní se 52 
ghóty, kde zbožní hinduisté smývají své hříchy a dalo by se tak nazvat „zmenšeným Vá-
ránasí“. Nocleh.

v prodloužené variantě + Váránasí, Órčha, erotické Khajuráho

DILLÍ - AGRY - JAIPURU - FATÉHPUR SÍKRÍ - PUSHKAR - JODHPUR
- MOUNT ABU - DILVARA - RANAKPUR - KUMBHALGARH - UDAJPUR
- VÁRÁNASÍ - SARNATH - KHAJURAHO - ÓRČHA

Zájezd nás zavede k nejvelkolepějším památkám 
Indie, ke kterým bezesporu patří Taj Mahal, růžové 
město Jaipur i pevnosti a paláce maharádžů v kraji 
Radžasthán. Zajedeme i na jih Radžasthánu, kde se 
nachází nádherné džinistické chrámy, které svou 
zdobností připomínají Alhambru. Zájemci si mo-
hou zájezd prodloužit o další významné turistické 
magnety – posvátné Váránasí, starodávnou Órčhu, 
erotické Khajuráho.

Kód Termín Cena Svoz let.

IND727-16-1 1.11. – 13.11. 52 990,- L6

IND710-16-1 1.11. – 18.11. 56 990,- L6
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bazénky a prameny. Odpoledne příjezd 
do UBUDU, pěší výlet do OPIČÍHO LESA, 
večer možnost návštěvy představení 
balijských tanců s překrásnými taneč-
nicemi. Fakultativně lze tento den ab-
solvovat brzký ranní výstup na sopku 
BATUR s pozorováním východu slunce 
(cca 35 USD), dopoledne spojení s hlavní 
skupinou a pokračování v programu dne. 
6. den: Celodenní výlet po nejznáměj-
ších balijských klášterech, královský TA-
MAN AYUN z pol. 17. stol., směrový BA-
TUKARU zasvěcený bohu Madaweda, 
nacházející se uprostřed lesů na úpatí 
hory Batukaru. Zemědělskou 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 skal-
natém 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 mož. potápění, 
šnorchlování, parasailingu či návštěvy 
Želvích ostrovů.     
8. den: Výlet po východní oblasti Bali, 
nejstarší chrám BESAKIH z 8. stol. ve výšce 1 000 m. n. m. na úpatí majestát. sopky AGUNG, 
netopýří jeskynní chrám GOA LAWAH, odj. na ubyt.  
9. den: Pobyt u moře. Varianta za super cenu ** 9. - 12. den: relaxace a pobyt u moře. V tyto 
dny jsou možné fakultativní výlety např. na Lembocké souostroví se šnorchlováním, 3denní 
trekking na sopku Rinjani (3 770 m n.m.) na ostrově Lombok nebo zaletět na Jávu do Yogy-
akarty, odkud je to kousek na památky zapsané na seznamu  - Borobudur a Prambanan. 
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 ostr. zpět na BALI do SANURU, ubyt. v hotelu, po zbytek dne odpočinek.
13. den: Po poledni odjezd do jižní části Bali. Odpolední koupání na soukromé „pláži snů“ 
s bílým pískem a bělostnými útesy. Podvečerní návštěva kláštera ULUWATU z 11. století, 
který je postavený na stometrových útesech nad Indickým oceánem. Odjezd na ubytování.
14. den: Pobyt u moře. Poslední nákupy. Pro zájemce fakultativně návštěva hlavního měs-
ta DENPASAR (trhy, muzea, památky). Večer společná večeře v balijsko-indonéském stylu. 
Odjezd na letiště.
15. den: Odlet z Indonésie zpět do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu do Indonésie a zpět včetně letištních tax, místní dopravu dle pro-
gramu (minibusy, taxi, bema), lodní transfer, 12x ubytování v hotelech střední třídy (** v turistických gu-
esthousech), 12x snídani, společná večeře (neplatí pro variantu **), místní průvodce, průvodce, komplex. 
pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu  
Cena nezahrnuje: stravu, fakult. programy,  bakšišné, vstupné, odletový poplatek (platí se na letišti, cca 
20 USD) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 5800 Kč (zde povinné při nedoobsazení), (** 1lůžk. pokoj 3800 Kč), 
Poznámka: vzhledem k tomu, že Bali je silně náboženským ostrovem, CK si vyhrazuje právo na změnu 
programu v rámci uzavření některého z chrámů z důvodu přípravy či konání náboženského svátku. 

Bali

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, vy-
rovnávání se s časovým posunem.
4. den: Severní oblast Bali. Návštěva jezerního kláštera ULUNDANU ze 17. stol. zasvěcené-
ho jezerním bohům na Bratanském jezeře, které zavlažuje svou vodou četná rýžová pole. 
BUAYNSKÉ JEZERO a všudypřítomné opičky, od jezera Tamblingan budeme mít nádherný 
výhled na místní hory porostlé nepropustnou džunglí a z vesničky MUNDUK, zažijeme tak-
řka ptačí pohled na rýžová pole, plantáže kávy a hřebíčku. Další zastávka v severní části 
Bali bude patřit termálním pramenům BANJAR s možností koupání a odpočinku v blízkosti 
buddhistického kláštera, takřka věrné kopie chrámového komplexu Borobudur na Jávě - 
BRAHMA ARAMA VIHARA, který rovněž navštívíme. Odpolední relaxace na pláži LOVINA
s černým sopečným pískem. Cestou zpět na ubytování zastávka u 65 m vysokého vodopá-
du Gigit. Podvečerní příjezd do podhorské umělecké vesničky UBUD, ubytování.  
5. den: Dopoledne k místní činné sopce MT. BATUR (1717 m n. m.), relax v horkých vý-
věrech BATURSKÉHO JEZERA (1 030 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 chrámovými 

ostrov bohů            

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
- BESAKIH - GOA LAWAH - LEMBONGSKÉ OSTROVY - SANUR - ULUWATU
- DENPASAR 

Malebná rýžová políčka, městečka s uměleckými 
dílnami, tanečnice, chrámové slavnosti, desetitisíce 
hinduistických chrámů, bílé pláže a sopky, to je Bali, 
nejznámější ostrov Indonésie plný legend a staro-
bylých zvyků, které se uchovaly až do současnosti. 

Kód Termín Cena Svoz let.

RI711-16-1 11.04. - 25.04. 46 400,– L6

RI711-16-2 13.11. - 27.11. 46 400,– L6

RI711-16-3 26.11. - 10.12. 46 400,– L6
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trhu - šperky, batiky a další uměl. výrob.
5. den: Snídaně, relaxace na pláži, po-
případě procházka malebnými zátoka-
mi a po útulných plážičkách nedaleko 
Batu Ferringhi, zájemci si budou moci 
odpočinout při jedné z relaxačních ma-
sáží, které tu místní nabízejí.
6. den: Odjezd do NP TAMAN NEGARA 
s několika variantami tras. První mož-
ností je trasa podél pobřeží, ke skal-
natému mysu Muka Head - nejzazší 
severozápadní cíp Penangu. Projdeme 
se po visutém chodníčku v korunách 
stromů a cestou narazíme na Opičí pláž 
TELUK DUYONG BEACH - velké množ-
ství opičáků, kteří tu mají svůj domov. 
Náročnější, ale zajímavější trasa, vede 
vnitrozemím na nádhernou pláž s bílým 
pískem PANTAI KERACUT - meromik-
tické 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 nejlepším jíd-
lem v Malajsii, pěšky nebo rikšou do koloniální čtvrti, které vévodí pevnost Cornwallis, bílá 
věž s maurskou kopulí – Viktoriiny pamětní věžní hodiny, Penangské muzeum -  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 nejvýraznějších budov a národní 
ikona země, buddhistický Chrám nejvyšší blaženosti - KEK LOK SI se sochou thajského 
Buddhy a Pagodou deseti tisíců Buddhů BAN PO THAR - 30 m vysoká věž charakterizující 
celý chrám. Lanovkou až na nejvyšší úroveň komplexu s 36,5 m vysokou bronzovou so-
chou Kuan-Jin, bohyně Milosrdenství.
8. den: Džungle TELUK BAHANG s jezírky a Muzeem lesnictví, navštívíme motýlí farmu se 
150 druhy pestrobarevných motýlů a na farmě ochutnáme exotické ovoce. 
9. den: Trajektem do tropického ráje s nádhernými západy slunce - SOUOSTROVÍ LANG-
KAWI, bezcelní zóna a klenot malajského státu Kedah. Ubytování v hotelu nedaleko pláže. 
Odpoledne volný program, možnost zapůjčení motocyklu či kola k prozkoumání blízkého 
okolí a pláží lemovaných vápencovými skalami. Společná večeře v typické restauraci. 
10. den: Fakult. výjezd lanovkou na horu Gunung Mechinchang (708 m), krásné výhledy na 
celé soustroví a jižní Thajsko. Cesta na sever ke krokodýlí farmě a k vysokému vodopádu Te-
murun s možností koupání. Pravé malajsijské výrobky zakoupíme v řemeslnickém centrum 
Kompleks Kraf Langkawi a odpočineme si ve vesničce AIR HANGAT s horkými prameny.
11. den: Lodní výlet kolem ostrovů DAYANG BUNTING se sladkovodním jezerem Těhot-
né 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.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Kuala Lumpur a zpět vč. letištních tax, jednosměrnou letenku 
Kuala Lumpur-Penang a Langkawi-Kuala Lumpur vč. letištních tax, místní dopravu dle programu (trajekt, 
loď, autobusy, džípy), 10x ubytování v hotelu***, 10x snídani, 1x společnou večeři, místního průvodce, prů-
vodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: obědy, večeře, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 8000 Kč (zde povinné při nedoobsazení), připojištění vyššího storna 
zájezdu +500 Kč
Povinný příplatek: vstupenka na Petronas Towers 650 Kč (nutné objednat min. 1 měsíc před odletem)
Vstupní vízum: bezvízový styk pro občany ČR
Očkování: při vstupu do Malajsie není vyžadováno žádné očkování

Ostrovy a pláže Malajsie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Malajsie.
2. den: Přílet do KUALA LUMPUR, přesun na ubytování 
nedaleko centra metropole, kde se mísí čínská, indická
a malajská kultura. Večerní prohlídka městského jádra s možností ochutnávky gurmán-
ských specialit. Noční život v Kuala Lumpur, možnost návštěvy proslulého Skybaru s bazé-
nem 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 hinduistických svatyní, kde si budeme připadat jako v ji-
ném 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 obdivovat obrovskou zlatou sochu Murgy (nejvyšší socha Mu-
rgy 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 proslulých věží PETRONAS TOWERS (452 m), které jsou 5. nej-
vyšší 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 návštěvy nočního 

a 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

Hledáte nádherné pláže, toužíte po dobrodružství 
ve stylu Kiplingovi Knihy džunglí? Pojeďte s námi 
do Malajsie! Zdejší ostrovy Penang a Langkawi vás 
ohromí svou přívětivostí, zelení i vůní pocházející 
z četných plantáží koření. Živou stránku Malajsie 
objevíte v multikulturnín a architekturou nabitém 
Kuala Lumpur. 

Kód Termín Cena Svoz let.

MAL712-16-1  27.02. - 10.03. 48 990,-  L2    
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pošty, katedrálu Notre Dame, radnici, budovu opery. Poté návštěva bývalého prezident-
ského paláce a Muzea války s ukázkami válečné techniky i dalšími upomínkami vietnam-
ské války. Pozdě odpoledne transfer na letiště a odlet do Hue. Po příletu přivítání místním 
průvodcem, transfer do hotelu na ubytování.
5. den: Celodenní prohlídka HUE a jeho okolí. Návštěva sedmipodlažní osmiúhelníkové 
pagody Thien Mu z počátku 17. století, jedno z nejvýznamnějších center budhistů ve Viet-
namu. Nalodění na tzv. dračí lodě a plavba po Voňavé řece - Perfum River. Navštívíme dvě 
z nejkrásnějších mauzoleí v oblasti Hue – hrobku císařů Tu Duc a královskou hrobku Khai 
Dinh, rozsáhlé areály s nádhernými bohatě zdobenými chrámy, sochami mandarinů, slonů 
a zahradami. Odpoledne CÍSAŘSKÉ MĚSTO, ze které dynastie Nguyen vládla Vietnamu 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 rýžovými políčky. Zastávka v LANG CO. V městě DANANG 
navštívíme fascinující muzeum čamské kultury, slavnou čínskou pláž a pokračujeme do 
MRAMOROVÝCH HOR, procházka oblastí neuvěřitelně bohaté na zdobené chrámy, pago-
dy 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 chrámy, navštívíme 400 roků starý Japonský most
a budeme obdivovat pestrou výzdobu uliček, barevné lampióny. Návštěva farmy ve ves-
nici Tra Que, seznámení s místním zemědělstvím, oběd se spoustou místních specialit. 
Odpoledne individuální volno, odpočinek na pobřeží Jihočínského moře. 
8. den: Dopoledne volno, odpočinek, koupání. Odpoledne transfer na letiště do Danangu 
a odlet do Hanoje. Přílet do Hanoje, přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu, ubyt.
9. den: Celodenní prohlídku HANOJE začneme návštěvou Ho Chi Minhova pamětního 
komplexu – Mauzuoleum, Prezidentský palác, Pagoda na jediném sloupu, jeden z nejpů-
sobivějších chrámů Vietnamu. Poté prohlídka Chrámu literatury, vzácný projev vietnam-
ské úcty ke vzdělání a k literatuře obecně - zde se nachází Císařská akademie, vietnamská 
první národní univerzita. Procházka kolem jezera Hoan Kiem s chrámem a Želví věží, ka-
tedrála sv. Josefa a historické centrum města. Fakult. možnost návštěvy slavného viet-
namského Vodního loutkového divadla s tisíciletou tradicí. Večer možnost individuálních 
procházek historickou čtvrtí Starého města, kde se zastavil čas. 
10. den: Ráno odjedeme z Hanoje na dvoudenní výlet, vrchol naší cesty. Navštívíme Dra-
čí zátoku 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 vápencových ostrůvků, které vystupují z vody a vytváří 
úžasnou kulisu. Oběd na lodi z čerstvě ulovených mořských plodů. Odpoledne pokraču-
jeme k proslulé pláži Titop. Pokud nám počasí dovolí, vyjdeme na vrcholek hory, která 
se zde tyčí nad mořem, okouzlující výhledy na záliv Halong při západu slunce. Večeře
a nocleh na palubě lodi.
11. den: Hned po probuzení můžeme na palubě lodi absolvovat cvičení Thai Chi a ob-
divovat 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 Hanoje, 
transfer na letiště a odlet s přestupem..
12. den: Odpoledne přílet do Prahy/Vídně.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu  do Vietnamu a zpět vč. letištních tax, vnitrostátní lety ve Vietnamu, do-
pravu ve Vietnamu, výlety a vstupy dle programu, 8x ubytování v hotelech***/**** - 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 1x ubytování ve 2lůžk. kajutě na lodi Halong Bay, 9x snídani, 3x oběd a 1x večeři dle programu, 
služby místních anglicky mluvících průvodců (český průvodce při skupině min. 10 účastníků)
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: vstupní vízum do Vietnamu 2000 Kč, návštěva Vodního loutkového divadla 450 
Kč, komplexní cest. pojištění s vyšším připojištěním storna 980 Kč
Vstupní vízum: nutné turistické vstupní vízum do Vietnamu
Poznámka: V případě odletu z Vídně, CK zajistí transfer z Brna na/z letiště do Vídně.

Okruh Vietnamem

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy/Vídně do Vietnamu.
2. den: Večer přílet do SAIGONU, transfer do hotelu na 
ubytování v Saigonu.
3. den: Po snídani odjezd do delty řeky MEKONG. Program začne v MY THO plavbou povo-
dím Mekongu na typických lodích kolem ostrovů draka, fénixe, želvy a jednorožce. Zastáv-
ka na ostrovech, návštěva místní dílny, pozorování výroby rýžových produktů, kokosového 
cukroví aj., návštěva farmy na pěstování tropického ovoce s jeho ochutnávkou i návštěva 
medové farmy, kde ochutnáme místní produkty z medu. Projížďka po menších kanálech 
řeky, krásy okolní krajiny. Uvidíme tradiční obydlí v deltě řeky Mekong postavená ze dřeva 
a palmových listů a budeme moci pozorovat každodenní aktivity místních zemědělců. Po 
projížďce povodím řeky zastávka na oběd, kde ochutnáme místní speciality. Návrat zpět do 
SAIGONU na ubytování. Celodenní program zakončíme na jednom z nejživějších krytých 
trhů města, na tržišti Ben Thanh, možnost nákupů tradičních předmětů, večerní procházka 
centrem Saigonu.
4. den: Procházka centrem SAIGONU, kombinace supermoderních staveb s historickými 
budovami a krásnými parky. Projdeme nejvýznamnější památky města, historickou budovu 

hory, zátoky, starobylá města

Vietnam, země fantastických hor a velkolepé mo-
zaiky 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. 

Kód Termín Cena Odlet

VN713-16-1   30.03. - 10.04. 48 970,- Praha, (Vídeň)
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Halong Bay

Rýžová pole

Hanoi - Ho Chi Minh

SAIGON - DELTA MEKONGU - HUE - DANANG - MRAMOROVÉ HORY
- HOI AN - HANOI - HALONG BAY
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7. den: Opustíme Peking a vydáme se k jednomu z divů světa VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI – na-
vštívíme úsek, který není obklopen miliony turistů a který si dodnes zachovává svoji vel-
kolepost a původní charakter. Odpoledne se přesuneme do císařského města CHENGDE 

, kde mandžuští císařové založili obrovskou oboru a největší komplex císařských zahrad 
na světě. Prohlídka MANDŽUSKÉHO CÍSAŘSKÉHO PALÁCE a nádherného parku s řadou 
pavilonů a romantických staveb, uvidíme také mongolská jurtoviště a nekonečné pláně, 
které byli oblíbeným místem císařských honů. Nocleh v Chengde.
8. den: Prohlídka jednoho z největších divů Číny – tzv. OSMI VNĚJŠÍCH CHRÁMŮ v Chen-
gde, které byly postaveny v architektonických stylech menšin, žijících na území císařské 
Číny. Nalezneme zde kopii tibetského paláce a kláštera Potála, která se tyčí v nádherné 
krajině nad císařskou oborou, prohlédneme si také ohromující tibetský CHRÁM UNIVER-
ZÁLNÍHO MÍRU s největší dřevěnou sochu Aválokitešvary na světě a činnou komunitou 
tibetských mnichů, navštívíme CHRÁM YONGYOU s ohromnou rytmickou pagodou a také 
chrám Pule. Večer odjezd do PEKINGU. Návštěva rušné obchodní třídy Wang fu ťing
a nočního gastronomického trhu s řadou exotických specialit (štíři, hvězdice, larvy bource 
morušového, mořští koníci atp.). Nocleh v Pekingu.
9. den: Přejezd rychlovlakem (rychlost přes 300 km/hod) do XIANU, hlavního města 
provincie Šen-si, které se nachází v úrodném údolí Žluté řeky a je považováno za rodi-
ště čínské civilizace a kultury. Po 700 bylo hlavním městem Číny a sídlem 13 vládnou-
cích dynastií. Prohlídka starobylých xianských hradeb, které jsou se svými stovkami věží
a předsunutých bran jedním z nejzachovalejších opevněných komplexů světa, procház-
ka po ulici umělců ke staré umělecké univerzitě – vyzkoušíme, jak se píše kaligrafi e.
A návštěva symbolu města VELKÉ PAGODY DIVOKÉ HUSY s velkolepým chrámovým areá-
lem. V podvečer návštěva Malé husí pagody, jenž je ukázkou působení buddhismu v Číně
a gastronomická show, kdy se naučíme dělat čínské knedlíčky. Nocleh v Xianu.
10. den: Dopoledne návštěva historického muzea provincie Šen-si s úchvatnou kolekcí 
umění dynastie Tchang, zlatou pokladnici, ale i proslulou sochou lučištníka z armády první-
ho čínského císaře. Odpoledne největší atrakce Číny – TERAKOTOVÁ ARMÁDA, která slouži-
la jako doprovod císaře Čchin v jeho posmrtném životě. Navštívíme dílnu s ukázkami umění 
starých mistrů, kteří tisíce hliněných vojáků vyráběli. Návrat do Xianu. Večer procházka okolo 
Bubnové a Zvonové věže, návštěva Velké mešity a Muslimského trhu. Nocleh v Xianu.
11. den: Celodenní výlet k posvátné taoistické HOŘE CHUA-ŠAN, v překladu Květinová hora, 
jedna z nejpůsobivějších přírodních atrakcí v Číně. Lanovka nás vyveze na severní vrchol, 
kde zhlédneme několik buddhistických a taoistických svatyní, ale především se nám na-
skytne úchvatný výhled na okolní vrcholky a krajinu. Společně pak projdeme přes všechny
4 vrcholky hory. Největší odvážlivci se mohou podívat na Sráz tisíce stop, který je považo-
ván za jednu z nejextrémnějších stezek na světě. Večer návrat do Xianu na nocleh.   
12. den: Dnes se rychlovlakem vydáme po proudu Žluté řeky a navštívíme světoznámé 
jeskyně DRAČÍ BRÁNY (Lung-men), které jsou unikátním příkladem monumentálního čín-
ského sochařství a byly vytesány do skal před více jak dvěma tisíci lety, dodnes uchovávají 
přes 100 000 soch a sošek Budhů, nebeských králů, bódhisattvů a jiných postav čínského 
Buddhismu, uvidíme také klášter postavený v jejich blízkosti a odpoledne se přesuneme do 
slavného ŠAOLINSKÉHO KLÁŠTERA, rodiště čínských bojových umění a Zen Buddhismu. 
Ukázka mistrovství bojových umění mnichů. Večer návrat vlakem do Xianu, nocleh. 
13. den: Transfer na letiště v Xianu a odlet do ČR. V případě pozdějšího času odletu je možné 
zařadit krátkou prohlídku podzemních hrobek dynastie Chan, které fascinují návštěvníky 
bohatostí výbavy a složitou konstrukcí celého komplexu. Večer přílet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Peking, Xian – Praha, letištní taxy, transfery na letiště a zpět, 
pronájem minibusu v Číně, 1x cesta rychlovlakem Peking – Xian, 1x cesta rychlovlakem Xian – Luoyang 
– Xian, 11x ubytování v hotelu***/**** se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 11x oběd nebo večeři
v místní restauraci, českého průvodce, místního průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“, spro-
pitné pro místního řidiče 30 $.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 12190 Kč, komplex. pojištění vč. připoj. vyššího storna zájezdu 990 Kč 
Vstupní vízum: vstupní vízum do Číny cca 1590 Kč

  BONUS - komplex. cest. pojištění  zdarma - při uzavřené Cestovní smlouvě do 1. 3. 2016

Čína - říše středu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z ČR do Pekingu.
2. den: Přílet do PEKINGU, transfer do hotelu, dle příletu volný program, nocleh. 
3. den: Prohlídka působivého LAMAISTICKÉHO CHRÁMU s obří sochou Buddhy, starobylé 
Konfuciánské akademie a chrámu mistra Konfucia, procházka starou císařskou zástavbou 
tzv. Chu-tchun-gem, zastávka u Zvonové a Bubnové věže, které tvořili základní orientač-
ní body starého císařského města návštěva velkolepého LETNÍHO PALÁCE , který je 
položen na březích okouzlujícího jezera Kchun-min. V areálu, který sloužil k odpočinku
a přijímání audiencí posledních císařů se nachází více jak 3000 rozličných staveb, přede-
vším pak čínských pavilonů, ornamentálních slavobrán, komplex císařského paláce a císař-
ského divadla, velkolepá pagoda Vonného Buddhy, Most sedmnácti oblouků a Most ne-
fritového pásu…Absolvujeme také vyhlídkovou plavbu po jezeře na tradičním dračím člunu
a pokocháme se nádhernými výhledy na celý komplex. Nocleh v Pekingu.
4. den: Výlet z Pekingu ke starobylým CÍSAŘSKÝM HROBKÁM, které se rozkládají na úpatí 
Tygřích hor v půvabné krajině „zmačkaného sametu“, kterou osobně vybral 3. císař dy-
nastie Ming Ču-Ti. Císařská mauzolea jsou uvedena tzv. CESTOU DUCHŮ, kde najdeme 
úžasné ukázky mingského sochařství a nádherný Červený pavilon. Navštívíme i samot-
né hrobky, pokladnice, Zádušní chrám a podzemní palác. Návrat do Pekingu a prohlídka 
olympijského areálu a návštěva Národního stadionu – tzv. PTAČÍHO HNÍZDA. Milovníci 
umění jistě ocení návštěvu experimentální umělecké čtvrti 798, která je pulsujícím cent-
rem současné čínské umělecké tvorby. Večer návštěva původně císařské restaurace, fun-
gující již od r. 1412 a tradiční pokrm – pekingská kachna. Nocleh v Pekingu.
5. den: Vydáme se na největší náměstí světa – NÁMĚSTÍ NEBESKÉHO KLIDU, uvidíme bu-
dovu Shromáždění lidových zástupců, novou pekingskou operu, starobylou bránu Správ-
ného světla i Národní muzeum Číny, ve kterém shlédneme ohromující kolekce porcelánu, 
kaligrafi e a rituálních bronzů, nenecháme se ujít ani světově proslulou archeologickou 
sbírku. Odpoledne se přesuneme do legendárního ZAKÁZANÉHO MĚSTA a necháme 
se pohltit komplexem 9 999 budov, kde sídlili Synové nebes od poč. 15. stol. až do roku 
1912. Uvidíme i slavný Dračí trůn v Síni nebeské harmonie a se západem slunce vystoupá-
me na Uhelný pahorek, odkud se nám naskytne neopakovatelný pohled na celý Peking
a Zakázané město. Nocleh v Pekingu.
6. den: Navštívíme pozoruhodný trh Panjiayuan s nepřeberným množstvím starožitnos-
tí, Rudých knížek a zajímavých suvenýrů, zastavíme se u Staré pekingské observatoře, 
která sloužila k astronomickým pozorováním již od mongolských dob, uvidíme fragmenty 
kdysi mocného opevnění města a navštívíme chrámový areál KULTU NEBES s Oltářem 
Nebes a s legendární Síní modliteb za hojnou úrodu, kde vykonával taoistické obřady sám 
císař, na závěr Hedvábný a Perlový trh, kde bude prostor pro nákupy oblečení, elektroni-
ky i tradičních šperků či suvenýrů. Večer možnost návštěvy představení Pekingské opery 
nebo působivé akrobatické show. Nocleh v Pekingu. 

