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 10 % při uhrazení min. 20 % ceny zájezdu do 25. 12. 2017

 8 % při uhrazení min. 20 % ceny zájezdu do 3. 1. 2018

 6  % při uhrazení min. 20 % ceny zájezdu do 26. 1. 2018

 Časové slevy lze uplatnit při složení zálohy v požadované výši.

 Zájezdy lze koupit také formou SPLÁTKOVÉHO PRODEJE.
Při sepsání Cestovní smlouvy uhradíte zálohu v minimální výši 1000 Kč 
(nebo dle domluvy). Další splátky ve výši 50 % z ceny zájezdu bude uhrazena 
90 dnů před odjezdem a doplatek do plné výše 30 dnů před nástupem na zájezd.

 2  % při uhrazení min. 20 % ceny zájezdu

Pro stálé zákazníky, kteří v posledních 5 letech cestovali s CK INEX minimálně 2x.
Tato sleva lze kombinovat s časovými slevami.

Při rezervaci zájezdu do 28. 2. 2018 a doplacení plné ceny zájezdu 
do 4 měsíců před odjezdem zájezdu Vám v případě storna CK INEX 
jako jedna z mála garantuje proplacení i zbylých 20 % storno 
poplatku (spolu  účast na pojistné události) až do výše Vámi zvolené 
pojistné částky. Podmínkou je minimální záloha ve výši 50 %.
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 Slevy se poskytují pouze ze základní ceny zájezdu.
 Slevy se nevztahují na lastminute a speciální nabídky.
 Slevy nelze uplatňovat po návratu.
 Maximální výše celkové slevy je stanovena na 1800 Kč za osobu.
 Podmínkou poskytnutí výše uvedených slev je uzavření Cestovní 

smlouvy a zaplacení minimální zálohy alespoň ve výši 20 % z ceny 
zájezdu (není-li domluveno jinak).
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Vážení klienti, milí přátelé, drazí cestovatelé!

Je opět podzim a my máme za sebou další úspěšnou sezónu 
poznávacích zájezdů. Realizovali jsme velké množství nádher-
ných zájezdů, které všem přinesly nezapomenutelné vzpomínky 
a nesmazatelné zážitky. Díky Vaší neutuchající touze poznávat 
cizí země, objevovat nová místa, zajímavé kraje a neobyčejné 
pa mátky jsme stále hnáni vpřed k tvorbě nových programů či vylepšováním těch stávají-
cích. Za to vše Vám děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i v roce 2018. Rok 2017 
oproti předcházející turbulent ní sezóně přinesl více klidu, poklesla migrace národů a doba 
více přála cestování. Lidé opět získali důvěru v bezpečnost navštěvovaných zemí, zatoužili se 
vypravit mimo klid svých domovů a objevovat nepoznané. Věříme, že i nadcházející sezóna 
potvrdí tento pozitivní trend. I v novém katalogu najdete osvědčené zájezdy, ale i několik 
novinek. Nechybí i zájezdy do exotických krajů určených skupinkám vášnivých cestovatelů. 
Držíme se osvěd čeného receptu, kdy při realizaci zájezdu spolupracujeme s několika dalšími 
CK. Tak podstatně roste pravděpodobnost realizace a nestihne Vás nemilé překvapení 
v podobě zrušení zájezdu před odjezdem. Zájezdy vždy doprovází zkušení průvodci, kteří 
programu dají zcela jiný rozměr a navodí požadovanou atmosféru. Vaší inspirací nemusí 
být pouze tento katalog, ale doporučujeme navštívit i náš nový web, kde je řada programů 
textově rozšířena a najdete zde i bohatší fotogalerii. Dalším důvodem může být i účast 
v “Klubu Inex”, do kterého se můžete jednoduše zaregistrovat. Nejen že obdržíte slevu 
na zájezdy, ale budete i pravidelně informováni o speciálních nabídkách, VIP slevách či 
připravovaných akcích. Vybrat si můžete z pohodlí domova, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 
bez stresu a zbytečných nervů. Pokud upřednostníte osobní kontakt, tak se s Vámi rádi 
setkáme v některé z prodejen, u provizních prodejců či Vám pomůžeme s volbou na našem 
call centru. Neodkládejte svoji volbu na dobu těsně před odjezdem. Hlavním kritériem 
uskutečnění zájezdu je počet přihlášených osob. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe budete 
v autobuse sedět. V tomto rozhodnutí jsme Vás opět podpořili minimální zálohou 1.000 Kč. 
Za zmínku stojí i systém slev, který jsme pro Vás opět připravili. Nediskriminujeme ani 
samostatně cestující osoby. U většiny zájezdů Vám nabízíme možnost sloučení do společných 
pokojů a tím ušetření nemalých částek. Každy katalog připravujeme s láskou a pokorou. Při 
jeho tvorbě myslíme především na Vás a věříme, že se trefíme do Vašeho vkusu. Pokud ale 
vyhledáváte jiný druh dovolené, dovolujeme si nabídnout nejen pobyty ve Středomoří, ale 
i exotické zájezdy do celého světa. Jsme schopni Vám připravit nabídku šitou na míru. Sdělte 
nám své požadavky a nemusí se jednat jen o služební cestu, poznávací dovolenou, pobyt 
u moře či skupinový zájezd. Vždy jsme připraveni splnit Vaše tajná přání a nesplněné sny. 
Opět věříme, že Vaše volba příští dovolené padne na nás a že se brzy setkáme.