PEKING - VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ - CHENGDE - XIAN - HORA CHUA-ŠAN
- JESKYNĚ DRAČÍ BRÁNY - ŠAOLINSKÝ KLÁŠTER 

Přijměte pozvání do země, oplývající nezměrným 
kulturním, historickým i přírodním bohatstvím. Mů-
žete se těšit na nejobsáhlejší prohlídku Pekingu na 
českém trhu, přírodu i umělecké divy mandžuských 
císařů, nenáročný trek po divokém úseku Velké 
čínské zdi, návštěvu proslulých archeologických 
lokalit i místních uměleckých dílen. Navštívíme sta-
robylý Xian, odhalíme tajemství Zakázaného města, 
necháme se uchvátit výhledem z vrcholku Květi-
nové hory i sevřenými šiky terakotových válečníků.

Kód Termín Cena Svoz let.

CHN714-16-1 11.10. – 23.10. 59 990,-                         L2, L3
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ŠAOLINSKÝ
KLÁŠTERXIAN

CHUA-ŠAN

VELKÁ ČÍNSKÁ
ZEĎ

CHENGDE

PEKING

DRAČÍ BRÁNY

mozaika tisícileté kultury, divy přírody, architektury i umění 

Chengde



me na ostrov Philae s krásně zacho-
valým chrámem bohyně Isis, prohlídka 
starověk. žulových lomů s nedokonč. 
obeliskem a na závěr parfumerie, mož-
nost zakoupení parfémů, který používala
i sama Nefertari. Večeře a nocleh na lodi.
6. den: Snídaně a v brzkých ranních hod. 
fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL. 
Cestou k chrámům překročíme obratník 
Raka, projedeme Núbijskou pouští a přije-
deme ke břehům Násirova jezera. Monu-
mentální skalní chrámy nechal vybudovat 
mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou 
krásnou manželku Nefertari, kolosální so-
chy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra 
tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitel-
ná. Návrat na loď, oběd, plavba po Nilu a odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO, který 
byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který 
měřil výšku hladiny Nilu a podle kterého se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, 
uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje.
7. den: Snídaně na lodi, prohlídka egyptského chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, 
nejdůležitějšímu bohovi staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. století a téměř 
celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem 
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 nebem, plné chrámových budov kolem po-
svátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Oběd a zá-
padní břeh Nilu, navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných faraónů Nové 
říše, které byly vytesány ve skalách, zastávka v dílně na zpracování vzácného alabastru
a návštěva unikátního zádušního chrámu královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastáv-
ka u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, obrovských soch, které kdysi bývaly součástí rozlehlého 
chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona, na závěr ná-
vštěva chrámu v Luxoru, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl 
spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfi ng. Transfer egyptským venkovem k Rudému 
moři na ubytování do Hurghady, večeře a nocleh. 
9. den: Pobyt u moře. Fakult. celodenní návštěva pouště a beduínů, v jeepech a na čtyř-
kolkách, beduínská show, výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech. Návrat na ubyt.
10. den: Pobyt u moře. Fakultativně celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet 
zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova Giftun. Návrat na ubytování.
11. den: Pobyt u moře, oběd formou balíčku,  transfer do Káhiry na letiště a odlet. Přílet
v podvečerních hodinách.

Cena zahrnuje: 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 Káhiře, 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
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a vstupy mimo program, příletovou taxu (cca 7 $), spropitné, fakult. 
služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4290 Kč, přestavení Světlo a zvuk v Káhiře 1100 Kč, výlet do Abú 
Simbelu 2290 Kč, ostrov Giftun 1100 Kč, výlet do pouště za beduíny 1590 Kč, komplex. pojištění vč. vyššího 
připojištění storna zájezdu 690 Kč
Poznámka: turistické vízum cca 25 $, platí se na místě na letišti   

  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

Egypt a tajemství faraonů 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy/Vídně z českým průvodcem do Káhiry, transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Egyptská metropole KÁHIRA, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího 
na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na 
pyramidy v Gíze.  Po obědě průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského archeo-
logického muzea, jedny z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, na vlastní oči 
spatříme Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata a nahlédneme do tváře nejvý-
znamnějších faraónů ve sbírce královských mumií. Oběd, návštěva nejstaršího a největšího 
orientálním bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmo-
sféra.  Zastávka u slavné mešity Al Azhar. Večeře, ubytování.
3. den: Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Ceasar, 
Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ost-
rově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návště-
va rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným 
a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské 
knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se 
naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na zákla-
dech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros. Návštěva zahrad paláce Monta-
zah, královské rezidence, vystavěné v 19. století po vzoru fl orentských paláců, ale zároveň
i v maurském stylu. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná návštěva 
představení Světlo a zvuk u pyramid. 
4. den: Dopoledne návštěva SAKKARY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního 
města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstar-
ší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho, kde najdeme tajemné tex-
ty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra Mererukovu mastabu. Ze Sakkary 
budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický 
výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového 
komplexu v GIZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do 
současnosti, možnost fakult. navštívit nitro samotné Cheopsovy pyramidy, uvidíme zná-
mou Sfi ngu (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes 
hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby papyru. 
Večeře a noční přejezd vlakem do Asuánu.
5. den: Snídaně ve vlaku, dopolední příjezd do ASUÁNU, nejjižnější egyptské město, brá-
na „černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro 
evropskou smetánku. Ubytování na luxusní lodi 5* s plnou penzí, oběd. Odpoledne pře-
jedeme přes velkou Asuánskou přehradu, z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou 
vodní plochu Násirova jezera, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Přepluje-

plavba po Nilu, pobyt u Rudého moře  

Zájezd je zaměřen na poznávání země dávné histo-
rie i krásné přírody starověkého Egypta. Pyramidy, 
Sfi nga, velbloudi nebo pláže v Hurghádě, navštíví-
me Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, 
Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po 
Nilu,  budeme mít možnost prohlídky  monumentál-
ních chrámů v Abú Simbelu a nebude chybět pobyt
v letovisku Hurghada u Rudého moře. Všechny nej-
významnější památky jsme zahrnuli do našeho pro-
gramu a jejich návštěva je v ceně zájezdu.

Kód Termín Cena Svoz let.

ET715-16-1          03.11. – 13.11.        37 990,- L2, L3
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ALEXANDRIE

KÁHIRA
SAKKARA

ÚDOLÍ KRÁLŮ

LUXOR
ESNA

ASUÁN

ABÚ SIMBEL

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 
PHILAE - ABÚ SIMBEL - HURGHADA   

     pyramidy v Gize



VALLEY, údolí, které se pro mnohé stalo symbolem Divokého Západu pro svoji přírodní 
krásu, známé také z fi lmů a reklamních šotů. 
7. den: Státní park GOOSENECKS, labutí krky – nádherné meandry řeky San Juan, které 
jsou zaříznuty do šedých skal. NP CANYONLANDS, fantastický svět skal, kaňonů a skalních 
jehel „Needles“. Město MOAB.
8. den: NP ARCHES, velmi působivá krajina plná skalních bran. 2000 kamenných oblou-
ků zdobí náhorní poušť NP Arches, za těmito formacemi zlatého a rudého pískovce stojí 
miliony let eroze. Cesta na východ, částečně podél řeky Colorado a přes velehory Rocky 
Mountain do státu Colorado. 
9. den: ROCKY MOUNTAINS (NP Skalisté hory), cháněných 1070 km2 nedotčené přírody, 
ke které patří 78 horských vrcholů vyšších než 3600 metrů. 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 státu Colo-
rado postavená podle vzoru Kapitolu ve Washingtonu, proslulá Larimer Street připomínající 
Divoký Západ aj. Cesta na sever do Wyomingu.
11. den: Průjezd krajem Shoshonů kaňonem Wind river. HOT SPRINGS, park s teplými pra-
meny a vápencovými terasami hrajícími všemi barvami. CODY, město s muzeem indiánské 
kultury Buff alo 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 nejznámějším Old 
Faithful, termální prameny Mammoth Hot Springs, kde horká voda stéká přes terasy.
13. den: Druhá část prohlídky parku YELLOWSTONE. GRAND TETON, přírodně zajímavý
a malebný horský park s rozeklanými štíty.
14. den: JACKSON, typické město amerického Divokého Západu s dřevěnými chodníky, sta-
romódními salony s létajícími dveřmi a losími trofejemi na stěnách. SALT LAKE CITY, město 
s mnoha náboženskými stavbami a památkami souvisejícími se sektou Mormonů, sídlo slav-
ného pěveckého sboru, State Capitol, Temple Square aj.
15. den: RENO, největší maloměsto na světě s promenádou River Walk s kasíny a svateb-
ními kapličkami. „Město duchů“ VIRGINIA CITY, jehož mohutná stříbrná žíla fi nancovala za 
Občanské války armádu Unie a jež si od té doby zachovalo svůj původní vzhled. Právě zde 
Mark Twain poprvé použil svůj pseudonym. CARSON, příjemné nevadské městečko neda-
leko kalifornské hranice.
16. den: Zastávka u 500 m hlubokého jezera LAKE TAHOE, které obklopují hluboké lesy
a žulové skály - nejkrásnější vodní plocha v Kalifornii s obdivuhodně čistou vodou a s par-
níkem TAHOE QUEEN, přivezeným z Missisippi. Modré jezero MONO LAKE s bizarními vě-
žičkami z krápníkového vápence, které jako by vyrůstaly přímo z vody. Dechberoucí YOSE-
MITSKÝ 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 vyřezaly ustupující ledovce.
18. den: Dvojice NP KINGS CANYON a SEQUIOA NP v pohoří Sierra Nevada, mamutí stromy 
sekvojí obrovských, které jsou nejmohutnějšími a  nejstaršími živoucími organismy na zemi. 
Sekvoje váží obvykle až 600 tun, dorůstají do 100 m výšky a běžně se dožívají 3200 let. 
19. den: SAN FRANCISCO, nejzajímavější město západu USA. Prohlídka známých míst, lano-
vé tram., Golden Gate Bridge, Lombard Street, Chinatown, oblast bank - Financial District aj.
20. den: Dokončení prohlídky San Francisca. Odlet do Prahy.
21. den: Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu vč. letištních tax, pronájem minivanů na území USA, průvodce, 19x 
ubytování v hotelech či motelech - 4lůžk. pokoje
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a služby, registrace ESTA ke vstupu na území USA a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1340 Kč
Vstupní vízum: bezvízový styk do USA pro občany ČR

  Sleva 2000 Kč při rezervaci do 31.3.

Národní parky USA   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy, přílet do Los Angeles.  
2. den: Prohlídka LOS ANGELES, město fi lmových hvězd, 
které je také nazýváno „Město andělů“, po New Yorku 
druhé největší v USA.     
3. den: NP JOSHUA TREE ležící na rozhraní Coloradské a Mohavské pouště, bohatě rozvět-
vené divotvorné juky. Ohromná přehradní hráz HOOVER DAM, přetínající skalnaté koryto 
řeky Colorado, jezero Lake Mead. Večerní prohlídka LAS VEGAS - město heren, kasin, fan-
tastické 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 bílé-
ho 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, narůžově-
lých sopečných hornin a hnědé lávy. NP BRYCE CANYON, nevídaná krajina plná červených 
a hnědých skalních jehel různých tvarů. 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 zbyt-
ky bývalého indiánského puebla zasazeného v jícnu obrovské skalní jeskyně. MONUMENT 

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

Připravili jsme pro vás okruh po americkém Západě 
tak, abyste poznali skutečně všechna nejpoutavější 
a nejdůležitější místa, která by měl v těchto oblas-
tech turista navštívit. Podíváte se do národních par-
ků a rezervací, do nádherné přírody i k významným 
památkám. 

Kód Termín Cena Svoz let.

USA716-16-1     01.06. - 21.06. 74 990,- L6  
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STREET navštívíme Federal Hall National Memorial, kde byl George Washington vyhlášen 
prezidentem, kolem nás se budou míhat fi nančníci z Newyorské burzy a také se podívá-
me do parku Bowling Green, kde Peter Minuit odkoupil od Indiánů celý ostrov za 25 $.
S indiánskou historií se můžete ve svém individuálním volnu 5. dne podrobněji seznámit 
ve vedlejším NÁRODNÍM MUZEU AMERICKÝCH INDIÁNŮ. Dostaneme se k místu WORLD 
TRADE CENTRUM, s novou věží Freedom Tower a dalšími čtyřmi mrakodrapy. Na památku 
teroristického útoku z 11. září 2001 zde byl postaven památník 9/11 Memorial, krátká pře-
stávka, poté zamíříme na nejfotografovanější most přes East River BROOKLYNSKÝ MOST, 
s krásnými výhledy na historickou čtvrť South Street na východní straně Downtownu, kde 
nyní kotví několik renovovaných lodí a plachetnic. V případě dostatku sil přejdeme most
a ocitneme se ve čtvrti DUMBO v Brooklynu, zde si odpočineme v parku mezi Brooklyn-
ským a Manhattanským mostem a vrátíme se zpět k CIVIC CENTRU, radnice a nejstar-
ší mrakodrap Spojených států z r. 1913 - Woolworth Building. Po celodenním putování 
Downtownem zamíříme do trochu jiného světa, kterým prochází ústřední ulice Mott Street, 
a to do ČÍNSKÉ ČTVRTI, kde se můžeme zastavit v čajovně. 
4. den: Přejezd lanovkou ROOSEVELT ISLAND TRAM na ostrov Roosevelt Island na řece 
East River. Dopolední výhled z vyhlídky TOP OF THE ROCK na střeše Rockeff elerova centra, 
která je pro mnohé ještě úchvatnější než výhled z Empire State Building. Pokračujeme
v prohlídce Manhattanu, zamíříme na náměstí UNION SQUARE, ze kterého směrem na 
sever vede tzv. Ladies‘ Mile s množstvím obchodů a butiků. Na 20. ulici zastavíme před bu-
dovou č. 28, rodný dům prezidenta Theodora Roosevelta, o pár bloků dál nás ohromí stav-
ba FLATIRON BUILDING stojící na trojúhelníkové parcele a pro svůj špičatý tvar je často 
nazývána „žehlička“. Metrem se přesuneme o pár ulic na sever do GARMENT DISTRICTU, 
se slavnou budovou Empire State Building. My si ji však necháme na večer, zamíříme na 
HERALD SQUARE s největším obchodním domem na světě MACY’S, kde se dají najít levné 
designérské kousky za předpokladu, že budete chvilku hledat, volno na nákupy či focení 
slavné MADISON SQUARE GARDEN, zde sídlí i hokejový tým Rangers nebo basketbalové 
týmy Knicks a Liberty. V případě zájmu možnost obědu v místní vynikající japonské restau-
raci, kde ochutnáte nejlepší sushi a mořské plody či ostatní pochoutky asijské kuchyně za 
příznivou cenu. Kdo bude chtít, vrátí se na hotel, kde si odpočine, aby načerpal síly na ve-
černí návrat na Manhattan, kde nás bude čekat výhled z 86. patra EMPIRE STATE BUILDING. 
5. den: Přejezd do Downtownu, neopakovatelný výhled z nejvyšší budovy na západní po-
lokouli ONE WORLD OBSERVATORY, individuální volno v New Yorku dle vlastního zájmu. 
Obdivovatelé umění se mohou vydat na prohlídku některých muzeí v oblasti Museum Mile 
na Upper East Side, z nichž nejvýznamnější je Guggenheimovo muzeum nebo Metropo-
litní muzeum umění (MET), či přírodopisné American museum of Natural History, které 
stojí na protější straně Central Parku v Upper West Side, kde si mimo jiné můžeme prohléd-
nout i několik exponátů z ČR. Ostatní si mohou užít okružní plavbu lodí kolem Manhattanu 
či plavbu na ostrov STATEN ISLAND, za návštěvu stojí ZOO v BRONXU nebo přímořské 
letovisko CONEY ISLAND. Dle letového řádu odjezd na letiště a odlet do ČR.
6. den: Přílet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – New York - Praha vč. letištních tax a poplatků, místní dopravu 
v rámci programu (autobus, metro), 4x ubytování v hotelu*** - 4lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x americkou 
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a služby, registrace ESTA ke vstupu na území USA a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 740 Kč, 2lůžk. pokoj 2 500 
Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 450 Kč, karta New York City Pass 3 350Kč (2 650 Kč děti 
6-17 let), možnost zajištění následujících služeb: vyhlídkový let vrtulníkem nad Manhattanem od 4 000 Kč, 
vstupenka do divadla na Broadway od 1 500 Kč, do Metropolitní opery od 1 500 Kč, do Radio City Music 
Hall od 1 400 Kč, lístek na zápas New York Rangers, New York Knicks či New York Yankees od 1 800 Kč.
Poznámka: New York City Pass zahrnuje následující vstupy: Empire State Building, American Museum of 
Natural History, Metropolitní muzeum umění, Top of the Rock nebo Guggenheimovo muzeum, plavba k 
Soše Svobody a na Ellis Island nebo okružní plavba kolem Manhattanu, 9/11 Památník a Muzeum nebo 
Námořní, letecké a vesmírné muzeum Intrepid.

New York City 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z ČR do NEW YORKU, transfer z letiště do hotelu.   
2. den: První den prohlídky začneme na MANHATTANU, v Midtownu, který je ohraničen 
14. ulicí a Central Parkem. Záře neonů na TIMES SQUARE, srdce divadelní čtvrti, BRYANT 
PARKU, jeden z nejúžasnějších ve městě, New York Public Library, největší knihovna v NY. 
Po 6. Avenue budeme procházet mezi mrakodrapy velkých korporací, zastavíme se u RA-
DIO CITY MUSIC HALL, vrcholu luxusu 30. let, a u ROCKEFFELEROVA CENTRA. Prohlídka 
pokračuje na honosnou ulici 5. Avenue, která oplývá místními butiky a obchodními domy 
s cenami za hranicí možností většiny lidí, gotická katedrála ST PATRICK’S CATHEDRAL
z r. 1888, slavný hotel Plaza a přepychový domov Ivanky Trump v Trump Tower, kde bude 
individuální volno na oběd, procházka v největším parku ve městě - CENTRAL PARKU s li-
tinovým mostem Bow Bridge, nám známý z mnoha fi lmů, např.  Sám doma, možná je i pro-
hlídka MUZEA MODERNÍHO UMĚNÍ (MoMa), které nabízí nejucelenější přehled umění 19. 
a 20. stol., díla Van Gogha, Cézanna či Muncha, ale také přehlídka architektury, moderního 
designu a fotografi e. Pokračujeme na Park Avenue, „sestra“ slavnější Páté Avenue, mra-
kodrapy, ale i byzantský kostel ST BARTHOLOMEW’S CHURCH a hotel Waldorf Astoria. 
Na závěr dne nádraží GRAND CENTRAL STATION, kde budeme chvíli pozorovat nekoneč-
ný proud cestujících z ochozů, ze kterých je perfektní výhled na celou halu a CHRYSLER 
BUILDING, jedna z nejkrásnějších staveb na Manhattanu. 
3. den: Místo s nejúžasnějším panoramatem na světě DOWNTOWN, jehož hlavním láka-
dlem je Ostrov svobody. Přejedeme trajektem a z dálky nás ohromí symbol americké-
ho snu, SOCHA LADY LIBERTY. Kousek odtud leží ELLIS ISLAND s Muzeem emigrace, 
kde byla dříve imigrační stanice, první zastávka přistěhovalců do Ameriky. Přesuneme se 
do FINANCIAL DISTRICTU s původními křivolakými uličkami a starými kostely. Na WALL 

Big Apple

Spojené státy jsou zemí nekonečných možností s nezapomenutelnými městy, úchvat-
nými parky a zajímavou historií. Abyste je důkladně poznali, musíte je navštívit něko-
likrát za život. My vám nabízíme možnost započít svůj americký sen na východním 
pobřeží, v nejlákavějším městě světa - New York City. 

Kód Termín Cena Odlet

USA717-16-1 01.05. - 06.05. 35 990,– Praha

USA717-16-2 14.08. - 19.08. 37 990,– Praha

USA717-16-3 17.09. - 22.09. 35 990,– Praha
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vstupní brána do Nového světa

u hlavních pamětihodností centra jako je bazilika Panny Marie nebo budova univerzity 
Johna Hopkinse, historie USA se dotkneme u mohutné pevnosti Fort McHenry a následně 
se přesuneme do hlavního města USA – WASHINGTONU D. C. Nocleh.
8. den: WASHINGTON D. C. to jsou symboly Ameriky jako kupole Kapitolu, Washingtonův 
monument nebo Bílý Dům, to vše dnes uvidíme, navštívíme také ohromující knihovnu Kon-
gresu, Washingtonskou národní katedrálu, přírodovědecké muzeum, úžasné Smithonov-
ské muzeum letectví a kosmonautiky, uvidíme krásnou budovu Smithonovského institu-
tu, legendární Fordovo divadlo, kde byl spáchán atentát na A. Lincolna a večer strávíme
v Čínské čtvrti nebo ve výborné washingtonské hamburgerové restauraci. Nocleh.
9. den: Bude pokračovat naše poznávání hlavního města USA, navštívíme památníky pre-
zidentů – Jeff ersonův, Lincolnův a Rooseveltův, uvidíme působivé památníky Vietnamské 
války, Druhé světové války a války v Koreji, projedeme kolem slavné budovy Pentagonu, 
zastavíme se u jednoho ze symbolů USA – památníku Iwo Jima – monumentální sochy 
amerických vojáků, podepírajících vlajku zdviženou nad dobytým japonským ostrovem, 
projdeme se po obrovském Arlingtonském národním hřbitově s náhrobky mnoha vý-
značných osobností v čele s J. F. K., navštívíme dům generála E. Lee a především navštíví-
me historické sídlo prezidenta G. Washintgtona – Mount Vernon, krásnou usedlost prvního 
prezidenta USA na vyvýšeném útesu nad řekou Potomac. Nocleh.
10. den: Bude ve znamení cestování po slavných místech rané americké historie. Navštívíme 
okouzlující historické pobřežní městečko ANNAPOLIS se světoznámou Americkou námořní 
akademií, uvidíme budovu Marylandského parlamentu a historický kostel sv. Anny, domy 
z koloniálního období aj. Následuje cesta do historického půvabného města ALEXANDRIA, 
kde se projdeme Starým městem, uvidíme Masonský památník nebo starobylou Gadbyho 
tavernu, kde se zastavoval i G. Washington. Nocleh.
11. den: Pokračujeme v cestě americkou historií – a nemůžeme vynechat historicky první 
osadu na americkém kontinentě – Jamestown, prohlídka slavného komplexu, který započal 
kolonizaci severní Ameriky a je právem považován za jedno z nejdůležitějších historických 
míst USA. Pokračujeme do RICHMONDU, hlavního města amerického státu Virginie a poté 
navštívíme také nádhernou rezidenci prezidenta T. Jeff ersona v CHARLOTTESVILLE. Aby-
chom se také osvěžili nádherou americké přírody, tak projedeme úchvatnou Skyline drive
v nár. parku Shenandoah, kde nás okouzlí nekonečné lesy a vyhlídky do krajiny. Nocleh.
12. den: Navštívíme nejslavnější bojiště americké občanské války – GETTYSBURG, kde se 
dozvíme mnoho informací nejen o rozhodující bitvě války, ale o celém konfl iktu Severu proti 
Jihu, projdeme se také po HARRISBURGU – hlavním městě amerického státu Pensylvánie, 
kde uvidíme menšího bratra Washingtonského Kapitolu, navštívíme muzeum americké 
občanské války, uvidíme historickou požární stanici či katedrálu sv. Patrika, uvidíme také 
působivý památník Holocaustu, večer můžeme posedět ve slavné McGrath´s Pub a ochutnat 
místní skvělé Apalačské pivo. Nocleh.
13. den: Návrat do WASHINGTONU, krátká zastávka u vodopádů na řece Potomac – Great 
Falls parc a odlet dle letového řádu zpět do ČR.
14. den: Návrat do ČR.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – New York, 
Washington – Praha  vč. let. tax, transfer z/na letiš-
tě, dopravu minibusem, 12x ubyt. v hotelech či mo-
telech – 2lůžk. pokoje, 12x snídani, plavbu na Ostr. 
Svobody, vstupné do NP Shenandoah, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochut-
návky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena za-
hrnuje“, spropitné pro místního řidiče cca 20 $/os.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 19990 Kč 
(povinný při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 1 100 Kč, registrace ESTA ke vstupu 
na území USA 450 Kč
Poznámka: k vyřízení vstupní autorizace ESTA je 
nutný biometrický pas

  Průvodce: Bc. Zdeněk Sialini  
  Sleva: na osobu ve 4lůžk. pokoji 8000 Kč 

New York a historický východ USA                                                             

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do NEW YORKU, transfer do hotelu, dle časových možností, buď 
proch. v okolí hotelu (pořadí pamětihod., dle lokace hotelu), nebo volný program.
2. den: Podrobná prohlídka centrálního Manhattanu – Times square, Bryant´s park,
5. Avenue, divadelní čtvrť na Broadway, slavné mrakodrapy Empire state, Flatiron buil-
ding nazývaný „Žiletka“, okouzlující Madison square park, oblouk ve Washingtonově par-
ku, Chelsea market a působivá budova Whitneyho muzea amerického umění, elegantní 
Chrysler building ve stylu art deco, sídlo OSN a nádraží Grand Terminal, večer nákupní 
dům Macy´s, katedrála sv. Patrika a slavná vyhlídka z Rockefellerova centra, světově 
proslulé MOMA – muzeum moderního umění  
3. den: Prohlídka fi nančního srdce USA – ulice Wall street, památník Ground Zero a znovu 
vybudovaný mrakodrap Světového obchodního centra, historický Battery park a plavba 
na Ostrov Svobody k symbolu Ameriky – Soše svobody, následně návštěva ostrova Ellis 
s působivou expozicí, věnovanou přistěhovalectví do USA, procházka po slavném Brook-
lynském mostě a po legendární Brooklynské promenádě s nádhernými výhledy na ostrov 
Manhattan, New yorská radnice a historicky první mrakodrapy města v jejím okolí, rušná 
čtvrť China town a Little Italy se svým koloritem 20. a 30. let, prestižní čtvrť SOHO s řadou 
skvělých restaurací.
4. den: Central park – zelené srdce New Yorku, hotel Plaza a Carnegie hall, zastavíme se 
nablýskané Radio city music hall, projdeme elegantní Park Avenue a můžeme navští-
vit proslulá muzea v čele s muzeem S. Guggenheima a Metropolitním muzeem, milovníci 
umění mohou také navštívit špičkové muzeum zaměřené na středověké umění v dokonalé 
replice středověkého kláštera Cloisters, New yorská botanická zahrada nebo procházka 
po Roosvelt island.
5. den: Dopoledne volný program k individuálním nákupům či prohlídce muzeí, odpoledne 
odjezd do americké FILADELFIE. Nocleh.
6. den: Celodenní prohlídka prvního hlavního města USA a jeho historických monumentů 
– Síň nezávislosti se slavným zvonem Svobody, který se stal symbolem vyhlášení USA, 
historická čtvrť s domky z přelomu minulého století, dům Betsy Ross, která vytvořila první 
americkou vlajku, okouzlující mrakodrapy ve stylu Art deco, mrakodrapy ve fi nanční čtvrti, 
muzeum výtvarného umění se slavnými „Rocky steps“, večer návštěva některého ze sty-
lových barů a ochutnávka známého Philly cheese steaku. Nocleh
7. den: Po snídani dokončíme prohlídku FILADELFIE, podíváme se k historické budově 
Pensylvánské univerzity, navštívíme světoznámou Barnesovu nadaci, chrám sv. Petra
a Pavla a především památné místo americké občanské války – údolí Forge, kde v letech 
1777 – 1778 zimovala americká Kontinentální armáda, přejezd do BALTIMORE ve státě Ma-
ryland, které je známo svými loděnicemi, které uvidíme a taktéž působivým Národním 
akváriem s úžasnou expozicí podmořského života a mnoha atrakcemi, zastavíme se také 

NEW YORK - FILADELFIE - BALTIMORE - WASHINGTON D.C. - ANNAPOLIS
- ALEXANDRIA - RICHMOND - CHARLOTTESVILLE - GETTYSBURG
- HARRISBURG 

Vydáme se po stopách Otců poutníků, k ústím slavných řek, které představovaly 
vstupní bránu do Nového světa, do sídel prvních prezidentů, do údolí, kde se roz-
hodovalo o americké samostatnosti, do domu, kde ušili první americkou vlajku a do 
měst, která slavnou historickou cestu za svobodou, nezávislostí a prosperitou koru-
novaly – Washingtonu D.C., New Yorku a Filadelfi e. Dotkněte se Zvonu svobody, ob-
jevujte půvab a rytmus jarního New Yorku, navštivte slavné muzeum kosmonautiky 
nebo Washingtonův statek v Mount Vernon, nechte se vtáhnout do románových scén 
války Severu proti Jihu u Gettysburgu nebo jenom relaxujte při procházce po oceán-
ském pobřeží v Annapolis. Historie, světoznámé monumenty, skvělá jarní atmosféra 
a výborná gastronomie.

Kód Termín Cena Svoz let.

USA719-16-1     01.04. – 14.04. 69 490,- L2, L3  

153

USA

V
zd

á
le

n
é

 z
e

m
ě

, e
xo

ti
ka

 



a kanálem Rideau . Uvidíme zámecký hotel Laurier, kaderálu Notre-Dame, navštívíme
i místní trh s ohromným výběrem a s hektolitry javorového sirupu. Nocleh v Ottawě.
8. den: Dopoledne zastávka v kanadském Národním muzeu s úžasnou expozici domoro-
dého umění, ale také nejzdařilejší etnografi ckou expozicí na světě. Krátká zastávka ve fran-
couzské části Ottawy – Gatineau u Válečného muzea. Pokračujeme do historického měs-
ta KINGSTON s jedinečnou architekturou a přátelskou atmosférou. Skvělým zakončením 
dne bude fakult. plavba v oblasti Tisíců ostrovů až k tajemnému hradu Bold, zastavíme
i u pevnosti Fort Henry a následně se přesuneme do Montréalu na nocleh.   
9. den: MONTRÉAL, to je Paříž Ameriky s vyhlášenými restauracemi, uvolněným životním 
stylem a elegancí Starého kontinentu. Uvidíme kostel st. Joseph´s Oratory, projedeme 
kolem třetího největšího amerického hřbitova, vystoupáme na vyhlídku na Mount Roy-
al, nádherné pohledy na město. Projdeme se do přístavu, ve fi nanční čtvrti uvidíme kopii 
chrámu sv. Petra v Římě, prohlédneme si  interiér baziliky Notre-Dame. Zájemci mohou 
navštívit vyhlášené muzeum výtvarných umění nebo uměleckou čtvrť Quartier Latin. Ve-
čer exkluzivní možnost návštěvy světoznámého Cirque du Soleil! (v závislosti na aktuál. 
podmínkách). Nocleh v Montréalu.
10. den: Moderní stránka MONTRÉALU. Zastavíme se u experimentálního projektu Habi-
tat 67 a také u světově proslulé budovy biosférického muzea. Projdeme se vyhlášenou 
Montréalskou botanickou zahradou a přesuneme se do historického města QUEBECKU. 
Cestou zastávky u starých francouzským mlýnů a pozůstatků koloniální doby. Odpoledne 
prohlídka historického centra Quebecku, procházka okolo hradeb, quebeckého parla-
mentu, projdeme starou uličkou sv. Jana a necháme se okouzlit promenádou nad řekou 
sv. Vavřince, které vévodí zámecký hotel Frontenac. Při západu slunce pak obeplujeme 
Staré město při vyhlídkové plavbě. Nocleh v Quebecku.
11. den: Dokončení prohlídky a návštěva indiánské kolonie Huronů, kde uvidíme tradiční 
indiánská obydlí tzv. Long House. Náš indiánský průvodce nám poví o pohnuté historii 
Huronů a o jejich současném životě. Přesun k mohutným VODOPÁDŮM MONTMORENCY, 
které jsou o 33 m vyšší než slavné Niagarské vodopády. Zájemci mohou vystoupat nebo 
vyjet lanovkou, až na vrchol útesu, odkud se řítí 83 m vodní sloup. Návštěva pout. místa St. 
Anne de Beaupré s nádhernou neobyzantskou bazilikou. Večer průjezd historickou oblastí 
ostrova Orléans a návštěva některého z místních Sugar Shacků – výrobna javorového 
sirupu.  Nocleh na ostrově Orléans.
12. den: Časně ráno vyrazíme (možnost pozorování losů a jelenů), abychom se zúčastnili 
jedné z největších atrakcí na americkém kontinentě – POZOROVÁNI VELRYB V TADOU-
SSACU. Projedeme krajinou podél řeky sv. Vavřince, budeme se kochat rudě zbarvenými 
vrcholky pohoří Laurentites, trajektem přejedeme přes největší americký fjord a doje-
deme do starobylé rybářské osady TADOUSSAC. Navštívíme zdejší velrybářské centrum 
a fakult. se vydáme na rychlých člunech po řece sv. Vavřince, abychom při troše štěstí, 
pozorovali největší tvory naší planety  Plejtváky obrovské, kteří se zdržují ve zdejších bo-
hatých vodách. Možná narazíme i na tzv. zpívající velryby – Keporkaky, Plejtváky Myšoky 
a jistě uvidíme spoustu tuleňů, delfínů a běluh. Tadoussac to není jen jedna z nejlepších 
světových destinací pro pozorování velryb, ale i strmé skalní útesy padající do fjordů. Večer 
si uděláme výlet po pobřeží, projedeme se okolo FJORDU SAGUENAY. Nocleh v Saguenay.
13. den: Průjezd přírodní oblastí POHOŘÍ LAURENTIDES s úžasnými scenériemi a vyhlíd-
kami. Odpoledne pak přejedeme na druhou stranu řeky sv. Vavřince a přes zemědělské 
srdce Kanady se přesuneme na letiště v Montréalu. Odlet ve večerních hodinách do ČR. 
14. den: Přílet do Prahy.  

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Toronto, Montreal – Praha  vč. let. tax, transfer z/na letiště, dopravu 
pronajatým minibusem v Kanadě, trajekt do Tadoussacu,  12x ubytování v hotelech či motelech – 2lůžk. 
pokoje, 12x snídani, výjezd na CN Tower, plavbu k vodopádům na Niagara Falls, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, výletní plavby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno
v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 16690 Kč (povinný při nedoobsazení), pozorováni velryb v Tadoussacu 
890 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1100 Kč
Vstupní vízum: bezvízový styk, nutná registrace eTA ke vstupu na území Kanady 150 Kč

  Průvodce: Bc. Zdeněk Sialini   
  Sleva: na osobu ve 4lůžk. pokoji 4000 Kč

Východní Kanada – barevný podzim                                  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do TORONTA, po pří-
letu transfer na ubytování a dle čas. možností procházka 
po čínské čtvrti s mnoha restauracemi a zajímavými trhy. 
Nocleh v Torontu.
2. den: Prohlídka TORONTA, města na břehu Ontarijské-
ho jezera. Výjezd na slavnou CN Tower, do r. 2007 nejvyš-
ší budova světa, působivá plavba k Torontským ostrovům s výhledy na centrum města
s jeho mrakodrapy. Hokejová síň slávy, elegantní hl. nádraží a výškové budovy na Welling-
ton street. Uvidíme největší nákupní centrum světa – Eaton centre, budovy kanadského 
art deco nebo budovy radnice. Večer navštívíme jednu z etnických restaurací, které Toron-
to proslavily po celém světě (indická, nepálská, africká, čínská kuchyně). Nocleh v Torontu.
3. den: Prohlídka Královské ontarijské galerie se skvělými sbírkami kanadského umění. 
Procházkou kolem ontarijského parlamentu, staré budovy univerzity, dojdeme až k velko-
lepé zámecké rezidenci Casa Loma, která je známa svými interiéry. Zastavíme u budovy 
Královského muzea, u Baťova muzea obuvi a projdeme se po Spadina avenue s rušnou 
Čínskou čtvrtí, zde můžeme ochutnat skvělou kachnu, kantonské knedlíčky nebo čerstvou 
šťávu z cukrové třtiny. Nocleh v Torontu.
4. den: Pojedeme podél jezera Ontario, uvidíme průmyslové srdce Kanady, ale také ne-
sčetné vinice a sady. Věděli jste, že je Kanada, jedním z největších světových producentů 
vína? Zastávka v nejznámějším kanadském vinařství Inniskilin s  ochutnávkou. Příjezd 
ke světoznámým NIAGARSKÝM VODOPÁDŮM a plavba po řece Niagara až k burácející 
vodní stěně. Zájemci se mohou projít za vodopády, navštívit motýlí skleník nebo vyhlídko-
vou plošinu s panoramatickým výhledem. Na cestě zpět do Toronta zastávka v některém
z obřích outletů, které překypují lux. zbožím, příznivými cenami a jsou oblíbenou zastávkou 
místních i zahraničních turistů. V podvečer návrat na nocleh do Toronta. Prohlídka starého 
centra Old distillery nebo návštěva skvělého torontského akvária. 
5. den: Krásy kanadské přírody. Krátká zastávka u PEVNOSTI YORK a u architektonicky 
nesmírně zajímavého DIRECT ENERGY CENTRE. Dopoledne přesun na břehy HURONSKÉ-
HO JEZERA, které vás okouzlí nekonečnými lesy a nádherným pobřežím. Naše putování 
by nebylo úplné, kdybychom nenavštívili historickou OSADU SV. MARIE MEZI HURONY, 
jedno z nejvýznamnějších míst rané kanadské historie, jezuitská osada byla založena již 
v r. 1639 a představuje nesnadný život prvních osadníků, ale také kulturu a společnost 
původních obyvatel – Huronů. Odpoledne přesun do nejstarší kanadské chráněné přírodní 
oblasti – PARKU ALGONQUIN. Pokud vás uchvacovali pohledy na nedozírné lesy, jezera, 
stáda losů, černé medvědy, a to vše v záplavě červené, žluté a oranžové barvy kanadského 
podzimu, tak vězte, že tyto pohledy byly na 100% z parku Algonquin. Vydáme se po bob-
řích stezkách, vystoupáme na vyhlídky nad lesy a necháme se okouzlit barevnou symfonií 
javorů, buků a bříz. 
6. den: Přírodní krásy PARKU ALGONQUIN, poznáme historii zdejšího dřevařství, absol-
vujeme plavbu v kánoích po některém z tisíců jezer, budeme pozorovat pasoucí se losy
a bobry stavějící hráze je nejlepší právě z vodní hladiny. Večer odjezd do Ottawy na nocleh.
7. den: Celodenní prohlídka OTTAWY, hl. města Kanady s jejím Parlamentním vrchem, 
působivou budovou Kanadské mincovny a Národní galerií, skvělou moderní architekturou 

půvab i nespoutanost kanadské přírody a historie

Zajímavý a nádherný zájezd za poznáním měst, his-
torie, architektury a překrásné přírody s vycházkami. 
Velmi atraktivní je pak pozorování velryb v Tadoussa-
cu, vše v rámci úchvatného kanadského podzimu.

Kód Termín Cena Svoz let.

CAN721-16-1      26.09. – 09.10.         59 990,– L2, L3
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TORONTO - NIAGARSKÉ VODOPÁDY - PARK ALGONQUIN - OTTAWA
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park Algonquin

Niagárské vodopády

Quebec Toronto



Zastávka a procházka u neméně známého JEZERA MORAINE, které zaplňuje obálky ka-
talogů CK a kalendářů a jeho modrá barva společně s panoramatem Deseti vrcholků se 
stala neodmyslitelným symbolem kanadských Rockies. Večer procházka v NP YOHO, kde 
shlédneme úchvatné VODOPÁDY TAKAKKAW, procházka s pozorováním zvěře a úžasné 
přírody. Nocleh v Lake Luise.
9. den: Celý den pojedeme po vyhlášené Ledovcové silnici  ICEFIELD PARKWAY, zasta-
víme se u jedinečného JEZERA PEYTO, jehož tyrkysová barva a nekonečné výhledy platí 
za jeden z největších zážitků cestovatelů po americkém kontinentě. Projdeme kaňon řeky 
Mistaya a možnost fakultativně vyjet speciálně upraveným vozem na LEDOVEC ATHA-
BASCA, největší mimoakrtický ledovec světa. Nevynecháme ani vodopády stejného jména 
a zkusíme i tzv. Skywalking, procházku po skleněné plošině, která se vysouvá nad stovky 
metrů hluboké údolí. Večer příjezd do městečka Jasper na nocleh.
10. den: Budeme poznávat krásy NP JASPER, největšího NP Skalistých hor, zájemci absol-
vují rafting na řece Athabasca, vyhlídková plavba po úchvatném JEZEŘE MALIGNE, které 
nabízí neopakovatelné výhledy, budeme pozorovat zdejší divokou faunu a navštívíme také 
PARK MT. ROBSON s nejvyšší horou Skalistých hor. Uvidíme losy při procházce okolo Losí-
ho jezera? Cesta pravou kanadskou divočinou do Prince George na nocleh. 
11. den: Odbočíme z hl. turistických tras a vydáme se do nedotčené přírody plné zvěře, 
úchvatných výhledů a romantiky z dob pionýrů kanadského Západu a zlatokopů. Celo-
denní vyhlídková jízda divokou Britskou Kolumbií až na pobřeží. Nocleh v Prince Ruppert.
12. den: Brzy ráno se nalodíme a vydáme se na plavbu, která je právem považována za 
vrcholný zážitek všech cestovatelů – slavná INSIDE PASSAGE – plavba Vnitřním průlivem 
okolo pobřeží, mezi tisíci zelenými ostrůvky, s výhledy na velehory, s nespočtem mořských 
orlů, kosatek, migrujících velryb, tuleňů, písčitých pláží a severských deštných pralesů le-
mujících břeh. Pozdě večer připlutí na ostrov Vancouver. Nocleh v Port Hardy.
13. den: Jízda po OSTROVĚ VANCOUVER se zastávkami v CAMPBELL RIVER, hlavním 
městě světového lovu lososů a DUNCANU, který je znám bohatým kulturním životem zdej-
ší indiánské komunity. Odpoledne hlavní město Britské Kolumbie – elegantní VIKTORIE
s přístavem plným gurmánských specialit, ale i tuleňů, které je možno krmit z ruky, neo-
gotické památky a šarm koloniálních dob. Odoláte šálku skvělého čaje v  hotelu Fairmont 
Empress nebo dokonale čersvým Fish and Chips? Nocleh ve Victorii.
14. den: Návštěva slavných BUTCHART GARDENS , klenot světové zahradní architektu-
ry, přejezd trajektem zpět do VANCOUVERU a dokončení prohlídky města, unikátní Capi-
lano bridge – visutý most, z něhož se mnohým zatočí hlava, nádherný pobřežní Stanley 
park s vyhlídkovou promenádou nebo vancouverské akvárium s běluhami a řadou jiných 
živočichů a atrakcí. Večer se rozloučíme s Vancouverem v některé ze stylových restaurací 
v přístavu. Nocleh ve Vancouveru.
15. den: Dle letového řádu odlet zpět do ČR, v případě časových možností dopoledne 
individuální nákupy či prohlídky muzeí a galerií.
16. den: Přílet do ČR

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Van-
couver - Praha  vč. let. tax, transfer z/na 
letiště, dopravu minibusem, 14x ubytování 
v hotelech či motelech – 2lůžk. pokoje, 14x 
snídani, trajekt do Vancouveru, vstupné do 
národních parků, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služ-
by, výlety a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“, spropitné pro 
místního řidiče cca 20 $/os.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 19000 
Kč (povinný při nedoobsazení), komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 1250 Kč
Vstupní vízum: bezvízový styk, nutná regis-
trace Eta ke vstupu na území Kanady 150 Kč

  Průvodce: Bc. Zdeněk Sialini 
  Sleva: na osobu ve 4lůžk. pok. 6000 Kč
  

Západní Kanada – krásy Skalistých hor                 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Vancouveru, přílet v odpoledních nebo večerních 
hodinách, transfer na ubytování. Nocleh ve Vancouveru.
2. den: Celodenní prohlídka VANCOUVERU, půvabného města na břehu Tichého oceánu, 
obklopeného horami. Prohlídka historického centra Gastown, nákupní ulice Robson stre-
et. Třetí největší čínská čtvrť v Americe, prohlídka klasických čínských zahrad dr. Sun Yat 
Sena, ostrov Grenville s farmářským trhem a tradičními specialitami kanadské kuchyně 
a slavné Antropologické muzeum s expozicí věnovanou indiánským obyvatelům Kanady. 
Večer navštívíme některou ze skvělých restaurací se steakovou kuchyní nebo se speciali-
tami z mořských plodů. Nocleh ve Vancouveru.
3. den: Odjezd z Vancouveru k JEZERU HARRISON, druhému největšímu jezeru Britské 
Kolumbie, procházka okolo jezera a pokračování v cestě do NP REVELSTOKE. Absolvu-
jeme vyhlídkový pěší okruh v parku, který je znám svými horskými loukami a úchvatnou 
květenou. Uvidíme starobylé cedry a večer se budeme kochat nádhernými výhledy na 
některé z vyhlídkových tras. Nocleh v Revelstoke.
4. den: Navštívíme slavný NP GLACIER, uvidíme řadu vodopádů, projdeme se k místním le-
dovcům a odpoledne se přesuneme do RADIUM HOT SPRINGS abychom navštívili zdejší 
geotermální lázně – jedinečný relax v horkých pramenech uprostřed nádherné kanadské 
přírody. Nocleh v Radium Hot Springs.
5. den: Vyrazíme do NP KOOTENAY, projdeme se k MRAMOROVÉMU KAŇONU a odpole-
dne budeme pokračovat do slavného městečka BANFF. Projdeme si tuto legendu Skalis-
tých hor, ochutnáme zdejší vyhlášené speciality a lanovkou vyjedeme SULPHUR MOUN-
TAIN, kde se nám naskytne nádherný výhled na horské velikány, ledovce, klikaté řeky
a tyrkysová jezera. Nocleh v Banff .
6. den: Celý den budeme věnovat NP BANFF, uvidíme slavný Spring hotel – architekto-
nickou legendu Skalistých hor, budeme objevovat krásy JEZERA VERMILLION, navštívíme 
muzeum kanadských nár. parků, divoké ÚDOLÍ ŘEKY BOW a nevynecháme ani stejno-
jmenné vodopády. Na konci dne se necháme uchvátit západem slunce nad JEZEREM MI-
NNEWNAKA. Uvidíme při večerní projížďce medvědy, jeleny či kozorožce? Nocleh v Banff .
7. den: Budeme brzy vstávat, protože nás čeká výlet do kanadských prérií a do jejich hlav-
ního města Calgary. Ranní jízda pod zasněženými vrcholky s pozorováním zvěře, odpole-
dne kanadské město kovbojů CALGARY, prohlídka hl. zajímavostí (westernové městečko, 
mrakokdrapy v downtownu, vyhlídka ze slavné Calgary tower, místa zahajovacího ceremo-
niálu ZOH v r. 1988) a pokračování v cestě do DRUMHELLERU, kde se nachází nejbohatší 
naleziště kosterních pozůstatků dinosaurů na světě – exkluzivní návštěva této význačné 
archeologické lokality, průjezd měsíční krajinou tzv. Badlands s neobyčejnými kamenný-
mi hřiby. Večer návštěva některého ze skvělých steakhousů a testování pravé kovbojské 
stravy. Nocleh v Calgary.
8. den: Návrat do SKALISTÝCH HOR. Zastávka u ohromující CASTLE MOUNTAIN a cesta 
k legendárnímu jezeru LAKE LUISE se zámeckým hotelem na jeho břehu, ale především 
nádherné tyrkysové jezero, v jehož hladině se odrážejí strmé stěny a ledovce okolních hor. 

kanadských prérií i tichomořského pobřeží

VANCOUVER - JEZERO HARRISON - NP REVELSTOKE - NP GLACIER - NP 
KOOTENAY - NP BANFF - CALGARY - DRUMHELLER - NP YOHO - ICEFIELD 
PARKWAY - NP JASPER - PARK MT. ROBSON - PLAVBA INSIDE PASSAGE
- CAMPBELL RIVER - DUNCAN - VIKTORIE - VANCOUVER 

Mimořádně atraktivní zájezd, který nepotřebuje příliš mnoho představování, neboť 
mnohé vrcholy, jezera a výhledy se staly legendami kalendářů a pohlednic. Program 
je primárně zaměřen na přírodní krásy národních parků Kanady a doplňovat jej bu-
dou historické monumenty, archeologické lokality, původní prvky indiánské kultury 
a skvělá gastronomie. Zcela jedinečné je pak absolvování vyhlášené plavby Inside 
Passage podél divokého pobřeží Tichého oceánu.