Kolektiv zaměstanců cestovní kanceláře Inex

KDE NÁS NAJDETE



Jak objednávat

Autobusová doprava
Přepravu zajišťujeme jak vlastními autobusy, tak 
i do pravními prostředky osvědčených spo leč -
ností. Autobusy najímané v zahraničí na některé 
zájezdy nebo transfery nemusí mít plnou výbavu 
(např. WC, občerstvení). Na tuto skutečnost 
bu dete upo zorněni v informačním dopisu roze-
sí laném před odjezdem na zájezd. Všechny 
auto bu sy jsou ne ku řácké. Protože jsme vedeni 
sna hou o reali zaci většiny zájezdů, vyhrazuje 
si CK při nižším počtu přihlášených zá kaz ní ků 
použít i jiný typ autobusu a to včetně mikrobusů. 
Existence WC v autobuse není garantována. 

Dodržení odjezdových míst
Zakoupíte-li si zájezd v době delší jak 31 dní před 
odjezdem a řádně vyplníte odjezdové mís to na 
smlouvě o zájezdu a je-li dodržen mi ni mální počet 
osob pro dané odjezdové mís to (tj. 4 oso by), ga-
rantujeme Vám odjezd z to  ho  to místa. V době 
kratší než 31 dní před od jez dem po tvr zujeme 
odjezdové místo ze skupin N2–10 jen v pří padě 
volné kapa ci ty svozového prostředku. Vždy ga-
ran tujeme od jez do vé místo z Prahy. Doprava 
z odjezdových míst u autobusových zájezdů sku-
pi ny N1 nebo na trase zájezdu je bez příplatku 
(není-li u zájezdu uvedeno jinak). Případné vý-
jímky jsou uvedeny u konkrétního zájezdu. V pří-
padě, že klient nevyužije transfer v jednom 
směru bez předchozího písemného nahlášení, 
auto maticky ztrácí nárok na využití transferu při 
zpáteční cestě. Minimální počet osob pro reali-
za  ci transferu jsou 4 osoby, pokud není uve deno 
jinak u daného zájezdu. Při nižším poč tu osob je 
CK INEX oprávněna i již potvr ze ný transfer zrušit. 
O uskutečnění či zrušení objednaného transferu 
bude klient informován v pokynech k odjezdu. 
Zrušení objednaného tran  sferu není důvodem 
k odstoupení od smlouvy o zájezdu. Případné 
stor no je řešeno dle Všeobecných smluv ních 
podmí nek na straně 95.

Zavazadla
Všechna zavazadla označte jmenovkou, pře dej-
de te případným nepříjemnostem při mani pulaci 
s nimi, při namátkových kontrolách a při celním 
odbavení. Za běžná zavazadla pro 1 osobu 
po   va  žu  je me 1 kufr, batoh nebo tašku o ma xi-
mál ní hmotnosti 20 kg, dále pak příruční tašku 
do 5 kg s jídlem a nezbytnými věcmi osob ní 
potřeby. Do po ruču jeme používání kufrů. Do-
jde-li bě hem le tec ké dopravy ke ztrátě či po-
ško zení Vašeho za va zad la, ihned po přistání 
sepište na letišti pro tokol, který je dokladem 
pro jednání s dopravcem. Nezapomeňte us-
chovat originály letenek a zavazadlových lístků.