Kód Termín Cena Svoz let.

CAN722-16-1   01.08. – 16.08.          75 990,- L2, L3
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10. - 11. den: Přejezd do oblasti Peténu, 
živé turistické městečko FLORES na ost-
růvku 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 Me-
xika. Magické mayské město PALENQUE 
uprostřed džungle,  pověstné modré kas-
kády AQUA AZUL a 35 m vysoký vodopád 
MISOLHA s tajemnou jeskyní, prohlídka 
sugestivních mayských ruin Palenque v 
Lacandonském pralese, krajková architek-
tura mayských chrámů, palác s observatoří, podzemní hrobka mayského vládce Pakala. 
VILLAHERMOSA, archeologický park LA VENTA se skanzenem nejstarší americké civili-
zace Olméků. Místní ZOO se zástupci živočišné i rostlinné říše Chiapasu a Tabasca, noční 
přejezd lux. linkovým busem do Meridy.
14. - 15. den: Tajemství dávných civilizací, exotická příroda a nejkrásnější pláže Karibiku to 
je poloostrov YUCATAN, kde mnoho památek stále zůstává velkým tajemstvím džungle.  
Navštívíme koloniální „bílé město“ MERIDA s výstavním náměstím Plaza Principal a kate-
drálou. Mayská města v džungli - starodávný UXMAL , tajemství mayských obětních 
rituálů,  Čarodějova pyramida a Guvernérův palác, archeologické naleziště CHICHEN ITZÁ 

, prohlídka nejslavnějších mayských památek komplexu - slavná Kukulkánova pyrami-
da, sluneční observatoř, posvátná cenote - pradávné mayské studny, průzračná jezírka 
uprostřed džunglí.
16. den: TULUM, jediné mayské město na mořském pobřeží. Pobyt u Karibiku, čekají nás 
dny odpočinku na pláži, atmosféra Karibiku s plážovými bary, bílý písek a průzračné moře 
plné života a korálů. 
17. den: Pobyt u Karibiku, koupání a šnorchlování ve smaragdových vodách oceánu, rela-
xace na bílých plážích pod palmami.
18. - 19. den: Přesun na letiště CANCÚN, odlet do Mexico City, návrat do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Mexico City - Praha vč. letištních tax a poplatků, vnitrostát-
ní letenku Cancún - Mexico City vč. letištních tax a poplatků, 14x ubytování v turistických hotelích**/*** 
(11xhotel -  2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x v tradičních „cabaňas“ na pláži Karibiku), 3x noční přejezd 
místním busem, veškerá doprava dle programu,  průvodce, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího 
storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4600 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
Vstupní vízum: bezvízový styk do Mexika a Guatemaly pro občany ČR

Mexiko a Guatemala

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.- 3. den: Přílet do MEXICO CITY, prohlídka hlavního města, prezidentský palác, katedrála, 
ruiny aztéckého TENOCHTITLANU, nejlepší muzeum mezoamerických kultur, starověké 
město bohů TEOTIHUACÁN se Sluneční a Měsíční pyramidou, západ slunce na vrcholu 
Latinskoamerické věže, noční přejezd lux. 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 nej-
starších stromů Ameriky v El Tule, dva až tři tisíce let starý cypřiš.
5. - 6. den: Přejezd na pobřeží PACIFIKU, rybářský přistav PUERTO ANGEL, koupání a šnor-
chlování v rajských zátokách s ochutnávkou mořských plodů, noční přejezd autobusem 
do CHIAPASU.
7. - 8. den: Indiánské i koloniální město SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS se skvostnou ka-
tedrálou a malebným indiánským tržištěm, nejlepší nákupy indiánských suvenýrů, přejezd 
pronajatým mikrobusem do GUATEMALY.
9. den: PANAJACHEL, městečko na březích jezera Atitlan s působivými výhledy na tři 
sopečné kužely, osady a barevné kroje potomků Mayů, za příznivého počasí projížďka lodí 
po jezeře s návštěvou indiánských trhů v SANTIAGU DE ATITLÁN. 

tajemství Mayů, Aztéků i Olméků
koupání na plážích Karibiku

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 sta-
rých 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, 
temperament Latinské Ameriky a koupání na krás-
ných plážích Mayské riviéry na poloostrově Yucatan.

Kód Termín Cena Svoz let.

MEX723-16-1   19.10. - 06.11. 59 990,- L6
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Mexiko - TeotihuacánChuchen Itzá - Aztécký 
kalendář

Aqua Azul

MEXICO CITY - TEOTIHUACÁN - OAXACA DE JUAREZ - MONTE ALBÁN
- PUERTO ANGEL - CHIAPAS - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PANAJACHEL 
- SANTIAGO DE ATITLÁN - FLORES - TIKAL - PALENQUE - VILLAHERMOSA
- MERIDA - UXMAL - CHICHÉN ITZÁ - TULUM - CANCÚN
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PANAJACHEL
GUATEMALA

CITYSANTIAGO
DE ATITLÁN

MÉRIDA CANCÚN

CHICHEN ITZÁ

Mayská riviéra



rákosové ostrovy LOS UROS.
7. den: Přesun do BOLÍVIE, slavné poutní místo Copacabana na jezeře Titicaca s kated-
rálou zázračné madony Virgen de Copacabana, skalní observatoř Horca del Inca a západ 
slunce na křížovém vrchu Cerro Calvaria.
8. den: Průjezd pod bílou Cordillerou Real, návštěva nejvýznamnějšího obřadního středis-
ka předinckého období TIWANACU. Nejvýše položená metropole na světě LA PAZ (4200 
m), stříbrná ulička Sagarnaga a tržiště čarodějnic, mestická architektura kláštera S. Franci-
sco, Muzeum koky, Muzeum zlata.  
9. den: Možnost nenáročného výstupu na horu Chacaltaya (5400 m), za příznivých klima-
tických podmínek výjezd až na horní parkoviště (5000 m n.m.), výhled na okolní fotogenické 
vrcholy Huayna Potosi a Illimani a za obzvlášť dobré viditel.i až na jezero Titicaca.  
10. den: Přesun pohodlným busem do CHILE, na bolívijské straně průjezd NP Sajama se 
stejnojmenným nejvyšším vrcholem Bolívie vulkánem Sajamou (6542 m), návštěva jednoho 
z nejkrásnějších chilských národních parků LAUCA s andskou přírodou, vikuňami, visca-
chami, 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: den Přejezd minibusem severní částí pouště Atacama s typickými kaktusy „can-
delabros“ a se skalními obrazci, geoglyfy 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 pacifi cké války. 
12. - 13. den: Zpět do Peru, AREQUIPA, „bílé 
město“ s nejkrásnějšími skvosty španělské 
koloniální architektury, malebná poloha na 
úpatí vulkánu Nevado Misti (5 600 m), pro-
hlídka „města ve městě“, mystický klášter 
Santa Catalina.
14. den: Dopoledne přelet do LIMY – pro-
hlídka centra peruánské metropole – Pi-
zzarova hrobka, katedrála, prez. palác … 
Noční přejezd luxus. busem do Huarázu. 
15. den: HUARÁZ, horské středisko v NP 
HUASCARÁN (Cordillera Blanca) s výhle-
dem na 15 pětitisícovek, jednodenní vý-
let ke smaragdově zbarveným jezerům 
Llanganuco s výhledy na nejvyšší horu 
Peru Huascaran (6 768 m) a s návštěvou 
pomníčku výpravy čsl. horolezců z r. 1970 
a města YUNGAY pohřbeného pod lavinou.
16.-17. den: Návštěva archeologické lo-
kality s pozůstatky nejstarší kultury v Peru 
CHAVÍN DE HUANTAR, podzemní chrámy, 
návrat do Limy.
18.-19. den: LIMA, dokončení prohlídky, 
ZOO, botanická zahrada, archeologické 
památky v Parque de las Leyendas, Mercado Indio – nákup suvenýrů. Návrat do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Lima - Praha vč. letištních 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, minibusy, taxi), 14x ubytování v turist. hotelech latinskoamerického 
standardu – 2 a 3lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x jednoduché ubytování v horách NP Lauca, 1x noční 
přejezd dálkovým busem, 14x snídani, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. programy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3800 Kč (zde povinné při nedoobsazení), připoj. vyššího storna +500 Kč
Vstupní vízum: bezvízový styk do Peru, Bolívie a Chile pro občany ČR

Národní parky Peru, Bolívie, Chile                        

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odlet do Limy, přelet do CUZCA, prohlídka města s křivolakými uličkami, ko-
loniálními paláci a chrámy na inckých základech, Pza de Armas, katedrála, konvent Sto 
Domingo, Zlatá zahrada Coricancha.
3. den: Incké památky v okolí CUZCA, pevnost, svatyně Sacsayhuaman, incké lázně Tam-
bo Machay a údolí Vilcanoty neboli POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ, terasy a chrámy v PISACU
a poslední útočiště Inků Ollantaytambo  s tajemnými obřími kvádry.      
4. - 5. den: Přejezd do nižších poloh s tropickou 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 bráně 
(Inti Punku) s panoramatickým výhledem na celý komplex s dominantou Wayna Picchu, 
tyčící se nad ruinami, návrat turistickým vlakem do Cuzca.
6. den: Přejezd pohodlným busem přes náhorní planinu ALTIPLANO a průsmyk Abra la 
Raya (4318m) do města PUNO na březích jezera TITICACA, plavba po jezeře na plovoucí 

poklady Inků a lehká turistika

CUZCO - POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ - PISACO - OLLANTAYTAMBO - MACHU 
PICCHU - ALTIPLANO - JEZERO TITICACA - OSTROVY LOS UROS - PUNO
- LA PAZ - TIWANACU - NP SAJAMA - NP LAUCA - PUTRE - POUŠŤ ATACAMA 
- ARICA - AREQUIPA - NP HUASCARÁN - JEZERO LLANGANUCO - YUNGAY
- CHAVÍN DE HUANTAR - LIMA

Putování po nejznámějších i méně navštěvova-
ných místech Latinské Ameriky - tajemným světem 
předkolumbovských civilizací i fascinujícím svě-
tem velehor začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu
a pokračuje přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca
s rákosovými ostrovy a do Bolívie - „jihoamerické-
ho 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 zá-
věr Huascarán se stejnojmenným národním parkem
v Bílé Kordilleře. 

Kód Termín Cena Svoz let.

PE724-16-1 28.04. - 16.05. 76 990,- L2, L3 

PE724-16-2 01.09. - 19.09. 76 990,- L2, L3 
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     Peru - Cuzso

     Peru Arequipa

     Peru - Machu Picchu

     Peru - jezero Titicaca

     Bolívie - La Paz



Velkého Kavkazu. Těšit se můžete na turistiku na Korsice, projdeme 
Wales, jedinečný irský Národní park Wicklow Mountains aj. Jeďte se 
přesvědčit do krásných a nepoznaných míst na vlastní oči!
Pro vaši orientaci a turistické možnosti u těchto zájezdů uvádíme 
stupně náročnosti turistiky, uvaděné na stupnici od 1 do 5, například 
(náročnost 2 z 5, 3 hod.), stupeň náročnosti 2 z pětibodové stupnice
a délka túry 3 hodiny.

Relaxujte aktivně a vydejte se na dovolenou s lehkou i střední turis-
tikou. Čekají vás procházky romantickými údolími, prohlídky úžasných 
památek, nebo výšlapy do vysokých kopců. Kochejte se pohledem 
na blankytná jezera a pozorujte, jak táhlé štíty párají svými špičkami 
oblaka. Objevte alpské velikány Rakouska ze všech jejich úhlů, nejhez-
čí lokality Dolomit, Aletschský ledovec, strašidelnou Drákulovu Tran-
sylvánii, hory nedotčené lidskou civilizací, kouzlo Pyrenejí nebo štíty 
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Aktivní
dovolená
s turistikou



Od palem 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR, k večeru příj. do 
hotelu ve FLIRSCH AM ARLBERG, večeře.  
2. den: Celodenní výlet do Itálie přes 
průsmyk Reschenpass (1504 m) kolem 
přehradního jezera Reschensee. Odhalení 
meranského tajemství: středomořské kli-
ma, palmy a olivovníky, množství aristokra-
tických venkovských vil a hradů v pozadí se 
zasněženými třítisícovými vrcholy, město 
MERANO a zahrady zámku TRAUTTMANS-
DORFF, které patří mezi jedny z nejkrásněj-
ších v Itálii, vyhlídková plošina, umístěna 
vysoko ve svahu s výhledy na Merano. Pře-
jezd do  vysokohorského údolí Schnalstal, 
výjezd lanovkou na jihotyrolský ledovec 
Schnalstal (3212 m), Posezení na terase
s panoramatickým výhledem na zasněžené 
třítisícovky, výstava ledovcového království 
a „show gallery“ sněžného muže Ötziho. 
3. den: Celodenní výlet, přejezd přes Lich-
tenštejnsko do Švýcarska. Krátká zastávka 
ve VADUZU, hl. město Lichtenštejnského 
knížectví. CHUR, nejstarší alpské město 
Švýcarska, výlet panoram. vláčkem (cca
1 hod.) do AROSY usazené vysoko nad údo-
lím, osobité kouzlo města. Touto úzkokolej-
kou na trase dl. 26 km překonáme pomocí 
mostů, viaduktů a tunelů převýšení přes 
1150 metrů, krásné výhledy na alpské štíty. 
4. den: Celodenní okruh Vorarlberskem. Přejezd přes vysokohorské průsmyky do oblas-
ti Bregenzwald, jednoduchá elegance, rozmanitá a okouzlující krajina, návštěva sýrárny, 
možnost sýry ochutnat i nakoupit. Návštěva LINDAU, které patří mezi nejhezčí německá 
města, procházka historickým centrem, plavba výletní lodí po Bodamském jezeře do 
hlavního města Vorarlberska BREGENZ, krátká prohlídka, návrat na hotel, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu ve Flirsch am Arlberg - 2lůžk. pokoje s 
příslušenstvím, 4x  polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech), průvodce, všechny vstupy 
a jízdné uvedené v programu 
Cena nezahrnuje: vstupné mimo program, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 900 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč 

k zasněženým třítisícovým vrcholům

FLIRSCH AM ARLBERG - MERANO - TRAUTTMANSFORFF - LEDOVEC 
SCHNALSTAL - VADUZ - CHUR - AROSA - LINDAU - BREGENZ

Merano, šarmantní lázeňské město, jedinečné zahrady zámku Trauttmansdorff , Arosa 
– místo „na konci světa“, jihotyrolský ledovec Schnalstal, plavba lodí po Bodamském 
jezeře, všechny vstupy a jízdné v ceně zájezdu!

Kód Termín Cena Trasa

A309-16-1 04.05. – 08.05. 9 990,- N

Rakousko, Švýcarsko

     Merano

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do alpského údolí 
MONTAFON. Ubytování v penzionu a večeře.
2. den: Výlet místním busem do vesnice LAT-
SCHAU, výjezd lanovkou na vrchol GRÜNECK 
(1890 m). Středně náročná trasa „Alpkul-
Tour“, kultura pastvin a salašnických osad. 
Pauza u chaty Lidauerhütte (1744 m) pod 
masivem „DREI TÜRME“, nádherné výhledy, 
alpská botanická zahrada. Zpět po zpevněné 
cestě údolím GAUERTAL, typické vorarlber-
ské dřevěné domky (4 hod. chůze). 
3. den: Výlet místním busem do vesni-
ce SCHRUNS, kabin. a sedačk. lanovkou 
na vrchol SENNIGRAT (2300 m), okruh po 
horských pěšinách kolem chaty WORM-
SER HÜTTE k jezerům Herzsee, Kälbersee
a Schwarzersee, výhled na vrchol ZIMBA 
(2643 m), nejdelším lyžař. tunelem na svě-
tě, vyhlídka SURBLIES (1980 m), výhledy na 
vrcholy v pohořích Verwall a Silvretta, (cca 2 
hod.chůze). Trasu lze prodloužit o výstup na 
vrchol KREUZJOCH (2395 m) a ZAMANGSPITZE (2386 m). 
4. den: Odjezd do vesnice GARGELLEN (1423 m), nejvýše položená vesnice oblasti. Výjezd 
lanovkou na vrchol SCHAFBERG (2130 m), nenáročná okružní „stezka pašeráků“ k jezír-
kům Schafbergsee a Gandasee (cca 1 hod. chůze). 
5. den: Varianty volného dne v údolí Montafon: 1. Místním busem po silnici SILVRETTA 
HOCHALPENSTRASSE, nádherná vysokohorská krajina, nenáročná procházka kolem pře-
hrady Silvrettasee. Pro zdatné účastníky celodenní túra od přehrady údolím Bieletal, přes 
sedlo Radsattel (2652 m) k chatě Wiesbadener Hütte (2443 m) a zpět údolím Ochsental. 
Nádherné výhledy na ledovce a na vrchol Piz Buin (3312 m), cca 4,5-5 hod. chůze. 2. Lanov-
kou Vermuntbahn, na vrchol TROMINIER (1740 m), po rovině skalní štolou až k přehradě 
VERMUNTSEE (1 - 1,5 hod. chůze dle zvolené varianty). Trasu lze prodloužit o 2 hod. a dojít 
k přehradě SILVRETTASEE. 3. Lanovkou Verstettlabahn na vrchol VERSETTLA (2100 m) 
a odkud středně nenáročná túra údolím NOVATAL až k lanovce Garfreschbahn (1507 m), 
(cca 1,5 hod.chůze). 
6. den: Po snídani zastávka v prodejně sýrů s možností nákupu. Odjezd do ČR, návrat ve 
večerních až nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubyt. v hotelu *** v Gaschurn – 2 lůžk. pokoje s přísl., pobytovou 
taxu, 5x polopenzi formou bufetu, průvodce, Montafonskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů, 
koupališť)  
Cena nezahrnuje: vstupné – mimo kartu, fakult.. služby a vše ostatní, co není zahrnuto v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1 lůžk. pokoj 1 500 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 180 Kč
Sleva: Cena pro dítě ročník 1999-2010  11 290,-
Sleva 2 500 Kč pro děti 6-15,9 let na 3. lůžku, dospělí na přistýlce 350 Kč

Montafon
rozkvetlá alpská zahrada

Zájezd v době největšího květu alpské fl ory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Ver-
wallu. Krásný turistický okruh kolem „wormských jezer“, Montafonská karta v ceně.

Kód Termín Cena Trasa

A300-16-1 10. 07. – 15. 07. 11 890,- N
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd, odpoledne RAMSAU AM DACHSTEIN, ubytování a večeře.
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 Ram-
sau, výjezd lanovkou na Rittisberg, lehká turistika kolem horských chat, výhledy na Dach-
stein. Zpět lanovkou nebo pěšky nebo na horských koloběžkách (cca 5 €). 
3. den: Varianty, jak strávit den v okolí ledovce DACHSTEIN: túra kolem salaší nebo výjezd 
místním busem a lanovkou na ledovec Dachstein (2700 m), visutá vyhlídková plošina se 
skleněnou podlahou Skywalk, Ledový palác, podzemní ledové království s nádhernou 
výzdobou (cca 10 €), pro odvážlivce 100 m dlouhý visutý Dachsteinský most a Schody 
do prázdna. Návrat do hotelu místním busem nebo pěšky. 
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.). Střed-
ně náročná turistika, panoramatický okruh s řadou plesových jezírek vč. jezera Spiegelsee, 
stoupání k vrcholu Gasselhöhe (2001 m), sestup k chatě Gasselhöhehütte (cca 3,5-4 hod.). 
 5. den: Výlet nebo variantně program v okolí Ramsau. Středně náročná turistika, výlet 
busem do údolí Untertal, vodopád Riesachwasserfall, překonávání visutých mostů přes 
soutěsku, cesty po jištěných žebřících a více než 500 schodů k salaši Gfölleralm, výhledy 
na jezero Riesachsee, panoramatickou silnicí k jezeru Bodensee, procházka k vodopá-
dům Schleierwasserfall. Lehká turistika, pobyt v Ramsau, procházky např. kolem hory 
Kulmberg nebo celodenní pěší výlet k soutěsce Silberkarklamm s vodopády, lávkami, 
dřevěnými schody až k chatě Silberkarhütte (cca 3 Eur).
6. den: Odjezd do SCHLADMINGU, výjezd lanovkou na horu Planai (1900 m), krátký okruh, 
nádherné výhledy. Před polednem odjezd do ČR, návrat večer.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubyt. v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou bufetu, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru hl. jídla od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (pivo, 
1/4 l vína nebo nealko), 1x svačina v hotelu – koláče, káva, bazén s vířivými proudy a sauna, průvodce, 
Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobyt. taxu
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 1200 Kč (povinné při nedoob.), komplex. poji. vč. storna zájezdu 180 Kč
Sleva: Cena pro dítě 5 - 13,9 let na 3. nebo 4. lůžku 6 200 Kč
Cena pro dítě 14 – 16,9 let na 3. nebo 4. lůžku 8 200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou 
bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru hl.jídla od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře 
(pivo, 1/4 l vína nebo nealko), bazén s vířivými proudy a sauna, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání 
všech lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobyt. taxu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do rakouského údolí Tannheimertal, jedno z nejkrásnějších ty-
rolských jezer Vilsalpsee, vápencové masívy hor, cca 1 hod. procházka nebo posezení
v restauraci u jezera. Odjezd do hotelu v údolí Lechtal. 
2. den: Místním busem do LECHU AM ARLBERG, lux. alpská vesnice. Výjezd lanovkou 
Rüfi kopfbahn (2350 m), panoramatická vyhlídka, odpoledne lanovkou na Schlegelkopf, 
nenáročná turistika, oblast s vápencovými skalami. Do Lechu je možné sejít pěšky nebo 
sjet lanovkou. 
3. den: Celodenní výlet silnicí SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE, nádherná vysokohorská 
krajina, jezera, ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady, prodejna největší továrny 
na špek v Tyrolsku, možnost nákupu. 
4. den: Místním busem do vesnice BACH, výjezd lanovkou Jöchelspizbahn (1768m), zde 
začíná „naučná stezka alpskou fl órou“, koberce květů,  horské odrůdy lilií, hořců, protěží, 
možno podniknout i celodenní túru. Odpoledne procházka z Holzgau nádherným údolím 
Höhenbachtal, kolem vodopádu Simmswasserfall, až k chatě Untere Rossgumpenalm, 
nejvyšší a nejdelší pěší visutý most Rakouska. 
5. den: Místním busem do vesnice WARTH, výjezd lanovkou Steffi  salpexpres (1884 m), 
celodenní turistika, možné varianty náročnosti, lehké trasy k místním horským chatám, 
středně náročné túry, oblíbená okružní túra k jezeru Körbersee, azalková pole, svišti, krás-
ná příroda (pokud nebude lanovka v provozu, bude tato varianta řešena našim busem), 
dojedeme do průsmyku Hochtannbergpass (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, návštěva osady se salašemi a horskými chatami FALLER-
SCHEIN,vycházka cca 45 min. Kolem poledne odjezd, návrat ve večer až nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubyt. v hotelu *** ve Steegu  s polopenzí (snídaně formou bufetu, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hl. jídel od 2. dne a salátový bufet) vč. 1 nápoje u večeře 
(malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), hotel. sauna a pára, průvodce, Lechtalskou kartu (využívání lanovek, 
místních autobusů – zastávka přímo u hotelu, koupališť…), mýtné po vysokohorské silnici, pobyt. taxu
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky mimo kartu, fakult. služby a vše, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1 lůžk. pokoj 1000 Kč (povinné při nedoob.), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 
Sleva: Cena pro dítě 6-13,9 let na 3. nebo 4. lůžku 6790 Kč

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu *** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bufe-
tu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hl. jídel od 2. dne a salátový bufet) vč. 1 nápoje u večeře 
(malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), sauna a pára, průvodce, mýtné po vysokohorské silnici, pobyt. taxu  

Lechtalské Alpy

Lechtalské Alpy 
pro seniory 

Dachsteinská bomba 

Dachsteinská bomba 
pro seniory           

ráj turistiky s kartou s kartou

Kouzelný svět alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s vý-
hledy na okolní „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lechtalská karta v ceně zájezdu. 