Odjezdová místa
    1. Skupina (N1):  Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň – BEZ PŘÍPLATKU
    2. Skupina (N2):  Ústí n. L., Teplice, Bílina, Most, Louny, Slaný, Kladno, Chomutov, Ostrov n. O., K. Vary
    3. Skupina (N3):  Hradec Králové, Chrudim, Pardubice, Poděbrady, Kolín 
    4. Skupina (N4):  České Budějovice, Vodňany, Písek, Tábor
    5. Skupina (N5):  Liberec, Jablonec, Turnov, Mladá Boleslav
    6. Skupina (N6):  Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně
    7. Skupina (N7):  Klatovy, Domažlice 
    8. Skupina (N8):  Brno, Jihlava 
    9. Skupina (N9):  Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha
 10. Skupina (N10):  Ostrava, Hranice, Přerov, Olomouc, Pardubice
Pozn.: Všechny zájezdy odjíždí z Prahy bez příplatku (musí být uvedeno odjezdové místo na smlouvě)

Příplatek N2–10 = 400 Kč (není-li u zájezdu uvedeno jinak)

I pro letošní rok jsme připravili velký počet odjezdových míst na všechny poznávací zájezdy. Přesné 
místo a čas odjezdu zjistíte v pokynech na cestu, které Vám zasíláme na Vaši e-mailovou adresu 
nejpozději 7 dnů před nástupem na dovolenou. Nástup je možný i na trase (je-li předem potvrzen 
CK INEX). Rádi bychom Vás upozornili, že odjezdové místo uvedené na smlouvě o zájezdu je 
závazné a každá jeho změna musí být písemně potvrzena (za jeho změnu je účtován manipulační 
poplatek 100 Kč). Svozy a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány osobními 
vozy, mikrobusy, speciálními autobusy, hromadnou dopravou (nově i rychlovlaky) nebo taxi. CK 
si vyhrazuje právo odmítnout svoz osobám, které neměly na smlouvě o zájezdu vyplněno odjez-
dové místo nebo si ho nepřiplatily (s ohledem na počet osob v odjezdových místech se volí typ 
dopravního prostředku). Přehled nabízených odjezdových míst naleznete vždy v cenové tabulce k 
danému zájezdu (pokud v tabulce odjezdová místa nejsou uvedena, svozy se neuskutečňují). Typ 
dopravy uvedený u daného zájezdu je garantován CK až z Plzně a při zpáteční cestě pouze do 
Plzně (Prahy).

Pokud jste si vybrali svůj zájezd, neodkládej te 
jeho rezervaci. Na poznávací zájezdy se vět ši-
nou neposkytují slevy Hot Minute a reali zace 
zájezdu záleží na počtu přihlášených osob. 
Včasným zakoupením zájezdu rovněž ovlivníte 
Vaše usazení v autobuse. Nezapomeňte na 
možnost min. zálohy ve výši pouhých 1000 Kč.

1. Rezervujte si svůj zájezd online na 
www.ckinex.cz a nezapomeňte se stát 
členy Klubu INEX

2. Rezervujte si zájezd osobně nebo telefo-
nicky v některé z našich prodejen nebo 
u svého oblíbeného prodejce.

3. Rezervaci můžete provést rovněž na centrále 
na tel.: 377 360 360, fax 377 235 981 
nebo e-mailem na: rezervace@ckinex.cz.

4. Vyzvedněte si Smlouvu o zájezdu 
(přihlášku) nebo požádejte o její zaslání. 
Rovněž si ji můžete stáhnout  na www.
ckinex.cz. Řádně si přečtěte Všeobecné 
smluvní podmínky na straně 95, které jsou 
nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu. 

5. Smlouvu o zájezdu uzavřete do konce doby 
rezervace. U všech osob  na smlouvě vyplňte 
požadované odjezdové místo z?nabídky 
odjezdových míst uvedených v tabulce 
termínů a cen u zájezdu. Nezapomeňte 
připojit rovněž kontakt (především e-mailo-
vou adresu a mobilní telefon) na Vás pro 
případ neočekávaných událostí a změn.

6. Zaplaťte zálohu /celou částku dle pokynů CK.
Při nedodržení termínu platby se vystavujete 
zrušení Vaší rezervace.

Odjezdová místa
    1. Skupina (N1):  Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň – BEZ PŘÍPLATKU
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Zasedací pořádek
Rozhodujícím momentem při jeho sestavování je 
datum úhrady rezervace zájezdu a je zná mý až 
den před odjezdem. Proto znovu upozorňujeme 
na výhodu minimální zálohy 1000 Kč. Roz hod-
něte se včas a nejen že budete lépe sedět, dobře 
vidět, ale i ušetříte nemalé fi nan ční prostředky. 
Děti do 12 let nesmějí v au to bu sech sedět na 
předních sedadlech a děti do 2 let nesmějí ces-
tovat bez své sedačky v autobuse.

INEX Web
Prostor v tomto katalogu je velice omezen a tak 
jsme byli často postaveni před nelehký výběr, jak 
Vám prezentovat dané zařízení pouze na jedné 
či dvou fotografiích. Proto vřele doporučujeme 
navštívit naše webové stránky www.ckinex.cz, 
kde najdete rozhodně více fotografií a někdy 
i textů k nabízenému programu. Na našem 
webu také najdete tento katalog i další následu-
jící katalogy CK INEX v elektronické podobě. 
Věříme, že mnozí z Vás tuto službu ocení. 

Klub INEX
Na našich webových stránkách se můžete za-
registrovat do cestovatelského klubu CK Inex. 
Tato registrace je velice jednoduchá a minimálně 
vyžaduje jen zadání Vašeho aktuálního emailu. 
Na jejím základě Vám vygenerujeme nejen 
slevový kód, ale i Vás pravidelně budeme infor-
movat o sle vo  vých akcích, novinkách, vycháze-
jících ka ta lo  zích a mimořádných nabídkách 
pouze pro členy klubu. Míra korespondence 
není nikterak otravná a dom ní váme se, že pro 
Vás velice příjemná a eko no micky výhodná.

Průvodce
Všechny zájezdy zahrnují v ceně rovněž prů vodce 
zájezdu (není-li uvedeno jinak). Většinou průvodce 
cestuje se zájezdem rovnou z České republiky, 
ale v některých případech se může připojit ke 
skupině až v cílové zemi nebo může doprovázet 
klienty jen při poznávací části zájezdu. Toto platí 
především u leteckých zájezdů, kde průvodce 
se skupinou v le tadle není. I když používáme 
vý hrad ně licenco va né průvodce, v některých pří-
pa dech nemají opráv nění průvodcovat v cizí zemi 
resp. nesmí prů vodcovat a ani podávat výklad 
v ně kterých objektech či památkách. V tomto pří-
padě průvodce sdělí klientům základní informace 
v autobuse a pak si každý prohlédne daný objekt 
individuálně. V případě zájmu je možné zajistit 
službu místního průvodce za příplatek. Často 
též dochází k omezení průvodcování ve městech 
s ohledem na do prav ní špičku, na vi gování řidičů 
nebo charakter památek.

Ubytování a stravování
Typ zvoleného ubytování a stravování je popsán 
u každého zájezdu. Přistýlka nemusí být vždy 
řádným lůžkem a může způsobit zmenšení 
pro storu v pokoji. Rozsah a kvalita stravy jsou 
úměr né zvolené kategorii ubytování a místním 
zvyk los tem. Osoby stejného pohlaví, které jsou 
na základě je jich zájmu slučovány do pokojů 
(nepřiplatily si jedno lůžkový pokoj), mohou být 
uby to vá ní ve dvou  lůžkových nebo vícelůžkových 
pokojích. V pří  pa dě ubytování ve vícelůžkovém 
pokoji je cena za ubytování stejná jako ve dvou-
lůž ko vém pokoji a ne poskytuje se žádná sleva, 
i když se jedná o při stýlku či podobně. V ně-
kterých případech při při hlá šení klientů v krátké 
době před odjezdem, může být pro ně zajištěno 
jiné ubytovací zařízení, než v kterém je ubytován 
zbytek skupiny.

Pokyny k odjezdu
Obdrží je e-mailem účastník zájezdu uvedený na 
Smlouvě o zájezdu jako „zákazník” (č.1). Po kud 
nebude na Smlouvě o zájezdu uvedena e-mai-
lová adresa, budou pokyny zaslány na ces tov ní 
kancelář, kde si klient zájezd zakou pil a tam mu 
je předá. Pokyny s přesným mís tem a časem 
odjezdu a dalšími informacemi k zá jez du rozesí-
láme nejpozději 7 dní před odjezdem.