Program zájezdu a bližší informace na www.redok.cz
Program zájezdu a bližší informace na www.redok.cz

Cena pro osobu do 55 let    6 950 Kč

Ramsau am Dachstein, vstupní brána k nádhernému masivu Dachstein, alpská příro-
da, svět hor, vodopádů, ledovec Dachstein, turistika pro každého.

Kód Termín Cena Trasa

A905-16-1 07.06. - 12.06. 10 590,- G,N
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Kód Termín Cena Trasa

A302-16-1 13.08. - 18.08. 10 890,- N

Kód Termín Cena Trasa

A303-16-1     23.06. - 26.06.         7 200,- N

A303-16-2     26.06. - 29.06. 7 200,-       N

Kód Termín Cena Trasa

A906-16-1          26.05. - 29.05. 6 550,- N

A906-16-2          02.06. - 05.06. 6 550,- G,N



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR do hotelu v ST. ANTONU. 
2. den: Lanovkami Galzingbahn a Vallugabahn na vrchol VALLUGA 2811 m. Zpět lanovkami 
nebo pešky. 
3. den: Lanovkou Rendlbahn, lehká až střední trasa, kolem salaše Rossfalalpe k přehra-
dě KARTELLSEE nebo až k chatě DARMSTÄDTERHÜTTE (3 hod.). Návrat údolím Moostal. 
4. den: Fakult. výlet do LECHU AM ARLBERG. 1. Z Lechu místním busem (cca 12 €) k je-
zerům FORMARINSEE a SPULLERSEE. 2. Lanovkou Rüfi kopfbahn nebo lanovkami na 
SCHLEGELKOPF, lehká turistika. Zpět do Lechu pěšky nebo lanovkou (cca 15 €). V St. An-
tonu možnost využití karty a výjezd dalšími lanovkami Gampenbahn a Kapallbahn a např. 
středně náročná túra k chatě Leutkircherhütte. 
5. den: Lehká turistika údolím řeky Rosanna k přehradě VERWALLSEE. Návrat do St. Anto-
nu pěšky nebo místním busem ev. pokračování k chatě KONSTANZERHÜTTE. 
6. den: Odjezd do ČR, zastávka v prodejně továrny na špek. Návrat pozdě večer.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubyt. v hotelu *** v St. Anton am Arlberg – 2 lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 5x  polopenzi hotel. wellness, 3 denní kartu - využívání lanovek, 1 denní kartu St. Anton, pobyt. 
taxu, průvodce  
Fakultativní příplatek: 1 lůžk. pokoj 1200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 180 Kč
Bližší info a podrobný popis zájezdu na www.redok.cz

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR, večer ubytování v údolí Pitztal.
2. den: Výjezd podzemní dráhou, „Kaple bílého světla“. Lanovkou Wildspitzbahn na HIN-
TERER BRUNNENKOGEL, výhledy na Wildspitze. Odpoledne lanovkou Riffl  seebahn k ple-
su RIFFLSEE, okružní stezka, možnost posezení na chatě Riffl  seehütte (1,5 hod.). Do údolí 
je možné sejít i pěšky, sestup (cca 1,5 hod.). 
3. den: Údolí KAUNERTAL. Po vysokohorské mýtné silnici kolem přehrady Gepatsch-
stausee, výhledy na ledovcové splazy, jezero Weisssee a lanovkou Karlesjochbahn na 
vyhlídku DREILÄNDERBLICK. 
4. den: Busem do obce Jerzens, lanovkami na HOCHZEIGER, procházka k vyhlídce SE-
CHSZEIGER, nenáročná túra pod vrchol HOCHZEIGER (1 hod.), možnost výstupu na vrchol 
(2.560 m) s výhledem na jezero Groasssee. Město IMST, lanovkami na vrchol ALPJOCH, 
vyhlídka, podél skal k chatě Muttekopfhütte, stezkou do mezistanice lanovky (1,5 hod.). 
Lehčí variantou je sjezd do mezistanice a okruh k horské salaši Latschenhütte (1,5 hod.). 
Do údolí návrat lanovkou. 
5. den: Odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 4x ubytování v hotelu 4* / penzionu 3* v St.Leonhardu/Manderfen, 
4x polopenzi, 3 denní kartu „Gletsch. Card“ (využití lanovek v prog., místních busů), pobyt. taxu, průvodce
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1450 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 150 Kč 
Bližší info a podrobný popis zájezdu na www.redok.cz

Národní park Vysoké Taury    St. Anton am Arlberg 

Pitztal a Kaunertal 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR, odpoledne 
příjezd do NEUKIRCHENU, ubytování
v hotelu a večeře.
2. den: Výlet do NP  VYSOKÉ TAURY, 
turistická perla WEISSSEE GLET-
SCHERWELT. Kabinkovou lanovkou do 
2315 m a potom sedačkou Medelz do 
2600 m. Nádherné výhledy na ledov-
ce, přehrady a okolní hory. Odpoledne 
zastávka v ZELL AM SEE, procházka po 
jezerní promenádě, prohlídka městeč-
ka na břehu jezera, možnost posezení. 
3. den: Autobusový výlet do nitra NP 
VYSOKÉ TAURY. Výjezd vysokohor-
skou panoramatickou silnicí GROSS-
GLOCKNER HOCHALPENSTRASSE, 
která vás dovede až do srdce Alp 
pod jejich nejvyšší vrcholy. Nejvyšší 
hora Rakouska Grossglockner (3798 
m), výšina císaře Františka Josefa, 
rozhledna Wilhelma Swarovského, 
výhled na ledovec Pasterze, nejkrás-
nější panoramata Alp, svišti, výstavy
a kino. Odpoledne návštěva největšího 
a nejmodernějšího evropského centra 
NP Vysoké Taury v MITTERSILLU, kde projdete osmi „přírodními prostory“ a poznáte mi-
mořádnou rozmanitost tohoto největšího chráněného území Alp (svět svišťů, 3D kino, svět 
vodopádů a ledovců, lavinový chrám, alpská louka). 
4. den: Výlet ke KRIMMLERSKÝM  VODOPÁDŮM. Kolem 380 m vysokých vodopádů a je-
jich kaskád dojdete po stezce s vyhlídkami až do údolí Krimmler Achental. Kolem po-
ledne návrat do Neukirchenu a výjezd lanovkou na WILDKOGEL, překrásné výhledy na 
protější vrcholy NP Vysoké Taury, především na majestátní sněhem pokrytý Grossvenedi-
ger (3674 m). Různé pěší okruhy: 1. lehká procházka okolo jezírek k salaši Wildkogelalm 
a zpět k lanovce (cca 45 min), 2. středně náročný okruh přes vrchol Wildkogel (2224 m) k 
salaši Geislalm (2,5 hod.), 3. středně náročný okruh na vrchol Frühmesser (2233 m; 2,5 h). 
5. den: Návštěva ÚDOLÍ RAURIS, které je jedním z nejkrásnějších v NP Vysoké Taury. Vý-
jezd lanovkou Hochalmbahn, túry až ke hřebenům, krásné výhledy na majestátní horu 
Sonnblick a při pěkném počasí i na Grossglockner. Po poledni odjezd do ČR, návrat ve 
večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Cena zahrnuje:  dopravu klim. busem, 4x ubytování v hotelu v Neukirchenu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
4x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech), všechny vstupy dle programu,  pobyt. 
taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo program, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč, 1lůžk. pokoj není možný

s kartou

alpské pokladnice s kartou

Národní park Vysoké Taury, svět ledovců, hor a jezer, přírodních divů, unikátní alpská 
fl óra a fauna, více než 300 vrcholů přesahujících 3000 metrů, horští velikáni Gross-
glockner a Grossvenediger, pohodová turistika pro každého.

Kód Termín Cena Trasa

A305-16-1 02.07. - 06.07. 9 290,- N

A305-16-2 18.09. - 22.09. 9 290,- N

Kód Termín Cena Trasa

A304-16-1 19.07.- 24.07. 11 590,- N

Kód Termín
Cena

Trasa
Hotel Penzion

A911-16-1 02.07. - 06.07.    9 900,- 9 400,- N
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     Kaunertal      údolí u sv. Antonu

Dachsteinská bomba 



Slunná terasa Fiss s kartou Údolí Gastein s termály a kartou 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR do Rakouska. 
2. den: Příjezd do DORFGASTEINU 
(830 m), dopolední snídaně, ubytování 
dle možnosti hotelu, základní varianta 
(2 z 5, 4 hod.): od pensionu se vydá-
me na salaš STROHLEHENALM (1104 
m), kde můžeme ochutnat vynikající 
místní sýry a špek, výhledy do údolí
s dominantou hradu Klammstein. Pro 
zdatnější od salaše ještě výstup na HO-
CHKÖNIGBLICK (1382 m). 
3. den: Odjezd busem do BAD GAS-
TEINU (1000 m), výjezd lanovkou na 
STUBNERKOGEL (2246 m), základní 
varianta (2 z 5, 5 hod.): přes TISCHKO-
GEL (2409 m) až na ZITTERAUER 
TISCH (2243 m) a zpět po cestě REI-
CHERT WEG zpět k horní stanici, atrak-
ce celého údolí – 140 m visutý most
s neobvyklými výhledy na horská panoramata.  Lehčí varianta (1,5 z 5, 3 hod.): jen výstup 
na vrchol ZITTERAUER TISCH (2463 m) a zpět k horní stanici lanovky. Všichni prohlídka 
BAD GASTEINU. 
4. den: Pěšky k lanovce, výjezd kabinkou na FULSECK (2033 m) základní varianta (2 z 5, 
5 hod.): túra na vrchol ARLTÖRL (1797 m) a dále po „zlaté“ cestě až na vrchol ARLSPITZE 
(2 214 m), zpět přes GRABNERALM (1717 m) a kolem jezera SPIEGELSEE (1806 m), zpět
k horní stanici lanovky, sjezd do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod.): od lanovky jen kratší 
túra k chatě GRAUBNERALM a kolem jezera SPIEGELSEE (1806 m), k horní stanici. 
5. den: Odjezd busem do BAD HOFGASTEINU (859 m), výjezd zubačkou k restauraci 
SCHLOSSALM (2051 m), základní varianta (2 z 5, 5 hod.): výstup na nejvyšší bod zájezdu 
TÜRCHLWAND (2 577 m), zpět kolem jezera SCHLOSS ALMSEE (2030 m) a na vyhlídku 
HIRSCHKARSPITZE (2119 m). Zpět k horní stanici lanovky, sjezd do údolí. Lehčí varianta 
(1,5 z 5, 4 hod.): jen kolem jezera SCHLOSS ALMSEE (2 030 m) a krátký výstup na vyhlídku. 
Všichni prohlídka BAD HOFGASTEIN.
6. den: Odjezd do nejdivočejší a nejromantičtější soutěsky Rakouska LICHTENSTEINKLA-
MM, jedinečné až pohádkové scenérie. Odpoledne zastávka u hradu KLAMMSTEIN, mož-
nost využití místních termálních lázní. 
7. den: Dopoledne odjezd, cestou zastávka u hradu HOHENWERFEN, procházka na hrad
s nádhernými výhledy. Příjezd do ČR ve večerních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v Dorfgasteinu, pension*** - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 6x snídani formou bufetu, 4x večeři – výběr z menu, salátový bufet a 1x večeře tzv. selský bufet, 
místní kartu na lanovky a busy Almorama Card, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 800 Kč( zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč

turistické centrum soutěsky, termály a místní speciality

Propojením 3 městeček Serfaus – Fiss - Ladis došlo k vytvoření jednoho z nejlepších 
turistických center v Rakousku, tzv. slunné terasy. Poznáme velmi podrobně okolí to-
hoto nádherného koutu Alp, a to jak z údolí, tak z nejvýše položených míst, na panora-
matických túrách nad celou „slunnou terasou“.  

Údolí Gastein, jedno z nejznámějších a zároveň i nejkrásnějších údolí Rakouska, nás 
nadchne svoji krásou a různorodostí. Karta Almorama Card,  panoramatické výhledy, 
soutěsky, termály a místní speciality na salaších, to je údolí Gastein. 

Kód Termín Cena Trasa

A306-16-1            09.07. - 15.07. 12 990,– N + Brno
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     Tirol Serfaus      údolí Gastein

  Bad Gastein

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR do Rakouska. 
2. den: Příjezd do FISSU (1436 m), do-
polední snídaně, ubytování dle možnosti 
hotelu, návštěva odpočinkového parku v 
SERFAUSU – „pyramidy“ vodní park, mož-
nost výjezdu lanovkou a první výhledy na 
okolní „třítisícovky“. Zajímavostí městečka 
je nejkratší metro na světě (pouhý 1 km) a 
není povolen vjezd automobilů. 
3. den: Pěšky k dolní stanici kabinkové 
lanovky, výjezd na FISSERJOCH (2436 m), 
základní varianta (2 z 5, 5 hod.): nádhernou 
panoramatickou cestou přes ZWÖLFER-
KOPF (2596 m), dále po hřebeni až k jeze-
ru BLANKASEE (2720 m), až k horní stanici 
lanovky LAZIDBAHN (2346 m), sjezd la-
novkou zpět do SERFAUSU (1430 m), místním busem na kartu zpět do hotelu. Lehčí vari-
anta (2 z 5, 4 hod.): sestup z hřebene k chatě KÖLNER HAUS (1965 m). Sjezd dolů lanovkou
a místním busem na kartu do hotelu. 
4. den: Dopoledne procházka k hradu LAUDEGG, panoramatickou cestou přes salaš OB-
LADIS, zpět do hotelu lanovkou, odpoledne odjezd busem do PRUTZU, v případě hezkého 
počasí koupání na koupališti nebo procházka kolem jezera do RIEDU, prohlídka městečka.
5. den: Pěšky do SERFAUS, výjezd kabinkovou lanovkou na LAZID (2346 m), základní vari-
anta (2 z 5, 4 hod.): krásná túra k jezeru HEXENSEE (2588 m), zpět přes sedlo ARREZJOCH 
(2587 m), přes vyhlídku PEZID (2770 m), zpět k horní stanici lanovky nebo do střední stanice 
lanovky. Sjezd do údolí zpět k busu. 
6. den: Výjezd lanovkou na FISSERJOCH (2436 m), základní varianta (2 z 5, 5 hod.): sestup
k jezeru FROMMESSEE (2220 m), dále přes salaš FROMESALP (1620 m), zpět do hotelu. 
Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod.) od horní stanice lanovky jen k jezeru FROMMESSEE (2220 m)
a zpět stejnou cestou. Pro zdatnější jedinečná cesta SPINNSEEWEG až k horní stanici lanovky
a lanovkou do městečka SEE, odtud naším busem zpět do hotelu. 
7. den: Snídaně, dopoledne odjezd, cestou zastávka ve světově známém muzeum křišťálu 
Swarovski ve WATTENSU, příjezd do ČR ve večerních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování 
ve Fissu,  hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
6x snídani formou bufetu , 4x večeři – menu 3 cho-
dy + salátový bufet, 1x typickou tyrolskou večeři, 1x 
místní kartu na lanovky a busy, vstup do relaxační 
zóny s whirpoolem, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo 
kartu a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena za-
hrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč (zde 
povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 210 Kč 

údolí Fiss

Kód Termín Cena Trasa

A307-16-1 14.08. - 20.08. 11 490,- N + Brno



Korutany s kartou Krimmelské vodopády

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 hote-
lu pěšky na kabinkovou lanovku, výjezd 
na KAISERBURG (2039 m), krátký výstup 
na WOELLANER NOCK (2145 m), odkud 
je krásný panoramatický výhled do okolí, 
zpět k chatě ROSSALMHÜTTE (1 915 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 ba-
zénu či sauny k relaxaci. 
3. den: Odjezd busem do SPITTAL (560 
m), výjezd lanovkou na GOLDECK (2142 
m), základní varianta (2 z 5, 4 hod.),krás-
ná panoramatická túra přes GAISPLATENNSPITZE (2054 m), dále přes MARTENNOCK, 
zpět k horní stanici, sjezd dolů k busu, přejezd na prohlídku muzea Porsche do GMÜNDU
a odjezd do hotelu. 
4. den: Odjezd busem jen pár minut do ST.OSWALDU (1 300 m), výjezd lanovkou na BRU-
NNACH (1902 m), základní 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 kouzelné-
mu jezeru FALKERTSEE (1872 m), odkud dojedeme až na hotel busem. Galavečeře.
5. den: Odjezd do FLATTACHU, výjezd zubačkou na ledovec WEISSEE. Krátká procház-
ka po ledovém království a sjezd zpět do údolí. Odjezd na prohlídku soutěsky RAGGAS-
CHLUCHT (cca 2 hodiny). 
6. den: Po snídani busem do OSSIACHU, jízda lodí do ANNANHEIMU (9:00 – 9:50 hod.), 
výjezd lanovkou na GERLITZEN (1909 m)  základní 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 lanov-
kou k busu. Lehčí varianta 3 hod. (náročnost 1,5 z 5): jen okružní procházka po vrcholku
a s krátkým sestupem na vyhl. SONNENWAND (cca 1700 m) a zpět k horní stanici lanovky, 
sjezd k busu. 
7. den: Po snídani odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

Ubytování: Hotel****, jeden z nejlepších na okraji známého lyžařského a lázeňského centra Bad Klein-
kirchheim, pokoje se vším komfortem, snídaně formou velmi bohatého švédského stolu a večeře menu
- 5 chodů. Součástí hotelu je relaxační zóna s bazénem, saunou.
Cena zahrnuje:  dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x bufeto-
vou snídani, 5x večeři (menu 5 chodů) z toho 1x galavečeři, kartu Kaertner Card, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2000 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu 210 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjez z ČR do Rakouska.
2. den: Příjezd do WALDU (880 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, 
základní varianta (2 z 5, 4 hod.): pěšky do údolí OBERSULZBACHTAL a podél potoka až
k HOPFFELDBODENU (1067 m), zpátky vozovou cestou okolo jezera BLAUSEE (900 m) až 
do hotelu. Pro zdatnější (2,5 z 5, 6 hod.) výstup ještě k chatě BERNDALM (1514 m) a zpět 
stejnou cestou jako první skupina.
3. den: Odjezd do ENZINGER BODENU (1468 m), výjezd kabinkou lanovkou (na kartu zdar-
ma) až k chatě RUDOLFSHÜTTE (2311 m), základ. varianta (2 z 5, 4 hod.): okolo ledovcového 
jezera WEISSEE (2300 m) ledovcovou cestou s nádhernými výhledy na štíty okolních tříti-
sícovek až do úbočí ODENWINKEL a kolem jezera EISBODENLACKE (2068 m) k přehradě 
TAUERNMOSSSEE (2048 m). Zpět k horní stanici kabinkové lanovky krátkým výstupem, 
sjezd do údolí k busu. Lehčí varianta (1,5 z 5, 3 hod.): okružní procházka kolem ledovcového 
jezera WEISSEE a sjezd do údolí k busu. 
4. den: Odjezd do městečka KÖNIGSLEITENU (1567 m), výjezd kabinkovou lanovkou 
(50 % sleva) na GIPFELTREFFEN (2200 m), základní varianta (2,5 z 5, 7 hod.): výstup na KÖ-
NIGSLEITEN (2315 m), dále přes FALSCHRREDEL (2420 m) až na OCHSENKOPF (2469 m), 
zpět do Falschrredelu a cestou až k přehradě SPEICHER DURLASSBODEN (1450 m) a kou-
sek k parkovišti u Gerlospassu. Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod.): výjezd lanovkou, výstup na 
FALSCHRREDEL (2420 m), zpět stejnou cestou, sjezd do Königsleitenu, přejezd busem na 
parkoviště u Gerlospassu, krátká proch. u přehrady SPEICHER DURLASSBODEN (1450 m).
5. den: Odjezd do KRIMMLU (1080 m). Základní varianta (2,5 z 5, 4 hod.): podél vodopádů 
až na horní hranu (1482 m), podél potoka Krimler Ache až k chatě k KRIMMLER TAÜRN-
HAUS (1631 m), možnost občerstvení, zpět stejnou cestou až do hotelu. Lehčí varianta (2
z 5, 3 hod.): výstup k horní hraně vodopádů do výšky 1482 m a zpět stejnou cestou. Do 
hotelu pěšky nebo místním busem. 
6. den: Odjezd do NEUKIRCHENU (858 m), výjezd kabinkovou lanovkou (50 % sleva) k hor-
ní restauraci (2091 m). Základní varianta (2 z 5, 5 hod.): od restaurace na BRAUNKOGEL 
(2167 m) až na GAIGERSCHARTE (2028 m), výstup na STEINKOGEL (2299 m), zpět do prů-
smyku a jinou cestou zpět k horní stanici kabinkové lanovky, sjezd dolů.  Lehčí varianta (1,5 
z 5, 3 hod.): výstup na BRAUNKOGEL (2167 m), FRÜHMESSER (2233 m) a okruhem přes 
HERENNSTEIGSCHARTE (2028 m) zpět k lanovce, sjezd dolů..
7. den: Po snídani odjezd domů,  návrat v pozdních večerních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x uby-
tování hotelu *** -2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
venkovní bazén, 6x snídani formou bufetu, 5x ve-
čeři, výběr z menu,  z toho 1x pinzgauerský večer, 
karta National Card Hohe Tauern, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu,  fakult. 
služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč (po-
vinné při nedoobszení), komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 210 Kč  

s ubytováním v Bad Kleinkirchheimu s kartou

Poznáme část Rakouska zvanou Korutany, ubytováni budeme v hotelu****, v horském 
městečku Bad Kleinkirchheim, odkud podnikneme nespočet výletů do okolí. Při po-
užití karty máme vše již v ceně, nemusíme se omezovat při výběru zajímavostí, ať to 
jsou lanovky, lodě, vstupy do muzeí, soutěsky. 

Pohodový zájezd ke Krimmelským vodopádům  s kartou. Právě s touto kartou (v kaž-
dé kategorii jeden vstup zdarma + další s 50 % slevou) nejlépe poznáme výjimečnost 
údolí Pinzgau a přilehlých velikánů, bouřící vodu v Krimmelských vodopádech, ledo-
vec Weissee aj. 

Kód Termín Cena Trasa

A636-16-1         01.07. – 07.07. 13 390,– F, N + Brno

Kód Termín Cena Trasa

A308-16-1         16.07. - 22.07 11 890,- N + Brno
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jezero Weissensee Krimmelské vodopády

Údolí Gastein s termály a kartou 

NP Krimmel



Fassa a Fiemme Jezero Molveno a NP Brenta  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách 
z ČR do Itálie. 
2. den: Příjezd do MOLVENA (865 m), 
dopolední snídaně, ubytování dle mož-
ností hotelu. Procházka na vyhlídku LA 
GENZIANELLA (963 m) a zpět kolem 
jezera LAGO DI BIOR po břehu jezera 
MOVENO až k hotelu, odpolední kou-
pání v jezeře či hotelovém bazénu. 
3. den: Pěšky na lanovku k chatě LA 
MONTANARA (1525 m), základní va-
rianta (náročnost 2,5 z 5; 5, 5hod.): od 
horní stanice výstup na MANTISELLO 
(1838 m) a zpět okružní cestou SENTIE-
RO FRASSATI buď zpět do MOLVENA 
nebo lehčí varianta jen k horní stanici 
kabinkové lanovky a sjezd dolů do Mol-
vena lanovkou. 
4. den: Odjezd busem do ANDA-
LO (1072 m), poté lanovkou na DO-
SSA PELA (1776 m), základní va-
rianta (2,5 z 5; 7 hod.): jedinečnou 
panoramatickou cestou po hřebenu až do hotelu s výhledy jak na oblast Tranta či na je-
zera Andalo a Molveno. Výstup na LA RODA (2104 m), přes průsmyk S.ANTONIO (1893 m)
a další průsmyk S.GIACOMO (1963 m) a dále sestupem přímo k hotelu. Lehčí varianta (1,5
z 5; 4 hod.): jen výstup na LA RODA (2104 m) a okruhem zpět k horní stanici lanovky
a sjezd do údolí, odkud se přesuneme do hotelu našim busem. 
5. den: Odpočinkový den s návštěvou nejhezčího města jižního Tyrolska  TRENTO, prohlíd-
ka hradu CASTELLO DEL BUONCOSIGLIO, dále katedrála (dóm) ST. VIGILIA, Neptunova 
kašna,  procházka úzkými uličkami s příjemnou atmosférou. Cestou zpět fakult. návštěva 
vyhlášených sklepů ROTARI s ochutnávkou vína, návrat na hotel a večeři. 
6. den: Pěšky k lanovce, základní varianta (2 z 5; 5 hod.): túra pod východním hřebenem 
GRUPPO DI BRENTA, vyjedeme lanovkou k chatě DEL PRADEL (1357 m) nad jezero, krás-
nou stezkou s výhledy do údolí až k chatě CROZ DELL ALTISSIMO (1430 m). Odtud po 
vozové cestě zpět do MOLVENA (868 m). Túra se dá prodloužit o výstup na chatu SELVATA 
(1657 m) a po druhé straně údolí přes chatu MALGA DI ANDALO (1362 m) zpět do hotelu. 
Lehčí var. (1,5 z 5; 2 hod.): od horní stanice kabinky jen sestup k jezeru a podél jezera do hot.
7. den: Snídaně, dopoledne odjezd do ČR, příjezd ve velmi pozdních večerních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování na břehu jezera Molveno, hotel*** - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 6x snídani formou bufetu, 4x večeři – menu o 3 chodech a salátový bufet, 1x galavečeři, 
využití venkovního bazénu a hotelové pláže, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky,  fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč

- top údolí Dolomit - majestátní hory

Zájezd pro milovníky skalnatých vršků Dolomit. Prozkoumáme nejhezčí údolí Dolomit 
Val di Fassa a Val di Fiemme, pohoří Rosengarden, projdeme se nad průsmykem 
Passo Pellegrino i soutěskou Forcella dei Camosci, turistický skvost Dolomit.  