Platba poukázkami
K úhradě dovolené můžete na pobočkách CK INEX 
použít také poukázky firem SODEXO, CHE  QUE
DEJEUNER a ACCOR SERVICE CZ. Mů že te
pla tit také předplacenou kartou TIC KET BENEFITS. 
Plat ba je možná v max. hod no tě 12000 Kč na 
oso bu (do 50% ceny zájezdu). Kro  mě toho jako 
bo nus nabízíme slevu ve vý ši 10% z do plat ku do 
cel ko vé ka ta lo go vé zá klad  ní ceny zájezdu (do pla tek
v max. výši 50% ceny). Do zá kla du pro vý po-
čet slevy se ne za po čí tá vá pojištění, po plat ky za 
vízum, fakultativní služby, vyšší typy po ko jů, extra 
stra va apod. Slevu ne lze kombinovat s jinými 
sle va mi. Pou káz ky lze uplat nit také na zá jez dy 
HOT MINUTE a další spe ciální nabídky do max. 
výše 5000 Kč na jednoho dos pělého cestujícího. 
U těchto zá jez dů již není pos ky to vána sleva z do-
plat ku. Pou káz ky nelze smě ňo vat za hotovost, 
a?to ani v pří padě, že dojde ke stornu pobytu 
nebo zru  še ní zájezdu. V ta ko vém případě bude 
zapla ce ná částka, po odeč tení storno po plat ků, 
pře ve  de na na po byt či zájezd v jiném ter mínu na 
zá kla dě vol by uživatele poukázek při do drže ní zá-
kon ných podmínek. Nebude-li uživatel pou ká zek
sou hlasit s převedením na pobyt či zájezd v jiném 
ter mínu, propadá tato částka ve prospěch CK. 
Poukázky lze uplatnit pouze na prodejnách CK INEX.

Pojištění zájezdů
Všechny zájezdy uvedené v tomto katalogu jsou 
pojištěny dle zákona č. 159/1999 Sb. (pojištění 
záruky v důsledku úpadku CK). V cenách na-
bí ze ných zájezdu není zahrnuto „Komplexní 
cestovní pojištění pro cesty a pobyt” od po-
jiš ťovny Generali a. s. Toto pojištění včetně 
stor na nabízíme za výhodný příplatek 30/ 60 Kč 
(Evropa/svět) na osobu a den. Jeho rozsah 
na lez nete ve Všeobecných smluvních podmín-
kách na str. 95. Toto Komplexní cestovní po-
jiš tění jako u jedné z mála CK na českém trhu 
zahrnuje také pojištění na živelné události, 
přírodní katastrofy, epidemie a občanské nepo-
koje. Komplexní pojištění zahrnuje i připojištění 
storna v případě zrušení zájezdu ze závažných 
důvodů a je omezeno vyplacenou částkou 
(80%) v maximální výši 10/ 20 000 Kč (Evropa/
svět). Při požadavku na vyšší rozsah plnění 
v pří padě storna zájezdu, nabízíme fakultativní 
při pojištění, které je však nutné uzavřít již při 
podpisu Smlouvy o zájezdu. V pozdější době 
toto rozšíření již není možné uzavřít. Za fakulta-
tivní příplatek 300 či 900 Kč/osobu se navyšuje 
případné pojistné plnění pojišťovny (80% ceny 
zájezdu) na maximálně 40 000, resp. 80 000 Kč 
na osobu. Nezapomeňte, že jsou pojištěna i za-
vazadla, a to do výše 30 000 Kč (Evropa/svět).

Cestovní doklady
Za platný cestovní doklad odpovídá každý 
účast ník sám. Doporučujeme vždy zkontrolovat 
jeho platnost. Aktuální informace o formalitách 
vy ža dovaných pro vstup do dané země zjistíte 
např. na www.mzv.cz v sekci „Cestujeme do 
za hra ničí”. CK nemá vliv na případné udělení 
vstupních víz (to je v přímé kompetenci jednotli-
vých amba sád), proto v případě neudělení víza 
platí storno podmínky, které jsou uvedeny ve 
Všeobecných smluvních podmínkách CK INEX.

Piktogramy
V katalogu najdete zájezdy s různými typy do-
pravy označené piktogramem v záhlaví zájezdu:

     
Symbol Novinka označuje námi 
nově nabízené programy pozná-
vacích zájezdů pro rok 2018.
Symbol Nový program 
označuje naše klasické zájezdy 
s přepracovaným programem. 

Všechny ceny v tomto katalogu 
jsou za osobu v Kč.



• komplexní cestovní pojištění
• asistenční služba 24 hod denně 7 dní v týdnu
• pomoc na cestách kdekoliv ve světě

   Sjednejte si přímo v CK

generali.cz

CESTOVNÍ 
POJIŠTĚNÍ

Jen

šťastné

návraty

GLI inzerce A5 210x148 Cestovní pojištění.indd   1 30.9.16   15:05

5%  sleva* 
pro 2. účast při zakou pení 2 a více poznávacích zájezdů 
v jednom kalendářním roce obdržíte za každý další 
zájezd tuto slevu a sice až do výše 700 Kč / osobu. 

7% sleva* pro držitele karty věrnostního 
programu Sphere Card, sleva platí pouze na pobočkách CK INEX

10% sleva* pro držitel VIP karty věrnostního programu Sphere Card, sleva 
platí pouze na pobočkách CK INEX. 

 * tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami. Maximální výše cekové slevy je 1800 Kč na osobu.

Mimořádné nabídky

Rezervujte si svou příští dovolenou snů v klidu domova 
24 hodin denně a 7 dnů v týdnu 
na našich webových stránkách www.CKINEX.cz



172,75 mm, tj. M 1:40 (orig. 6.910 mm)

barvy loga inex:
modrá Pantone 654, žlutá Pantone 137 (stejnou barvou i bambule, kroužek a piktogramy)
další barvy:
tmavě červená (vesta,  šátek, býk, stíny)  - 0/100/100/35
matná “zlatá” (lampasy, pás) - 10/30/66/15
světle žlutá (rohy, býčí bělmo) - 0/0/40/0
tělová (obličej, ruce) - 0/30/30/0
černá + bílá

• Smluvní ceny

• Moderní vozový park

• Výhodné podmínky mimo sezónu

• Profesionální řidiči s bohatými zkušenostmi

• Zajišťujeme dopravu pro skupiny, sportovní kolektivy i školy

• Autobusy a minibusy s kapacitou 8, 20, 38, 49, 57 a 76 osob



Dětské zájezdy

1. den: Odjezd ráno. Večer nocleh.
2. den: Pobyt v oblasti Trocadera a Eif
felovy věže. Možnost návštěvy zrekon
struovaného pařížského akvária, které 
se nalézá v bývalém podzemním lomu 
pod kopce Chaillot v těsné blízkosti Seiny 
a Eiffelovy věže. Akvárium bylo zřízeno 
v roce 1867 pro světovou výstavu a bylo 
v průběhu let několikrát zrekonstruováno 
a znovu otevřeno po rozsáhlé rekonstrukci 
v roce 2006. Podzemní akvárium má plochu 
3500 m2 a obsahuje 500 druhů ryb a bezo
bratlých a zhruba 9000 druhů rostlin. Poly
néské akvárium obsahuje 600 korálů. Ve 
velkém bazénu je umístěno na 30 žraloků. 
Nádrž má objem 3 milióny litrů vody, což 
z ní dělá největší umělý bazén ve Francii. 
Celkový objem všech 43 bazénů a akvárií 
činí 4 milióny litrů. Po prohlídce přejdete 
přes most k Eiffelovce k říčnímu přístavu 
na Seině a další příjemné chvilky můžete 
strávit při výletu lodí po Seině s neobvyklým 
pohledem na známé památky. Alternativě 
možnost návštěvy vodního parku Aqua
boulevard, www.aquaboulevard.com. Po 
výletu lodí bude možnost návštěvy Eiffelovy 
věže (nutno objednat při rezervaci, záloha 
200 Kč). Po návštěvě Eiffelky se cestou na 
ubytování projedete okružní jízdou Paříží. 
Fakultativně večeře. Nocleh.

3. den: Snídaně. Celodenní pobyt v zábav
ním parku Disneyland u Paříže nebo v parku 
Walt Disney Studios, případně v obou. Při 
návštěvě Disneylandu, na ploše více než 
600 ha, navštívíte přes 50 fantastických 
atrakcí, přehlídek a představení. Jedinečnou 
podívanou naleznete v Zemi pirátů, ve 
Světě westernu nebo Světě dobrodružství. 
Můžete se jít bát do Domu hrůzy nebo na 
Velkou dráhu Indiana Jonese a Chrámu 
zkázy. Skvělou atrakcí je Cesta na měsíc, 
kdy po vystřelení z obrovského kanónu 
absolvujete cestu na Měsíc s několika loop
ingy v naprosté tmě jen okolo osvícených 
planet. Večer odjezd nonstop do ČR. Více 
informací na www.disney.fr.
4. den: Návrat dopoledne.