Letošní novinka nás zavede do majestátných hor NP Brenta, a to převážně do vý-
chodních částí. Poloha hotelu přímo na břehu jezera Molveno nám nabízí velké množ-
ství túr v přilehlé oblasti. Podíváme se do srdce Brenty, vyjedeme lanovkou na vrchol 
La Paganella a budeme se procházet  kolem  pohádkového jezera Molveno.   

Kód Termín Cena Trasa

IT311-16-1              09.07. – 15.07 13 290,– F, N
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     Rosengarten      jezero Molveno

Fiss

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Večer odjezd z ČR do Itálie. 
2. den Příjezd do MOENY (1184 m), do-
polední snídaně, ubytování dle možností 
hotelu. Možnost využití tras dle nároč-
nosti. Základní varianta (náročnost 2 z 5): 
lanovkou na VALBONU (1750 m), túra 
kolem SAS DA MEZONI (2301 m), pro 
zdatnější výstup na tuto horu s kruhovým 
výhledem, ostatní do průsmyku PASSO DI 
LUSIA (2055 m) a sestupem zpět do Mo-
eny. Lehčí varianta (2 z 5): jen výjezd la-
novkou, pěšky přímo do průsmyku PASSO 
DI LUSIA (2055 m) a okružní cestou zpět
k horní stanici kabinkové lanovky, sjezd do 
údolí, pěšky do hotelu. 
3. den: Busem do POZZA DI FASSA, la-
novkou na COL DE VALVACIN (2372 m). 
Základní varianta (2 z 5): túra přes SAS DE 
ADAM (2430 m) do průsmyku SELA BRU-
NECH (2428 m), výstup na vyhlídku L AUT (2490 m), zpět stejnou cestou. Těžší varianta (2 z 5): 
od sedla Sela Brunech výstup pod SAS DE ROGES (2618 m) - pozor jen pod vrchol, dále je 
již ferrata – nutné připoji. vysokoh.é turistiky! 
4. den: Busem do PASSO DI S. PELLEGRINO, lanovkou na chatu PARADISO (2150 m). Zá-
kladní varianta (2 z 5): po vysokohorské cestě přes PASSO DE SELLE (2528 m), kolem jezera 
stejného jména do údolí SAN NICOLO a poté již jen několik km k parkovišti, zde čeká náš 
bus. Lehčí varianta (1,5 z 5): okružní túra okolo chaty CIMA UOMO (2030 m) a po cestě č. 2 
až do údolí nebo zpět lanovkou. 
5. den: Odjezd busem do KARERPASS (1752), výjezd sedačkou na RIFUGIO PAOLINA (2125 
m). Zák. varianta (2 z 5): panoramatickou cestou k chatě ROSENGARDENHÜTTE (2339 m), 
strmě přes průsmyk TSCHAGER JOCH (2630 m) a po cestě SCHAFSTEIG až k horní stanici 
lanovky CIAMPEDIE (2000 m), sjezd dolů do údolí. Lehčí varianta (1,5 z 5): výstup od sedač. 
lanovky k  CHRISTOMANNOS (2270 m), pohodl. cestou k chatě ROTWANDHÜTTE (2316 m) 
a nad údolím VALION k horní stanici kabin. lanovky CIAMPEDIE (2000 m), sjezd do údolí. 
6. den: Odjezd busem do PREDAZZA, lanovkou k chatě PASSO FEUDE (2175 m). Základ. 
varianta (2 z 5): výstup k  chatě RIFUGGIO TORRE DI PISA (2671 m), dále k soutěsce FOR-
CELLA DEI CAMOSCI a zpět k horní stanici lanovky - jedinečná túra. Lehčí varianta (2 z 5): 
po vrstevnici na MONTE AGNELLO (2358 m), poté sestup do PAMPEAGO, výjezd lanovkou 
a pak zpět do výchozího bodu. Všichni lanovkou do Predazza, busem na hotel.
7. den: Dopoledne odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v Moeně, hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x 
snídani formou bufetu, 5x večeři – menu + salátový bufet (z toho 1x místní speciality), vstup do relaxační 
zóny se saunou, průvodce   
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč

Kód Termín Cena Trasa

IT310-16-1 09.07. - 15.07. 12 990,- N + Brno

     Forcella
  Dolomity



Italský Tibet Vals

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečer. hod. 
2. den: Příjezd do LIVIGNA, dopolední 
snídaně, ubytování dle možností hote-
lu. Lanovku na MOTTOLINO, základní 
varianta 5 hod. (náročnost 2 z 5): výstup 
na MONTE DELLA NEVE (2785 m), jedi-
nečné výhledy, zpět až téměř k horní 
stanici lanovky a cestou č. 115 přes 
salaše BAITTELDA  L‘ABLES do Livig-
na, lehčí varianta 4 hod. (1,5 z 5): sjezd 
lanovkou do údolí.
3. den: Odjezd k lanovce CAROSELLO 
3000, výjezd lanovkou do 2798 m a od-
tud více možností túr dle schopností, 
základní varianta 6 hod. (2,5 z 5): okolo 
jezera LAGO SALIN, sestup do údolí VAL FEDERIA, údolím až k hotelu, zastávka na salaši 
ALPE FEDERIA, lehčí varianta 4 hod. (1,5 z 5): od horní stanice po hřebeni na VETTA BLE-
SACCIA až k rest. COSTACCIA (2368 m), zpět k horní stanici lanovky a sjezd lan.do hotelu.
4. den: Odjezd do švýcarské BERNINY, lanovkou na DIAVOLEZZA (2973 m), možnost 
 tras: základní varianta 6 hod. (2,5 z 5): výstup na MONT PERS (3207 m), fantastické výhledy 
na PIZ BERNIA, zpět k horní stanici a lanovkou zpět do údolí. Údolní cestou k jezeru LAGO 
BIANCO až k busu. Lehčí varianta 3 hod. (1,5 z 5): vynechán výstup na Mont Pers. 
5. den: Odjezd do průsmyku PASSO FORCOLA (2315 m), základní varianta 6 hod. (2,5 z 5): 
výstup do průsmyku PASSO STRETTA, dále k  jezeru LAGO DEL MONTE (2606 m), nové 
pohledy na štíty velikánů a pěšky na začátek LIVIGNA, odkud lze odjet místním busem 
(zdarma) až do hotelu. Lehčí varianta 3 hod. (1,5 z 5): od busu procházka údolím VALLE 
DELLE FORCOLA na začátek Livigna, zpět místním busem. Těžší varianta 8 hod. (3 z 5): 
zdolání „třítisícovky“ MONTE VAGO (3059 m), zpět do průsmyku a poté základní variantou 
do Livigna, u této varianty nutné připojištění na vysokohorskou turistiku.
6. den: Výjezd busem do sedla PASSO DI FOSCAGNO, cesta zpět až dle schopností – zá-
klad. varianta 8 hod. (2,5 z 5): k jezeru LAGO DI S. GIACOMO DI FRAELE (1958 m) a  kolem 
jezera LAGO DI LIVIGNO až do hotelu, lehčí varianta  3 hod. (1,5 z 5): údolím VAL PILA
k jezeru Lago di Livigno a do hotelu.
7. den: Odjezd do POSCHIAVO, přestup na vlak BERNINA EXPRESS a odjezd do ST. MORI-
TZ, nádhernými výhledy i na Lago Bianco. Prohlídka St. Moritz variant. krátká túra s použi-
tím lanovky. Odjezd do ČR.  
8. den: Návrat v brzkých ranních hodinách.

Ubytování: Hotel*** v Livignu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Snídaně formou italského švédského stolu
a večeře menu o 3 chodech s výběrem a salátový švédský stůl. Výhodou je i vlastní krytý bazén a možnost 
nákupu bez daně. 
Cena zahrnuje:  dopravu klim. busem 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani 
formou bufetu, 5x večeři, vstup do krytého bazénu, lístek na vlak Bernina - Express, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2200 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podveč. hod. odjezd do Itálie.
2. den: Příjezd do MERANSENU (1390 
m), dopolední snídaně, ubytování dle 
možností hotelu. Základní varianta
5 hod. (náročnost 2 z 5): lanovku až
k chatě PICHLER (2059 m), pěšky ko-
lem chat BACHERHÜTTE (1732 m), 
MOSERHÜTTE (1 936 m) až do hotelu. 
Lehčí varianta 3 hod. (1,5 z 5): krátká vy-
cházka výhledy do údolí PFUNDERER 
TAL a sjezd lanovkou zpět do hotelu. 
3. den: Základní varianta 5 hod. (2 z 5): 
busem do VALSU (1370 m), výjezd la-
novkou do výšky 2000 m n. m. a nádhernou panoramatickou túrou č. 9 na KOFELSPITZE 
(2261 m), až k salaším FANE ALM (1739 m). Těžší varianta 5 hod. (2 z 5): výstup na PLATT-
SPITZ (2672 m) a zpět na hl. trasu až k salaši Fane Alm, kde lze ochutnat místní sýry či 
špek. Lehčí varianta 5 hod. (2 z 5): lanovkou i zpět a od dolní stanice pěšky až k salaši
a zpět stejnou cestou. 
4. den: Odpočinkový den, odjezd busem k prohlídce BRUNECKU a k vodopádům REI-
CHENWASSERFALL. 
5. den: Výjezd lanovkou do výšky 2059 m., základní varianta 5 hod. (2 z 5): vystoupáme na 
nejhezčí vyhlídku severních Dolomit GITSCH (2510 m), zpět k horní stanici lanovky, sjezd 
až do MÜHLBACHU, krátká prohlídka městečka, výjezd lanovkou k hotelu. Těžší varianta
5 hod. (2 z 5): jedinečná túra přes PALZARER JOCH (2259 m) k jezeru GROSSER SEE (2298 
m) a zpět údolím ALTFASSTAL do hotelu. 
6. den: Odjezd busem do průsmyku KREUZTAL (2050 m), výhledy na Puez Geisler, zá-
kladní varianta 5 hod. (2 z 5): výstup k horní stanici kabinové lanovky na PLOSE, mírný 
výstup k chatě Plose, hřebenový přechod k vrcholu KLEINER GABLER (2562 m), krátký 
přechod k vrcholu GROSSER GABLER (2574 m), výhledy na Eisacktel a Pustertal, na vrchol 
Geisler. Sestup přes ROSENALM (2180 m) k výchozímu bodu u horní stanice lanovky. Leh-
čí varianta 5 hod. (2 z 5): dolomitskou panoramatickou cestou přes chatu ROSENALM až
k chatě SMATZERHÜTTE (1984 m), zpět k horní stanici lanovky. 
7. den: Dopoledne odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách. 

Ubytování: hotel*** v městečku Meransen – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Snídaně formou bufetu, veče-
ře menu o 3 chodech s výběrem a salátový a předkrmový bufet. Jednou pro nás majitelé připraví grilování. 
Součástí hotelu je i relaxační zóna s krytým bazénem, saunou, parní lázní atd.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani 
formou bufetu, 4x večeři a 1 x grilování, karta Almencard, vstup do relaxační zóny s krytým bazénem, 
saunou, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1900 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč

Livigno brána Dolomit s kartou

Poznejte s námi výjimečný kraj - tzv. Italský Tibet, který se rozkládá v bezcelní zóně 
mezi Itálií a Švýcarskem v nádherném údolí obklopeném velkým množstvím „třítisíco-
vek“ a ukončené romantickým jezerem Lago di Livigno. 

Prvním údolím, se kterým se setkáme jižně od průsmyku Brenner, je údolí Eisacktal, 
které nás překvapí svými vrcholky a fantastickými pohledy na Zillertalské Alpy na 
severu a na nádherná panoramata Dolomit na jihu. Poloha hotelu nám zaručuje pří-
jemné poznání tohoto místa Dolomit z vrcholků hor a z báječně položených salaší 
či z údolí. Výhodou je i Almencard, opravňující neomezeně využívat lanovky na Git-
schberg, Jochtal, Mühlbach a údolní bus.

Kód Termín Cena Trasa

IT313-16-1 23.07. - 30.07. 12 490,– N + Brno

Kód Termín Cena Trasa

IT312-16-1 09.07. - 15.07. 12 690,- N + Brno
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Jezero Molveno a NP Brenta  



Mont Blanc s kartou Matterhorn - Saas Fee 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjezd  z ČR. 
2. den: Příjezd do hotelu v LES DIA-
BLERETS, snídaně a ubytovávání dle 
možností hotelu. Výjezd lanovkou na 
ISENAU (1800 m), od horní stanice 
lanovky výstup na ARPILLE (2050 m), 
a pod štíty LA PALETTE zpět k horní 
stanici lanovky, sjezd do hotelu. Těž-
ší varianta - výstup z ARPILLE na LA 
PARE (2540 m), nádherné výhledy na 
ledovce Les Diablerets. 
3. den: Odjezd do VILLARS (1253 m). 
Výjezd lanovkou na ROC D ORSAY 
(1976 m), krátký výstup na LE CHAMO-
SSAIRE (2112 m), kolem kouzelných 
jezer LAC DE ANTONNOIR a LAC DES CHAOONNES do průsmyku L ENCRENE (1936 m)
a po vrstevnici k horní stanici zubačky BRATAYE (1805 m), sjezd do údolí k busu. Lehčí vari-
anta - okruh kolem jezer s okružní cestou zpět k zubačce jako první skupina, sjezd k busu. 
4. den: Brzy ráno snídaně, odjezd busem do  CHAMONIX, odtud fakult. kabinkovou la-
novkou na BREVENT (2525 m) Základní trasa, pěšky po velkém jižním balkóně přes LA 
FREGERE (1877 m), sjezd lanovkou do LES PRAZ. Těžší varianta pokračování až na nádraží 
v ARGENTIÉRE (1257 m). Lehčí varianta obsahuje krátkou túru kolem Breventu a lanovkou 
zpět do Chamonix k  busu. Všechny trasy nabízejí jedinečné výhledy na nejvyšší horu Ev-
ropy MONT BLANC. 
5. den: Lehce odpočinkový den, busem do městečka MONTREAUX, krátká prohlídka 
městečka na břehu Ženevského jezera, návštěva hradu CHILLON, možnost zkrácení lodí 
(Montreux - Chillon). 
6. den: Odjezd do LES MOSSES (1500 m). Základní varianta z centra městečka na vrchol 
PIC CHAUSSY (2354 m), jedinečné výhledy až na Mont Blanc (těžší túra hlavně v závěru), 
lehčí varianta jen k jezeru LAC LIOSON (1850 m), cestou možnost zastávky na salaši, pravé 
švýcarské sýry a zpět přes PRA CORNET do LES MOSSES. Všichni odjezd do hotelu. Pro 
zájemce možnost túry přímo v Les Diablerets kolem SEX ROUGE (2971 m) se sjezdem 
lanovkou do GSTEIGU, fakultat. místním busem do hotelu.
7. den: Dopoledne odjezd do ČR, cestou zastávka u  švýcarských vodopádů REIN-
WASSERFALL, fakult. lodí až pod vodopády a navečer odjezd. 
8. den:  Příjezd  do ČR brzy ráno. 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování hotelu *** -2lůžk. pokoje s příslušenstvím v Les Diable-
rets, 6x snídani formou bufetu, 5x večeři – menu + salátový bufet, karta Free Access Card (lanovky, vlaky,  
busy, koupaliště v okolí Les Diablerets, Villars, karta neplatí na lanovku v Chamonix), průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3400 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zá-
jezdu 240 Kč  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odjezd z ČR.   
2. den: Ráno příjezd do SAAS FEE 
(1800 m), snídaně, ubytování dle mož-
ností, výjezd lanovkou na HANNIG 
(2350 m), základ. varianta (náročnost 
2 z 5, 4 hod.): panoramatickou túrou 
k  jezeru GLETSCHERSEE (2000 m), 
dále pěšky až do SAAS FEE, výjezd na 
PLATTJEN (2570 m), potom sjezd do 
hotelu, lehčí varianta (1,5 z 5, 3 hod.): 
lehká túra zpět do hotelu nebo krátká 
túra po vrcholu a zpět lanovkou. 
3. den: Odjezd do SAAS GRUND, lanovkou na HOCHSAAS (3200 m), všichni sjezd do KRE-
UZBODEN (2397 m). Základ. varianta (2 z 5, 7 hod.): k chatě ALMAGELLERALP (2184 m), 
lesním údolím ke stanici lanovky FURGGSTALDEN (1893 m), sjezd lanovkou do SAAS AL-
MAGELLU (1678 m) a lehkou cestou do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5, 3 hod.): horní cestou 
k GRUEEBE (2300 m), lesem zpět k  stanici lanovky TRIFT (2100 m), sjezd dolů lanovkou. 
4. den: Odjezd do TÄSCHE, odtud vláčkem (4 km) do ZERMATTU (1615 m). Základ. varianta 
(2,5 z 5, 7 hod.): výjezd zubačkou přes RIFFELBERG (2582 m) až na GORNERGRAT (3090 
m), kruhový výhled na MATTERHORN (4476 m) a ledovec GORNERGLETSCHER, zpět do 
střední části pěšky, dále přes SEEWJINEN (2296 m) až k horní stanici lanovky SUNNEGGA 
(2288 m) a sjezd do Zermattu. Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod.): jako první skupina zpět až 
do střední části (2582 m) pěšky a potom zubačkou zpět do Zermattu - prohlídka. Všichni 
vláčkem do Täsche. 
5. den: Odjezd k největší evropské hrázi na MATTMARKT (2200 m). Základní varianta (2,5 
z 5, 6 hod.): kolem nádrže na jižní konec, výstup do TAELLIBODENU (2497 m), zpět údolím 
OFENTAL a po druhé straně „jezera“ až k výchozímu bodu. Těžší varianta (3 z 5, 8 hod.): 
navíc výstup z Taellibodenu do sedla MONTE MORO PASS (2853 m), zpět stejnou cestou
a místním busem do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod.): procházka kolem nádrže. 
6. den: Základní varianta (2,5 z 5, 6 hod.): výjezd kabinkovou lanovkou a „metrem“ až na 
ALLALIN (3500 m, fakult. úsek Feldkinn-Allalin), nádherné výhledy na ledovce a  čtyřtisí-
covky, prohlídka ledového muzea, sjezd metrem do FELDSKINNU (3000 m), ledovcová 
túra k chatě BRITTANIAHÜTTE (3030 m), dále k horní stanici lanovky PLATTJEN (2570 m), 
sjezd lanovkou a pěšky do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod.): stejná cesta, pouze z chaty 
Brittaniahütte zpět do Feldskinnu a sjezd do hotelu. 
7. den: Krátký individuální program v Saas Fee, odpoledne odjezd do ČR.
8. den: Brzy ráno příjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování hotelu*** v Saas Fee - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
6x snídani, 5x večeři z toho1x sýrové fondue, 1x masové fondue, karta Bürgerpass, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné a lanovky  mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč  

ďábelské Švýcarsko Švýcarská perla s kartou

Ve francouzsky mluvící části Švýcarska je ukryto městečko Les Diablerets, s krásnými 
výhledy na ledovce. V průběhu zájezdu, poznáme nejen jeho blízké okolí, ale i ledov-
cový svět Les Diablerets, Ženevské jezero s  hradem Chillon či městečko Montreux. 
Zážitkem bude i túra po panoramatické cestě s výhledy na nejvyšší horu Evropy - 
Mont Blanc. 

Zájezd do  Walliských Alp, pod klenot Švýcarska  Matterhorn. Projdeme se pod jeho 
úpatím, svezeme se zubačkou i lanovkami, převážně východně od Mattehornu v údolí 
Saastal. Díky místní kartě máme lanovky i busy zdarma (mimo ledovcového metra 
a Zermattu). 

Kód Termín Cena Trasa

CH315-16-1 30.07. - 06.08. 14 990,- F, N + Brno

Kód Termín Cena Trasa

CH314-16-1        11.07. - 18.07. 15 690,– F, N + Brno

CH314-16-2 16.08. - 23.08. 15 690,– F, N + Brno
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Savojské Alpy Národní park Triglav 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd  dopoledne z ČR.  
2. den: Příjezd do CHAMPOUSSIN (1600 m), dopolední snídaně, ubytování dle možnosti 
hotelu, výjezd lanovkou do 2000 m n. m. Základní varianta (náročnost 1,5 z 5): vrcholová 
procházka s výhledy na vrcholky DENTS DU MIDI, zpět pěšky kolem typických  salaší. 
3. den: Základní varianta (2,5 z 5, 6 hod.): výjezd lanovkou od hotelu do výšky 2000 m n. 
m., hřebenovkou 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. Možnost 
lehčích i těžších túr, např. výjezd lanovkou na COL DERACHASSON a pod majestátnými 
štíty POINTE DES MOSSETTES.
4. den: Odjezd busem do LES CROSETS, lanovkou na CROIX DE CULET (1962 m). Základní 
varianta (2 z 5, 7 hod.): okružní cestou s  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 Champery projdeme tzv. Galerie 
DEFAGO, úzká římsa se zábradlím a nádhernými výhledy na Champery až k restauraci DES 
RIVES, zpět po staré cestě. Z CHAMPERY lanovkou zpět do Les Crosets. Lehčí varianta (1,5 
z 5, 3 hod.): jen k chatě Lapisa, dále vozovou okružní cestou zpět k horní stanici lanovky
z Champery (možnost sjezdu do Champery). 
5. den: Odjezd busem k ďábelské soutěsce LES GORGES DU PONT DU DIABLE, prohlídka, 
dále busem do MORZINE (920 m). Základní varianta (2 z 5, 6 hod.):  pohodlná túra s vý-
jezdem lanovkami na SUPER MORZINE (1764 m) s krásnými výhledy, poté do AVORIAZU 
(1778 m), pěšky do údolí, dále přes TETE DE LINDARET (1950 m) s  vyhlídkami a přes COL 
DE BASACHAUX (1778 m) až do PRELA JOUX (1350 m), kde na nás bude čekat bus. Lehčí 
varianta (1,5 z 5, 6 hod): stejná trasa, jen 1x výjezd a 1x sjezd lanovkami místo pěší chůze. 
6. den: Odjezd do CHATEL (1200 m), lanovkami až k LE MORCLAN (1970 m). Základ. vari-
anta (2 z 5, 7 hod.): vyhlídkovou cestou přes CHATEL DU MOUET (1840 m), zpět k lanovce 
přes PORTES D ONNAZ, sjezd lanovkou do SUPER CHATEL (1660 m) a přes CHATEL NEUF 
(1692 m) do MORGINS (1430 m), lanovkou na LA FOLLEUSE (1814 m) a  pěšky do hotelu. 
Lehčí varianta (1,5 z 5, 5 hod.): stejná trasa, jen ze Super Chatel sjezd lanovkou k busu, 
přejezd do Morgins a pěšky do hotelu.  
7. den: Exkurze na salaši s výrobou sýrů vč. ochutnávky. Odjezd do ČR, cestou zastávka 
vodopádů RHEINFALL (cca 2 hod.). 
8. den: Brzy ráno příjezd do ČR.