1. den: Odjezd ráno. Večer ubytování 
a nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva Asterix parku, 
který je zaměřený na francouzské pohád
kové postavičky Astérixe a Obélixe. Řada 
atrakcí viz www.parcasterix.fr. Možnost 
individuálního pobytu v Paříži. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní pobyt v zábav
ním parku Disneyland u Paříže nebo v parku 
Walt Disney Studios. Večer odjezd zpět do 
ČR.
5. den: Návrat dopoledne.

1. den: Odjezd kolem půlnoci. Celodenní 
pobyt v jednom z největších zábavních 
parků Evropy (www.heidepark.de) V parku 
naleznete tématicky zaměřené oblasti, jejím 
společným jmenovatelem je zvýšený adre
nalin u návštěvníků. Nostalgická dřevěná 
horská dráha „Colossos“ je největší svého 
druhu v Evropě a dosahujete zde rychlosti 
až 120 km/ hod, jízda na „Krake“ vám jistě 
vezme dech svou rychlostí. Krásné chvíle 
zažijete v jednotlivých oblastech, jakými 
jsou Zapomenutá země, Transylvánie, Záliv 
pirátů a další. Také nabídka pro nejmenší 
děti je velmi bohatá a zaručeně zaujme. 

Návštěva tohoto parku bude jedinečným 
zážitkem nejen díky nepřebernému 
množství atrakcí. Návrat po půlnoci do ČR.

4denní zájezd s denním přejezdem  

4denní dětský zájezd s denním přejezdem  

1denní zájezd  

Asterix park

Heide Park

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FDIB01 02.07.–05.07. 3990 N1–8
182FDIB02 20.08.–23.08. 3990 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noc se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: Disneyland nebo Walt Disney Studio 
(1 park) nad 12 let 1490 Kč, 3–11 let 1290 Kč, 
Akvárium 550 Kč/440 Kč do 18. let, komplexní 
pojištění 120 Kč, záloha na Eiffelovu věž 
200 Kč (při přihlášení), výlet lodí 300 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 200 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 20 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FDXB01 28.04.–01.05. 3990 N1–8
182FDXB02 27.09.–30.09. 3990 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: Asterix park 1100 Kč, Disneyland 
nad 12 let 1490 Kč, 3–11 let 1290 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 300 Kč.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DHEB01 04.07. 1990 N1
182DHEB02 28.08. 1990 N1

Cena zahrnuje: vstup do parku, dopravu 
autobusem, průvodce.
Slevy: děti 3–11 let 100 Kč, komplexní 
pojištění 30 Kč.
Možnost nástupu na trase Praha – Ústí nad 
Labem.

 DiSneylanD, eiffelOva věž a aquariuM De PariS

 DiSneylanD a aSTerix Park

 HeiDe Park
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Disneyland



Dětské zájezdy

7

 leGOlanD a nOriMBerSkÁ ZOO S DelfÍnÁrieM
2denní dětský zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Návštěva norimberské 
Zoo, která patří mezi nejkrásnější zoologické 
zahrady v Evropě. Nachází se v obrovském, 
nádherném parku s drsnými skalními útvary 
skládajícími se z červenohnědého pískovce, 
stovky let starých stromů a idylických mokřadů 
a rybníků. Součástí areálu je také kryté del
finárium s unikátní delfíní lagunou, která 
vaše děti určitě uchvátí. Kromě této atrakce 
zde naleznete také lední medvědy, lvy, tygry, 
tučňáky, gorily, velbloudy, žirafy a mnoho 
dalších zvířat. Ubytování v oblasti Gunzburgu.
2. den: Snídaně. Celodenní pobyt v lego-
landu, kde vás čeká na 50 atrakcí. Každý 
rok přibývají nové expozice. V minulých 
letech  LEGO® hrad, expozice věnovaná filmu 
LEGO® MOVIE, expozice věnovaná Hvězdným 
válkám, Miniland – High Five s pěti nejvyššími 
mrakodrapy světa v měřítku 1:150, tematický 
svět LEGO® ninjago® World s interaktivní 4D 
jízdou leGO ninjago The ride. Miniland – 
procházka mezi modely známých míst v Evropě 
v měřítku 1:20,  projížďka na vodě, testování 
aut na testovací dráze, programování robotů 
z Lega, jízda na vlnách. Země dobrodružství 
– cesta kánoí na vrchol sopky končí sjetím 
12 m vysokého vodopádu, Jeep safari za 
poznáním zvířat z Lega, Lego autoškola, 
projížďka po jezírku v řiditelných lodičkách, 
Lego Fabrik – procházka po továrně, možno 
odnést si odsud čerstvě vyrobenou kostičku na 

památku. Množství atrakcí doplňují obchůdky 
s legem a různými suvenýry. O hlad se postará 
restaurace s velkým výběrem z různých jídel, 
na dalších bodech parku jsou mobilní stánky 
nebo prodejny různého občerstvení. Odjezd 
zpět do ČR. Návrat kolem půlnoci.