Cena zahrnuje:  dopravu klim. busem, 5x ubytování v Champoussin ve Švýcarsku, ( 1600 m n.m.) hotel*** - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x večeři, karta Multi Pass, vstup do relax.  zóny hotelu s krytým 
bazénem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky (mimo kartu), fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2300 Kč (zde povinné při nedoobsazení),komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečer. hod.
2. den: Příjezd do KRANJSKA GORA 
(810 m), dopolední snídaně, ubytování 
dle možností hotelu, základní varianta 
(náročnost 2 z 5, 5 hod.) od hotelu pěš-
ky k lanovce a výjezd k horní stanici la-
novky do výšky 1 576 m., nádherný vý-
hled zpět do údolí. Nenáročná trasa po 
hřebeni přes VITRANC (1638 m) až na 
CIPRNIK (1745 m). Zpět stejnou trasou 
a buď sjezd opět lanovkou do hotelu či 
pěšky. Odpoledne relax v bazénu. 
3. den: Odjezd do města ARNOLD-
STEIN (600 m), výjezd lanovkou SELT-
SCHACHER ALM (1 458 m), základní 
varianta (2 z 5, 6 hod.): výstup na DRE-
ILAENDERECK (1508 m), hraniční hora 
3 států, menší okruh přes italskou 
část ke kříži MADONNA DELLE NEVE 
(1270m) k slovinské chatě TROMEJA 
(1145 m), od chaty po hranici k vesnici 
RATEČE (865 m) a pěšky až do hotelu. 
Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod.) od chaty 
Tromeja k horní stanici lanovky, sjezd 
lanovkou do údolí a busem do hotelu. 
4. den: Odjezd do Itálie k hornímu jeze-
ru LAGHI DI FUSINE, k chatě AI SETTE 
NANI (937 m), základní varianta (2 z 5, 6 
hod.): okružní cesta kolem jedinečných 
jezer přes chatu BELVEDERE zpět na hranice se Slovinskem. Jedna z nejhezčích túr v této 
části Alp s možností občerstvení. 
5. den: Odjezd k moři,  zastávka u světoznámého jezera BLED, procházka, možnost návště-
vy BLEJSKI OTOK vč. kostelíku. Odpoledne ubytování v IZOLE. 
6. den: Základní varianta (2 z 5, 3 hod.): odjezd busem na prohlídku POSTOJNSKÉ JESKYNĚ 
a odpoledne fakult. ochutnávka  výborných vín. 
7. den: Navštívíme hezké město slovinské riviéry PIRAN, procházka po hradbách ze 7. sto-
letí, prohlídka starých uliček a pěšky stezkou podél pobřeží do STRUNJANU, okruh KRA-
JINSKIM PARKEM STRUNJAN,  zátoky s ptactvem a hezkou fl órou. 
8. den:  Individuální volno a večer odjezd do ČR.   

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x 
snídani a 6x večeři (vždy formou bufetu), vstup do krytého bazénu a sauny, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1900 Kč ( zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč 

brána ke slunci s kartou a slovinské moře

Zájezd do  údolí i na vrcholky hor v Savojských Alpách. Jedinečné výhledy mezi Že-
nevským jezerem a horou Mont Blanc. Díky tzv. Multi passu můžeme používat všech-
ny lanovky na území Francie i Švýcarska (celkem až 20 lanovek), některé údolní busy, 
vlak či koupaliště. 

Oblíbená kombinace pobytu v horách a později i pobytu u moře, na své si přijdou 
jak milovníci hor a pěkných túr, tak i ti, kteří preferují pohodu u moře. Poznáme krásy 
Triglavského národního parku a po 4 dnech v horách se přesuneme ke slovinskému 
moři. 

Kód Termín Cena Trasa

FR317-16-1     23.07. - 30.07.  13 990,– N + Brno                      

FR317-16-2 06.08. - 13.08.  13 990,– N + Brno

Kód Termín Cena Trasa

SLO316-16-1           01.07. - 08.07.                     13 790,- N + Brno
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Korsické „alpy“ Kouzelná Provence 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odj. z ČR, noční přejezd do Itálie. 
2. den: Trajektem na ostrov Korsika do  
BASTIE. Přejezd do starobylého města 
CORTE, krátká prohlídka, pokračujeme di-
vokým kaňonem Scala di Santa Regina, 
podél řeky Golo, do horského městečka 
EVISA, ubyt. v hotelu, prohlídka městečka, 
seznámení s okolím. 
3. den: Jedna z nejznámějších atrakcí os-
trova - soutěska SPELUNCA s koupáním
v kaskádách (2,5-3 hod.). Nejvytrvalejší mo-
hou dojít pěšky až do PORTA (+7 km). Ostat-
ní přejezd autobusem do Porta. Odpolední 
koupání a relaxace u moře, prohlídka 
atraktivního turistického centra západního 
pobřeží. 
4. den: Krátká túra, starou honáckou stez-
kou ve fantastických červených skalních 
útvarech CALANCHE s kouzelnými výhledy 
na pobřeží. Milovníci moře stráví odpoled-
ne na pláži. Ostatní pokračují dál výstupem 
na vrchol CAPU D´ORTO (1294 m), jedna
z nejkrásnějších túr na ostrově protkaná fan-
tastickými pohledy do hlubin zálivu Porto 
(5-6 hod.), odpoledne spojení obou skupin.
5. den: Základní varianta: příjemná túra údolím řeky TAVIGNANO s koupáním v kaskádách, 
která se dá ztížit přechodem z nadmořské výšky 1000 m přes hřeben (1650 m) do údolí 
Restonica (950 m), nebo pro zájemce fakult. celodenní turistika v RESTONICE (8 km z Cor-
te, na túru odjezd místním taxi, cena cca  15-25 €), nejkrásnější horské údolí Korsiky. Vý-
stup z Restonici (1370 m) k horským jezerům LAC DE MELO (1711 m ) a CAPITELLO (1950 m). 
Kdo nebude mít chuť na turistiku, užije si den koupáním v kaskádách nebo ve starobylých 
uličkách Corte. 
6. den: Orátký přejezd k hotelu Castel di Vergio (1400 m), odtud celodenní túra k horskému 
jezeru LAC DE NINO (1800 m) uprostřed mělké kotliny. Milovníci moře mohou místo turis-
tiky dojet linkovým autobusem na pláže v Portu (cca 20 km), odpoledne zpět do hotelu.
7. den: Pobyt u moře  v Portu, pro zájemce lodní výlet (cca 30 €) do přírodní rezervace 
SCANDOLA .
8. den:  Odjezd k trajektu, před naloděním prohlídka starého centra BASTIE. 
9. den: Noční přejezd, přes Rakousko, příjezd do ČR večer.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekt na Korsiku a zpět, vstupní a výstupní korsickou daň, 6x ubyto-
vání v  hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4900 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odjezd z ČR do Francie, vstupní brána do Provence - romantický kaňon řeky 
ARDÉCHE s nevšedními přírodními útvary a vápencovými skalními stěnami, které dosahují 
výšky až 200 m. Pohodovou trasu v délce cca 24 km sjíždíme na kanoích, trvá 6-7 hod. 
včetně koupání a odpočinku. Variantně přejezd po panoramatické silnici s výhledy podél 
kaňonu a pěšky do středověkého městečka 
Aigueze na protějším břehu řeky, spojené
s ochutnávkou vína a koupáním. Pozdě 
odpol. přejezd na ubyt. k moři do Saintes 
Maries de la Mer.
3. den: Seznámení s městečkem LES 
SAINTES MARIES DE LA MER a jeho pa-
mětihodnostmi, koupání a pobyt u moře.
V podvečer navštívíme bývalé hlavní měs-
to římské provincie ARLES, aréna, římské 
divadlo a klášterní komplex ST. TROPHIME. 
4. den: Přejezd busem na parkoviště u ga-
lořímských památek GLANUM, výlet na 
kolech do vápencového pohoří LES ALPILLES. Navštívíme městečko SAINT RÉMY, klášter 
St. Paul de Mausole, užijeme si nádherné výhledy. Cyklistický výlet končí u Daudetova 
mlýna. Na zpáteční cestě zastávka v LES BAUX DE PROVENCE, jedna z nejnavštěv. pa-
mátek Francie. 
5. den: Ráno přejezd do NP LUBERON, pěší výlet cedrovým lesem. Dále pokračujeme bu-
sem do kamenného městečka LACOSTE, přejedeme přes GORDES, zastávka u románské-
ho kláštera ABBEY DE SENANQUE a pokračujeme do divokých skal zvaných COLORADO, 
procházka. Cestou zpět římský most PONT JULIEN. 
6. den: Koupání, pobyt u moře, v podvečer ochutnávka vína a opevněné městečko AI-
GUES – MORTES. 
7. den: Výlet do AVIGNONU a okolí. Dopoledne sjezd řeky GARDON v délce 8 km, spojený 
s koupáním, prohlídka římského akvaduktu PONT DU GARD , odpoledne opevněný AVI-
GNON, možnost prohl. papežského paláce, torza mostu ST. BÉNÉZET a na skalní vyhlídku.
8. den: Přejezd do oblasti LES CALANQUES do městečka CASSIS, prohlídka a pěší výlet 
okolo tří zálivů, možnost koupání. 
9. den: Půldenní cykloturistika v deltě RHONY, známé přírodní rezervaci CAMARGUE, kde 
je možno vidět pasoucí se koně, černé býky, růžové plameňáky. V podvečer odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR.

Ubytování: Mobilhome (4 osoby) - dva oddělené pokoje se společným sociálním zařízením a kuchyňkou 
vybavenou sporákem, lednicí a nádobím. Ubytování se nachází v kempu s bazénem. Stravování vlastní, 
za příplatek možnost 6x česká polopenze (začíná 3. den snídaní a končí 8. den večeří), komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 
Cena zahrnuje: doprava klim. busem, 7x ubytování v mobilhomech, půjčovné kol, lodí, ochutnávka vína, 
průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4900 Kč, 6x česká polopenze 1500 Kč

a tyrkysové moře lodí, na kole i pěšky

Navštívíme Korsiku, ostrovní francouzskou provincii s bohatou a dobrodružnou historií 
a především s dramatickým pobřežím, tyrkysovým mořem a horskými velikány.

Aktivní dovolená v Provence, úžasné přírodní scenérie - hluboké kaňony, úzké sou-
těsky, rozeklaná vápencová pohoří i divoká přírodní rezervace Camargue, středověká 
městečka a římské památky, a to vše na vypůjčených kolech, pěšky nebo na kanoích. 

Kód Termín Cena Trasa

FR319-16-1 02.07. - 10.07. 17 790,- N + Brno

Kód Termín Cena Trasa

FR318-16-1 17.06. - 26.06. 14 390,– A

FR318-16-2 01.07. - 10.07. 15 790,– A

FR318-16-3 02.09. - 11.09. 13 790,– A
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Jižní Anglií Wales - národní parky

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR, přejezd přes Ně-
mecko, Belgii, Francii.
2. den: Nočním trajektem do Anglie. Pře-
jezd do přístavu LYMINGTON, odjezd tra-
jektem, celodenní výlet po ostrově ISLE 
OF WIGHT, ležícím při jižním pobřeží An-
glie, který je známý přírodními krásami
a prázdninovými letovisky. Přejezd míst-
ní dopravou do východiště v ALUM BAY. 
Turistika po ostrově (16 km). Z přístavu Yar-
mouth zpět na pevninu.  
3. den: Turistika po pobřeží DORSETU
v oblasti LULWORTH COVE , STAIR 
HOLE A DURDLE DOOR (přírodní vápen-
cová skalní brána v moři), varianty 10 a 14 km. Procházka po části prehistorického hradiště 
MAIDEN CASTLE. 
4. den: Prohlídka katedrály v EXETERU a zastavení u hospůdky, kde sedával pirát a moře-
plavec sir Francis Drake. Výlet lodí po řece DART z TOTNES k jejímu ústí u DARTMOUTH, 
procházka přístavním městečkem, dále k Dartmouth Castle a po pobřeží (9 km). 
5. den: Přírodní park DARTMOOR. Turistika pustou krajinou s občasnými kamennými for-
macemi s východištěm v PRINCETOWN se slavným vězením (16 km). V parku uvidíme vol-
ně se pohybující poníky. Kamenný most v POSTBRIDGE. 
6. den: Pobřeží CORNWALLU. Artušův hrad v TINTAGELU a Merlinovy jeskyně. Ochutnáme 
místní specialitu Cornish pasties. Turistika po členitém skalnatém pobřeží mj. ke staroby-
lému labyrintu, který je vytesán na skále. V rybářské vesnici BOSCASTLE se naše trasa 
odklání do vnitrozemí (varianty 10 a 19 km). 
7. den: LAND’S END, turistika  po pobřeží s rozkvetlými vřesovišti a podél útesů. Zátoka 
PORTCURNO, možnost koupání. (18 km). 
8. den: Výhled na ST. MICHAEL’S MOUNT. Za odlivu prohlídka hradu a zahrad na tomto 
ostrově. Průjezd kolem pozůstatků věží na těžbu a zpracování rud v okolí ST. JUST. Pre-
historické stavby Cornwallu, např. dolmen LANYON QUIT a kámen s dírou MEN-AN-TOL 
(okruh 8,5 km). Zastávka u hostince Jamaica Inn v BODMIN MOOR. 
9. den: V mýty opředeném GLASTONBURY vystoupíme ke Glastonbury Tor, procházka 
opatstvím. Prohlídka katedrály v městečku WELLS. Soutěska CHEDDAR GORGE s procház-
kou (7 km). 
10. den: Podél řeky Thames/Isis do univerzitního města OXFORD (varianty 7 a 13 km), 
vyhlídka z normanské věže Carfax Tower, procházka centrem města. Odjezd do přístavu 
Dover. Nočním trajektem do Francie.
11. den: Cesta zpět do ČR.

Cena zahrnuje:  doprava klim. busem, trajekt do Anglie a zpět, zpáteční trajekt na ostrov Wight, 8x ubyto-
vání v hotelech - 2lůžk. pokoke s příslušenstvím, 8x snídani, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupy, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4800 Kč, 8x večeře 4900 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR pozdě večer do Belgie.
2. den: Odpoledne příjezd do přístavu Zee-
brugge. Nočním trajektem do Anglie (noc-
leh ve 4 lůžk. kajutách). 
3. den: Ráno připlutí do Anglie, do přístavu 
Kingston upon Hull. Přejezd na západ, za-
stávka v CHESTERU, procházka historickým 
centrem s hrázděnými domy a jedinečnými 
rows, patrovými chodníky. Příjezd do Wale-
su do NP SNOWDONIA. Procházka kolem 
jezera LLYN IDWAL (3,5 km, převýšení 250 
m) v krásné scenérii pod štíty Y Glyder Fawr
a Y Garn. Odjezd do místa ubytování. (Caernaforn – 3 noci).  
4. den: Pěší túra v jihozápadní části Snowdonie v CADAIR IDRIS (10 km, převýšení 957 m) 
v masivu pěti hor jižně od Dolgellau. Túra Minnfordd Path v CWM CAU vede kolem jezera 
LLYN CAU, jeden z nejkrásnějších okruhů ve Walesu. Přejezd k prohlídce města CONWY 
, kterému dominuje hrad z doby Edwarda I. 
5. den: Pěší túra v NP SNOWDONIA, cca 20 km s výstupem na nejvyšší horu Walesu 
SNOWDON (1085 m). Na vrchol stoupáme ze sedla Pen-Y-Pass, možno použít i ozubnico-
vou dráhu s vláčkem z městečka Llanberis. Návštěva vesnice s nejdelším názvem na světě 
a městečka CAERNARFON, s jedním z nejslavnějších hradů Walesu.
6. den: Přejezd do jižního Walesu, zastávka v přístavním městečku FISHGUARD. Túra cca 
12 km (převýšení 200 m) po členitém pobřeží ST. DAVID’S HEAD v pobřežním NP PEMBRO-
KESHIRE COAST. Prohlídka města ST. DAVID’S, katedrála, arcibiskupský palác. Zastávka
u kamenného keltského kříže CAREW CROSS a odjezd do místa ubyt. (Swansea 4 noci).
7. den: Zastávka v městečku BRECON, vodní cesta Monmouth-Brecon Canal. Pěší túra 
v NP BRECON BEACONS, cca 20 km s výstupem na nejvyšší vrchol PEN-Y-FAN (886 m). 
Alternativně kratší varianta výstupu z parkoviště jihozápadně od vrcholu přes Corn Du
(8 km). Prohlídka centra hlavního města Walesu CARDIFFU.
8. den:  Poloostrov GOWER, přírodní rezervace, vesnička Rhossili a RHOSSILI BAY, písečná 
pláž, procházka po pláži a pěšinou k výhledu na WORMS HEAD (4 km, převýšení 150 m). 
Přejezd na okraj Brecon Beacons, prohlídka s ochutnávkou v palírně velšské whisky PEN-
DERYN DISTILLERY. Návrat do místa ubytování.  
9. den: Po snídani odjezd,  túra v COTSWOLDS (22 km, převýšení 350 m), kratší varianta
14 km. Přejezd do přístavu Dover.
10. den: Noční trajekt do Francie, příjezd do ČR v nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x nocleh ve 4lůžk. kajutách na trajektu, trajekt do/z Anglie, 6x noc-
leh v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupy, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4200 Kč (povinné při nedoobsazení), možnost připojištění vyššího 
storna +250 Kč

až na konec země a pobřežní scenérie

V jižní Anglii navštívíme ostrov Isle of Wight, čekají nás túry po pobřeží Dorsetu a Corn-
wallu. Odlišnou krajinou, pustými vřesovišti, půjdeme v přírodním parku Dartmoor. 
Land’s End, konec země v názvu našeho zájezdu, leží na nejzápadnějším cípu Anglie. 

Navštívíme Wales, jednu z nejkrásnějších částí Británie. V NP Snowdonia se projdeme 
kolem jezera Llyn Idwal, vystoupíme na nejvyšší horu Snowdon a navštívíme Cadair 
Idris s nádherně položeným jezerem Llyn Cau. Projdeme se přírodní rezervací na 
poloostrově Gower a po pobřeží v NP Pembrokeshire Coast. Navštívíme NP Brecon 
Beacons, uvidíme waleská městečka a řadu historických památek. Navíc cestou přes 
Anglii starobylý Chester a túra v překrásných Cotswolds.

Kód Termín Cena Trasa

GB320-16-1          21.07. - 31.07. 20 990,– N
Kód Termín Cena Trasa

GB321-16-1 11.08. - 20.08. 24 990,- A
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Irsko – NP Killarney, Ring of Kerry Dublin, Wicklow Mountains

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odlet z Prahy, transfer na ubyt. v DU-
BLINU, posezení v typické irské hospůdce. 
2. den: Cesta na jihozápad, procházka
k MONAINCHA ABBEY. Prohlídka ROCK OF 
CASHEL a přejezd na ubytování v KILLAR-
NEY, městečko u tří jezer pod nejvyšším 
pohořím Irska, 5 nocí na jednom místě. 
3. den: Pěšky k hradu ROSS CASTLE, lodní 
výlet (přejezd cca 10 min.) na ostrov INISH-
FALLEN s ruinami stejnojmenného opatství. 
Po návratu přírodním parkem k opatství 
MUCKROSS ABBEY, k šlechtickému sídlu 
MUCKROSS HOUSE s krásnou zahradou 
a k vodopádu TORC WATERFALL. Během 
dne ochutnáme v KILLARNEY vynikající 
rybí polévku všudypřítomný Guinness. 
4. den: Celodenní výlet po RING OF KERRY. Návštěva vesnického skanzenu KERRY BOG 
VILLAGE. V hospodě Red Fox Inn ochutnáme údajně nejslavnější irskou kávu na světě. Vy-
hlídka na DINGLE BAY a písčiny WHITE STRAND. V CAHERCIVEEN prohlídka pozůstatků 
dvou pevností LEACANABUAILE a CAHERGALL a zříceniny středověkého hradu BALLY-
CARBELY CASTLE. Přejezd do přístavu PORTMAGGEE. Fakult. lodní výlet na 13 km vzdálené 
SKELLIG ISLANDS, který trvá cca 4,5 hod. Na ostrově máme cca 2,5 hod času k jeho po-
znání. SKELLIG MICHAEL , krásné duchovní místo Evropy. Pokud nám počasí a okolnosti 
výlet neumožní, z Portmagee přejedeme přes most na ostrov VALENTIA. Procházka k dra-
matickým útesům BRAY HEAD. Zastávka ve vesničce WATERVILLE, kterou si oblíbil Charlie 
Chaplin, pokračujeme po Ring of Kerry se zastávkami. 
5. den: Poznání KILLARNEY a okolí. Zastávka na vyhlídkovém bodě u AGHADOE CHURCH 
AND ROUND TOWER. Odtud k  průsmyku GAP OF DUNLOE. Vzhůru soutěskou a procházka 
v NP. Zastávka v  městě KILLORGLIN a krásnou krajinou k jezeru LOUGH CARAGH, vnitro-
zemím podél jezera se zastávkami na zajímavých místech. 
6. den: Celodenní výlet na poloostrov DINGLE. Zastávka v nejzápadnějším městě Evropy 
a rybářském přístavu DINGLE. Úzkou silnicí po pobřeží pod MOUNT EAGLE. Prohlídka sta-
robylého osídlení CLOCHAÍN, dále k vyhlídce SLEA HEAD. Zastávka v  muzeu v BALLY-
FERITTER a u raně křesťanského osídlení v REASK (An Riasc). U MURREAGH navštívíme 
GALLARUS ORATORY, pokračujeme k hřbitovu s kříži, slunečními hodinami a kostelem 
KILLMAKEDAR CHURCH. Při dostatku času odbočka ke kamenům s ogamskými nápisy. 
7. den: Přejezd do Dublinu, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Dublin – Praha, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, zpáteční 
dopravu z Dublinu do Killarney, dopravu na celodenní výlety pronajatým mikrobusem, 6x ubytování v hotelu 
- 2lůžk. pokoje, 6x polopenzi, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4000 Kč (povinné při nedoobsazení), připojištění vyššího storna zájezdu 
+250 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Dublinu, přejezd 
do místa ubytování, večeře.
2. den: Městskou dopravou a příměst-
skou železnicí do HOWTH na poloostrově 
Howth Head. Nenáročná pěší túra (cca 3,5 
hod.) od pobřeží k pobřeží na severu záto-
ky Dublin Bay nabízí mnoho výhledů. Ná-
vrat do DUBLINU, prohlídka centra města, 
Grafton Street, O´Connell Street, Trinity 
College s úžasnou Book of Kells, kolem 
řeky Liff ey k Halfpenny Bridge, posezení
v typické dublinské hospůdce ve čtvrti 
Temple Bar. Večer návrat do hotelu. 
3. den: Městskou dopravou a příměst-
ským vlakem tentokrát na jih. Dopoledne 
procházka (cca 2 hod.) po strmém pobře-
ží jižně od Dublinu, z Greystone přes mys
s nízkým vrcholem BRAY HEAD do leto-
viska viktoriánského stylu BRAY. Návrat do DUBLINU, katedrála Christ Church, muzeum 
pivovaru Guinness, ochutnávka světoznámého piva v prosklené vyhlídkové věži. Návrat 
na ubytování. 
4. den: Městskou dopravou do centra DUBLINU. Prohlídka muzea palírny irské whisky Old 
Jameson distillery a irského národního muzea. Odpoledne individuální volno (nákupy pro-
cházka v rozsáhlém Phoenix Park, botanická zahrada). Návrat na ubytování. 
5. den: Celodenní autokarový výlet na západní pobřeží Irska. Projedeme nádhernými kra-
jinnými scenériemi, projdeme se po útesech CLIFFS OF MOHER, jedna z nejpopulárněj-
ších přírodních zajímavostí Irska, vyhlídky na Aran Islands, Galway Bay, pokračujeme přes 
skalnatou oblast BURREN se zastávkami u LEAMANAH CASTLE, ve vesničce KILFENORA,
u CORCOMROE ABBEY a DUNGUAIRE CASTLE. Návrat na ubytování. 
6. den: Jednoduchá horská túra (cca 2 hod.). Výšlap na vyhlídkovou horu GREAT SUGAR 
LOAF, křemencový kužel, výrazný symbol regionu, relativně nenáročný výstup nabízí nád-
herné výhledy. Pokračování do GLENDALOUGH, jedna z  nejvýznamnějších památek Irska, 
pozůstatky kláštera, 30m vysoká válcová věž, kostelík na přilehlém hřbitůvku, turistika
v oblasti NP WICKLOW MOUNTAINS, túra vede většinou po dobrých cestách (cca 4 hod.), 
návrat na ubytování. 
7. den: Po snídani odlet do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Dublin a zpět vč. letištních tax, dopravu autokarem a hro-
madnou dopravu dle programu, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, 
průvodce
Cena nezahrnuje: místní dopravu mimo program, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 900 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč.storna 
210 Kč s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč

a poloostrov Dingle a Cliff s of Moher 

Poznání Irska v jeho nejryzejší podobě na irském jihozápadě. Východištěm nám bude 
po celou dobu pobytu turisticky atraktivní městečko Killarney, které je skvělou zá-
kladnou pro poznávání okolí i poloostrovů Iveragh a Dingle. Během zájezdu se setká-
me s krásnou přírodou i nepřeberným množstvím historických památek. 

Je mnoho důvodů, proč se vypravit do Irska, keltské památky, jedinečná kultura, bo-
hatá historie, pozoruhodné stavby, hospody s nezapomenutelnou atmosférou a vy-
hlášeným pivem. Ale jedním z podstatných důvodů cesty do Irska je příroda, zelený 
ostrov nabízející mnoho přírodních krás. 

Kód Termín Cena Odlet

IRL323-16-1 09.06. – 15.06. 27 790,- Praha

IRL323-16-2 08.09. – 14.09. 27 790,- Praha

Kód Termín Cena Odlet

IRL322-16-1   13.05. - 19.05. 26 990,– Praha

IRL322-16-2   04.09. - 10.09. 26 990,– Praha
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Proslulá Svanetie Podkarpatská Rus

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odlet 
z Prahy do Gruzie, ubytování v Tbilisi
v nočních hodinách.
2. den: Dopolední prohlídka TBILISI. 
Výšlap k pevnosti NARIKALA s výhle-
dem na staré město. Přesun ke kated-
rále SIONI a ke kostelům METECHI
a ANČISHATI. Procházka po klikatých 
uličkách na nábřeží řeky KURY. Odpo-
ledne odjezd na ubytování do KUTAISI, 
večerní město s nasvícenou katedrálou 
BAGRATI.
3. den: V dopoledních hodinách příjezd 
do vysokohorského letoviska ve městě 
MESTIA. Po ubytování v hotelu odpole-
dní procházka. Přejezd do malebné vesničky ČVIBIANI s nádhernými středověkými věžemi 
a kamennými domy, odkud se vydáme na panoramatickou  půldenní túru přes vesnici 
ŽAMUŠI a hřeben Kakhuri (1910 m n. m.) zpět do Mestie.
4. den: Výjezd lanovkou na hřeben ZURULDI (2348 m n. m.) Pohodová túra po hřebeni na 
vrchol MENTAŠI (2473 m n. m.) nebo delší túra do sedla UGHVIRI (1923 m n. m.) se sestu-
pem do údolí řeky ENGURI a po staré pastevecké stezce přes vesnici CVIRMI.
5. den: Výlet terénními auty do UŠGULI, krásné městečko s obrannými věžemi ve Svanetii, 
nejvýše permanentně osídlené místo v Gruzii dosahující nadmořské výšky 2100 m., po pro-
hlídce se zájemci vyšplhají na kopec LAMARA (2989 m n. m.) s fantast. výhledem do údolí, 
na Svantský hřeben a především na masiv ŠCHARY (5203 m n. m.), nejvyšší hory Gruzie.
6. den: Celodenní túra z MESTIE k JEZERŮM KORULDI, kdy po prudším nástupu k vyhlídce 
nad Mestii už pozvolně vystoupáme alpínskými loukami s úchvatnými výhledy nejen na 
masiv UŠBY (4700 m n. m.), ale až k samotným jezerům (2740 m n. m.). Návrat stejnou 
cestou s možností zkrácením túry (16 km).
7. den: Celodenní túra z MESTIE k ledovci ČALAAD. V ranních hodinách přejdeme řeku 
MESTIAČALAI a kolem letiště budeme pokračovat podél řeky ČALAAD směrem na sever 
ke skalnatému masivu DALALACHVRA (3430 m n. m.). Po 3-4 hod. se dostaneme k ledovci 
k pramenům řeky ČALAAD. Stejnou cestou zpět (19 km).
8. den: V ranních hodinách odjezd z Mestie, dlouhý přejezd do TBILISI. Společná večeře, 
po krátkém noclehu odjezd na letiště, odlet do ČR
9. den: Přílet do Prahy.

Cena zahrnuje:  leteckou přepravu Praha – Tbilisi - Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 
dopravu autokarem a hromadnou dopravu dle programu, 8x ubytování ( 5x  v hotelu*** - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím s polopenzí, 2x v hotelu v Tbilisi, 1x ubytování v hotelu s polopenzí v Kutaisi), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Povinný příplatek: 1lůžk. pokoj 4400 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
420 Kč s možností vyššího připojištění storna + 250 Kč     

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odjezd z ČR v podvečerních 
hodinách, noční tranzit Slovenskem 
na  Podkarpatskou Rus. Dopolední 
prohlídka hlavního města UŽHOROD, 
procházka historickým centrem, skan-
zen, hrad aj. Přejezd do střední oblasti 
Podkarpatské Rusi. Zde se ubytujeme 
v hotelu na 4 noci.  
3. den: Navštívíme perlu Karpat SI-
NĚVIRSKÉ JEZERO, největší přírodní 
jezero v Podkarpatské Rusi, uzavřené 
morénou ledovcového původu. K jeho 
vzniku se váže pověst symbolizovaná 
vyřezávanou dřevěnou stavbou na 
břehu jezera. Vycházka či túra v NÁ-
RODNÍM PARKU SINĚVIR, kterým pro-
chází pohoří východních Karpat. 
4. den: Túra pod BORŽAVSKOU PO-
LONINOU k vodopádu ŠIPOT nebo s 
pomocí sedačkové lanovky výlet na její 
hlavní hřeben.
5. - 6. den: Návštěva ves. KOLOČAVA
s hrobem Nikoly Šuhaje a českých četníků, muzeem 
I. Olbrachta a historie, přejezd do Rachovské oblasti s několika poznávacími zastávkami 
cestou, dřevěné kostelíky, geografi cký střed Evropy, košíkářská vesnice IZA. Ubytování na 
3 noci v turbáze. 
7. - 8. den: Návštěva JASINY, bývalého nejvýchodnějšího městečka první republiky, pěší 
túry v okolí JABLONICKÉHO PRŮSMYKU, v případě příznivého počasí a zájmu klientů fa-
kultativní motovýlet na Svidovecký hřeben s vrcholem Bliznica.
9. - 10. den: Zastávka ve vyhlášené SOLOTVINĚ, pro zájemce možnost koupání ve sla-
ném jezírku. Prohlídka města a hradu v MUKAČEVĚ. Večer odjezd do republiky, návrat
v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 7x ubytování z toho: 4x v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
3x v turbáze - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3000 Kč (zde povinný při nedoobsazení)
Poznámka: nástupní místo Olomouc bez příplatku

obklopená Kavkazem pohodové  toulky Ukrajinou                                                               

Zveme vás na pohodový týden do jednoho z nejodlehlejších a nejkrásnějších koutů 
na světě, do malebné a zároveň drsné a tajemné Svanetie, urkyté pod mohutnými 
štíty Velkého Kavkazu, která byla po dlouhá staletí téměř nepřístupná. Architektura 
středověkých kamenných vesnic (UNESCO), mohutné obranné věže, úchvatné hor-
ské scenérie a krásné jednodenní túry.  

Navštivte s námi Podkarpatskou Rus. Poznejte s námi formou hvězdicovitých výletů 
ze dvou základen střední a východní část zdejšího kraje. Pojeďte na pohodový pobyt 
plný romantických toulek po údolích, hřebenech, vesnicích, místních zajímavostech 
a toulání po poloninách Podkarpatské Rusi, které skýtá netušené možnosti a díky pří-
buznosti a podobnosti jazyka je více než snadné navázat kontakt a dozvědět se něco 
málo o způsobu života místních obyvatel.

Kód Termín Cena Svoz let.

GRU325-16-1       20.06 - 28.06. 33 990,– L6

GRU325-16-2       10.09. - 18.09. 33 990,– L6

Kód Termín Cena Trasa

UK324-16-1     12.08. - 21.08. 8 990,- A
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UŽHOROD - NP SINĚVIR - SINĚVIRSKÉ JEZERO - BORŽAVSKÁ POLONINA
- ŠIPOT - KOLOČAVA - IZA - JASINA - SOLOTVINA - MUKAČEVO

Svanetie

Svanetie



Drákulova Transylvánie Maramureš a Rodna                                                  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ráno přes Slovensko
a Maďarsko.
2. den: Příjezd do horského městeč-
ka SINAIA, ležícího v blízkosti nejvyš-
ších útesů Evropy, ubytování v hotelu, 
dopolední snídaně. Pěší procházka k 
pohádkově krásným zámkům PELEŠ, 
které byly kdysi vládní odpočinkovou 
rezidencí Nicolase Ceaucesca. Večeře 
v hotelu.
3. den: Výjezd lanovkou na BABELE 
do výšky 2 200 m, možnost pěší túry 
do údolí IALOMITA s návštěvou dlou-
hé krápníkové jeskyně a kláštera nebo 
okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), 
k vysílači (M. Costila) v sedle s výhle-
dem na nejvyšší vrchol Omul (2507 m). 
Pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. 
Zpět na Babele a lanovkou do Busteni. 
Návrat na hotel, večeře.
4. den: Celodenní výlet do bělostného 
vápencového pohoří PIATRA CRAIU-
LUI - „Zahrada Rumunska“, turistika
z vesničky Zarnesti do sedla CRAPA-
TURII (1640 m), přes CABANA CURMA-
TURA a soutěsku Prapastiile Zarnesti-
lor zpět do Zarnesti, návrat na ubytování, večeře.
5. den: Celodenní výlet, návštěva jednoho z pohádkových Drákulových hradů BRAN, kde 
údajně sídlil sám Dracula, pokračujeme do města BRAŠOV - prohlídka historického jádra 
s Černým kostelem. Večeře.
6. den: Turistika v „perle Karpat“ - SINAIA, ležící v nádherné přírodní scenérii Bucegijských 
hor, na VARFUL CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru 
známému jako BABELSKÁ SFINGA a lanovkou do Busteni. Večeře.
7. den: Odjezd do starobylého města SIGHISOARA, rodiště Vlada Tepeše Draculy, prohlíd-
ka starého města, noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do republiky.
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x 
večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 900 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjezd z ČR, tranzit 
přes Slovensko a Maďarsko. 
2. den: Ráno příjezd do Maramure-
še, zastávka u kostelíku v DESEŞTI 
a klášteře BIRSANA. Ubytování v hor-
ském středisku BORŞA na pomezí 
Maramurešských hor a pohoří Rodna, 
svačina na hotelu, výlet lanovkou k 60 
m vysokému Koňskému vodopádu
(2 hod.). Návrat na večeři. 
3. den: Lanovkou výjezd pod horu 
STIOL (1611 m) v pohoří Rodna, po-
hodový pěší výlet k horskému jezírku 
IZVORU BISTRITEI a návrat k lanov-
ce (3 hod.) nebo pokračování na horu 
GARGALAU (2158 m), návrat lanovkou 
nebo pěšky po hřebeni Rodny kolem 
hory GALATULUI (2 048 m) do hotelu 
(8 hod.). 
4. den: Lanovkou znovu výjezd pod 
horu STIOL (1611 m), zdoláme krátký 
úsek do sedla PRISLOP (1416 m), odtud krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1847 m). 
Následuje ze začátku strmý sestup do údolí poblíž hotelu (8 hod.), možnost lehčí varianty
s návratem do sedla Prislop a autobusem do hotelu (5-6 hod.), večeře.
5. den: Autobusem přejedeme do městečka VISEU DE SUS, odtud výlet poslední funkční 
karpatskou úzkokolejkou sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do 
nitra hor, vycházka po naučné stezce či údolím, vláčkem zpět na nádraží a návrat autobu-
sem do hotelu, večeře. 
6. den: Z městečka Borşa výstup na nejvyšší vrchol Rodny, kamenitý PIETROSUL (2303 
m) s výhledem do nitra liduprázdné Rodny na panenskou přírodu charakteristickou holými 
hřebeny a alpinskými loukami, porosty rododendronů, 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, večeře.
7. den: Odjezd do živoucího města SIGHETU MARMATIEI, cestou zastávka u dřevěného 
kostelíka  ve vesnici IEUD v údolí říčky IZA, návštěva VESELÉHO HŘBITOVA v SAPINTĚ 
a odjezd domů. 
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Ubytování: hotel*** za městečkem Borşa, v malém turistickém centru uprostřed hor. Kvalitní snídaně for-
mou bufetu a večeře o třech chodech v hotelové restauraci. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, 
1x svačinu, 5x večeři, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2700 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 240 Kč

Bucegijské hory hory nedotčené lidskou civilizací

Navštívíme Transylvánii,  oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Se-
známíme se s „perlou Karpat“ Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které 
jsou nejnavštěvovanějším pohořím v Rumunsku. Pojeďte tedy  s námi do kraje svéráz-
ného folklóru, pověstí, prastarých hradů a nádherných hor.   

Toulky nádhernou hornatou oblastí s romantickým názvem Maramureš, hory téměř 
nedotčené lidskou civilizací, hluboké lesy, zaříznutá údolí, louky se stády ovcí a polo-
divokých koní.  Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat – Rodnu tzv. 
Pěnišníkové hory a jejich nejvyšší vrchol se pokusíme zdolat.

Kód Termín Cena Trasa

RO327-16-1       01.08. - 08.08. 11 390,- A, C + Bratislava

Kód Termín Cena Trasa

RO326-16-1      17.07. - 24.07. 10 990,– A + Bratislava
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SINAIA - PELEŠ - BABELE - PIATRA CRAIULUI - BRAN - BRAŠOV - VARFUL CU 
DOR - BABELSKÁ SFINGA - SIGHISOARA 

   pohoří Bucegi

    pohoří Bucegi



Rila a Pirin Magické pohoří Zlatibor

PROGRAM ZÁJEZDU:
Dvě možnosti dopravy: A – BUS, B- letecky
1. den: Program A V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Příjezd do horského městečka BOROVEC. Program B Odlet do Bulharska. Pře-
jezd do městečka BOROVEC v podhůří RILY, ubytování. Spojení obou skupin. Dle časových 
možností seznámení s  okolím, večeře. 
Dále společný program A i B.
3. den: Základní varianta (náročnost 2 z 5, 5 hod.). Z BOROVCE lanovkou na JESTREBEC 
(2300 m n. m.), příjemnou cestou dojdeme k Musalským plesům se stejnojmennou chatou 
a výhledem na nejvyšší vrchol Bulharska. Po značené cestě začneme stoupat na nejvýše 
položené a zároveň nejhlubší jezero Rily ALEKO a dále až na vrchol MUSALA s  panoramat. 
výhledy, zpět stej. cestou. Lehčí var. (náročnost 1 z 5, 3 hod.). Túra k jezeru a zpět stej. cestou. 
4. den: Západní oblast RILY. Základní varianta (2,5 z 8, 5 hod.). Od horské chaty podél 
potoka pod skalnaté zuby MALJOVICKÉ RILY. Nenáročný výstup kolem ELENSKÝCH PLES 
na vrchol MALJOVITSA (2730 m n. m.). Zpět k busu s možností okružní cesty podél Maljo-
vických jezírek a jezera JONČEVO. Těžká varianta (3 z 5, 8 hod.). Možnost výstupu na vrchol 
ORLOVEC (2685 m n. m.) s  pohledem do kolmých stěn okolních vrcholů. 
5. den: Základní varianta (1 z 5, 4 hod.). Přesun z Rily do pohoří PIRIN se zastávkou u RIL-
SKÉHO MANASTIRU (UNESCO), návštěva klášterního komplexu. Nenáročná túra od kláš-
tera ke kostelíkům SV. LUKA a SV. IVAN RILSKI s možností návštěvy poustevny sv. Ivana. 
Odpoledne odjezd do horského střediska BANSKO.
6. den: Základní varianta (3 z 5, 7 hod.). Transferem do nitra PIRINU pod mramorový jehlan 
VIHREN (2914 m n. m.). Od stejnojmenné chaty se vydáme okružní cestou na nejvyšší vr-
chol tohoto pohoří. Sestup do sedla pod hřeben KONČETO a dále sestup mezi Vihrenem
a KUTELEM k chatě BANDERICA.
7. den: Základní varianta (2,5 z 5, 7 hod.). Opačným směrem pod majestátný VIHREN, okolo 
BANDERIŠSKÝCH PLES s výstupem do sedla a dále přes vrchol MALKA TODORKA (2706 
m n. m.) na pyramidu TODORINA VRCHU (2746 m n. m.) s krásným rozhledem přes celý 
Pirin. Zpět stejnou cestou nebo okružním sestupem kolem horských ples do údolí. Lehčí 
varianta (2 z 5, 6 hod.) Turistika kolem BANDERIŠSKÝCH PLES.
8. den: Program A Základní varianta (1,5 z 5, 5 hod.). Odjezd do SOFIE, turistika v NP VITO-
ŠA. Místním MHD do centra města, prohlídka a podvečerní odjezd z Bulharska. Program B 
Odj. do SOFIE. V rámci čas. možností návštěva histor. části města, odj. na letiště, odlet do ČR.
9. den: Program A Návrat do ČR.

Program A

Program B

Cena zahrnuje: Program A dopravu klim. busem, program B leteckou přepravu z Prahy, Vídně (odlet bez 
průvodce), letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, dopravu busem v rámci zájezdu, oba programy - 6x 
ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s přísluš., 6x snídani, 5x večeři, 1x bulharskou večeři s hudbou, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakult. příplatek: 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. poj. vč. storna zájezdu 270 
Kč, (program B 230 Kč)
Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpol. hod. odjezd z ČR.
2. den: Příjezd do hotelu v ZLATIBO-
RU, ubytování dle možností hotelu. Po 
snídani se seznámíme s městem ZLA-
TIBOR, krátká túra stezkou zdraví k pa-
mátníku GLAVUDŽA, případně na lou-
ky s pasoucími se stády nad městem.
3. den: Celodenní túra od lyžařského 
střediska (1100 m) na nejvyšší horu 
TORNIK (1496 m). Cesta povede přes 
vesničku STUBLO k ženskému klášte-
ru DUBRAVA nad mohutným kaňonem 
řeky UVAC. Zlatiborské vrcholy bude-
me mít jako na dlani, uprost. nichž se 
bude vyjímat vulkanická hora OŠTRIK.
4. den: Dopoledne přejedeme na 
MOKROU GORU, kde nastoupíme na věhlasný historický vláček, jízda úchvatnými scenéri-
emi po ŠARGANSKÉ OSMICI. Zastavíme se v místech, kde se natáčel fi lm „Život je zázrak“. 
Na režiséra Emira Kusturicu si vzpomeneme i při návštěvě fi lmové vesničky DRVENGRAD 
v osadě MECAVNIK. Zastávka v KREMNĚ, v rodném domku srbských věštců TARABICŮ
a přesun do pohoří TARA, túra od kláštera RAČA, vyhlídka na řece DRINU a bosenskou stranu.
5. den: Zlatarské jezero, odtud se vydáme na hřebenový přechod s úžasnými výhledy na 
údolí řeky UVAC na jedné straně a Lim na druhé. Hřebenová cesta nás provede krajinou 
zapomenutého času, světem malebných samot, salaší a starobylého zlatiborského venko-
va s výhledy na okolní masivy. Přesun do lázeňského městečka PRIBOJSKA BANJA, kde 
nás čeká relaxace a koupání ve ZLATARSKÉM JEZEŘE.
6. den: Pěší túra na meandry řeky UVAC. Vystoupáme k vyhlídce na kaňon řeky a hnízdiště 
supa bělohlavého. Z vyhlídky sestoupíme podél meandrů k nástupištím na lodě. Vyrazíme 
na dobrodružnou plavbu po řece UVAC s několika zastávkami u jeskyní a dalších vyhlídek.
7. den: Dopoledne od hotelu (800 m) přes hřebeny JEDINI BOR (1007 m), ČUKER (1358 
m) na nejkrásnější panoramatickou túru až na vrcholek ČIGOTY (1365 m). Poté sestoupíme
a vrátíme se do Zlatiboru, odpolední volno.
8. den: Návštěva SIROGOJNA se skanzenem zlatiborské vesnice, výbornou rakijí a věhlas-
nými zlatiborskými specialitami. Prohlédneme si jeskyni STOPIČA PECINA, menší sestru 
tureckého Pamukkale, s říčkou PONOR tvořící přehrazené kaskádovité stupně. Odpoledne 
odjezd ze Zlatiboru.
9. den: Návrat do ČR. 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování ve standardním hotelu nebo lux. hotelu****- 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 6x večeři, průvodce. 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoje - 1900 Kč ve standardním hotelu, 3200 Kč v hotelu**** ( u obou 
povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč
Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné

střecha Balkánu království supa bělohlavého

Dvě pohoří sousedící vedle sebe Rila a Pirin po právu nesou označení „střecha Bal-
kánu“. Obě pohoří nabízí nenáročnou i středně těžkou turistiku s možností relaxace
u jezer pod skalnatými štíty hor či výstupy na majestátní  vrcholy. 

Navštívíme pohoří ležící v srdci Balkánského poloostrova, které nabízí jedny z nej-
krásnějších scenérií na Balkáně. Zlatibor, jenž spolu s pohořím Tara a Zlatar vytváří 
horský subsystém Starovlašsko-rašských hor, svou malebností připomíná ukrajinské 
Karpaty. Díky své výjimečné kráse je Zlatibor milován turisty z celého  světa.

Kód Termín Cena Trasa

BG328-16-1       01.07. - 09.07. 12 690,– A + Bratislava

Kód Termín Cena Svoz let.

BG338-16-1       02.07. - 08.09. 19 990,–  L2
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SRB329-16-1       09.08. - 17.08. 14 990,- 11 990,- A, C + Bratislava
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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 obchodním 
rejstříku vedeným Krajským soudem 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.
 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.
 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  20.10. 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 18.01.2016 zákazník může uhradit pouze zálohu ve výši 1 000 Kč/os.
  (+ případné pojištění). Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 18. 03. 2016, 
 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 
 18. 03. 2016, 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 (fotografi e, 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 fi nanční 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:
  - 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 
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   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 apod. 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, specifi kovat 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. Vyřízení 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 reklamace 
 a požadavek na způsob jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá průvodci zájezdu, vedoucímu provozovny 
 nebo jinému cestovní kanceláří pověřenému pracovníkovi písemnosti, 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, specifi kovat 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 přesvědčil o oprávněnosti reklamace.  
8.4.  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.
8.5.  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.
8.6.  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
8.7.  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.
8.8.  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.
8.9.  Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se CK nedohodne se
 zákazníkem na delší lhůtě.
8.10.  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 (viz níže – doklad si vezměte s sebou na cestu). 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 identifi kační 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 zájezdu  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 zájezdu, 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 narození, 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 povinností 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 obchodních 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 dalším 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 poskytování služeb, e) ověřování a hodnocení platební morálky 
 a důvěryhodnosti zákazníka a provozování s tím souvisejících 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, jakož 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 osobní údaje zlikviduje či 
    anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky.
 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 vysvětlení. 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 smlouvy potvrzuje, že je
 oprávněn k poskytnutí jejich osobních údajů.  

12.  Závěrečná ustanovení
 • Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 20.10.2015 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 nevymahatelným, 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.



Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň. Rádi bychom, aby již samotná prohlídka katalogu byla pro Vás 
příjemně prožitou chvílí, která Vás naladí na cesty za poznáním a zavoní neopakovatelnou vůní dálek.

Katalog na rok 2016, který právě držíte v ruce, by se proto měl stát více než jen reklamním materiálem nabízejícím 
všechny naše zájezdy na příští sezónu. Jeho ambicí je představit celou šíři našeho portfolia v komplexní podobě, 
abyste si dokázali udělat co nejlepší představu o jednotlivých zájezdech. Další informace najdete na našich 
webových stránkách. Prioritou pro nás stále zůstává Vaše spokojenost. O takový přístup se dlouhodobě snažíme 
kvalitními službami, ubytováním, dopravou, profesionálními průvodci, férovou nabídkou a čitelnými cenami.

Těšíme se na další shledání s Vámi
Hana Šimková a Ladislav Jiráček

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

Rádi Vás přivítáme v našem rodinném hotelu s dlouholetou tradicí.
Ubytovací zařízení s kapacitou 120 lůžek se nachází na úpatí Českomoravské vysočiny v přírodní rezervaci Toulovcovy 
Maštale. V blízkosti hotelu můžete navštívit spoustu zajímavých přírodních i historických památek. Kromě příjemného 
prostředí Vám nabídneme výbornou kuchyni, ochotný personál a v neposlední řadě také wellness, které vybízí k relaxaci 
a klidnému odpočinku. Pokud chcete hodit starosti za hlavu a užít si chvíle se svými blízkými, rádi se o Vás postaráme 
a zajistíme ničím nerušený pobyt.

Rekreační zařízení s wellness centrem



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

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

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Zájezdy jsou sestavovány na základě
dlouhodobých zkušeností
a jsou obsazovány kvalifi kovanými
českými průvodci!

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

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

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

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

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

Nákupní galerie Nová Louže
Polská 1 308
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 468 003 206, 603 480 633
e-mail: ustinadorlici@redok.cz

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

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

ceny jsou konečné a jsme pojištěni!

Zájezdy jsou sestavovány na základě

VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘE

cestovní kanceláře

Poznávací zájezdy 2016

poznávací zájezdy exotika turistika eurovíkendy

plavby lodí pobyty u moře wellness senior 55+

Poznávejte svět s námi!

cestovní kanceláře