 lOnDÝn a Harry POTTer
4denní dětský zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii.
2. den: Ranní Eurotunnel nebo trajekt do 
Anglie. Náv štěva Warner Bros Studio 
v Leavesdenu, jedinečná příležitost si pro
zkoumat kouzlo filmů o Harry Potterovi, 
místa kde se natáčela  nejúspěšnější filmové 
série všech dob. Budete mít zde čest poznat 
zákulisí z filmů, prohlídku nádherných 
kostýmů, nejrůznějších rekvizit, a ani
mace. Dozvíte se zde, jak se v jednotlivých 
filmech dělaly speciální efekty a záběry. 
Projít se můžete po hlavní bradavické 
hale, Brumbálově pracovně nebo Příčné 
ulici. Navštívit můžete Chroptící chýši 
nebo Ollivanderův obchod s kouzelnickými 
hůlkami. Odpo ledne v Londýně. Možná 
návštěva muzeí podle zájmu – děti jistě 
rády navštíví muzeum voskových fi gurín 
Madame Tussaud’s případně Britské 
národní muzeum. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní londýn na 
ochutnávku. Bezpečnostní pauza autobu
su. Královská čtvrť Westminster – Westmin
ster Abbey, Houses of Parliament s věží Big 
Ben. Slavnostní ceremonie střídání králov
ských gard na Whitehall či u Buckingham
ského paláce. Trafalgar Square a náměstí 
Picadilli Circus. Odpoledne individuální 
volno, možná návštěva muzeí a atrakcí 
podle zájmu – Londýnsko oko, akvárium
a další. Večerní odjezd. Noční Eurotunnel 

nebo trajekt do Francie.
4. den: Návrat odpoledne.
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Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DLEB01 21.04 –22.04. 3690 N1,2,4
182DLEB02 30.06.–01.07. 3690 N1,2,4
182DLEB03 27.08.–28.08. 3690 N1,2,4
182DLEB04 28.10.–29.10. 3690 N1,2,4

Cena zahrnuje: 1 noc se snídaní v hotelu 3* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), vstup do 
Legolandu a do norimberské Zoo, dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 60 Kč.
Sleva: dítě do 13 let 300 Kč.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182VLHB01 31.05.–03.06. 5490 N1–8
182VLHB02 27.08.–30.08. 5490 N1–8
182VLHB03 27.09.–30.09. 5490 N1–8
182VLHB04 27.10.–30.10. 5490 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 1 snídaně, dopravu autobusem, 
Eurotunnel nebo trajekt, průvodce.
Příplatky: Warner Bros Studio – Harry Potter – 
nad 16 let 1350 Kč, 5–15 let 1100 Kč, do 5 let 
zdarma v doprovodu dospělé osoby. Muzeum 
Madame Tussaud’s – nad 16 let 950 Kč, 4–15 
let 810 Kč, komplexní pojištění 120 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 200 Kč.
Minimální výměna na vstupy a metro: 25 GBP.

TM and © Warner Bros. Entertainment Inc Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.
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 MaTTerHOrn
8denní zájezd s turistikou  

1. den: Odjezd večer.
2. den: Výjezd do průsmyku Grimsel s vý
hledem na Bernské a Walliské Alpy. Zastáv
ka v Oberwaldu u odjezdu parního vlaku 
furkadampfbahn. Odjezd do údolí Saas 
k přehradě Mattmark s nejvyšší sypanou 
hrází ve Švýcarsku. Okruh okolo přehrady 
a sestup k hotelu Monte Moro v Saas 
almagell. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den:  Snídaně. Odjezd do Täsche, zubač kou
do Zermattu. Výjezd lanovkou k je zeru 
Schwarzsee (2583 m n. m.) s nádherným 
výhledem na Matterhorn, nejvyšší horu 
Švýcarska Monte rosu a další čtyřtisícovky. 
Výstup k chatě Hörnli (3260 m n. m.) přímo 
na úpatí Matterhornu. Sestup a lanovkou 
zpět. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Saas-fee. Lanovkou
a metrem až na Mittelallalin (3460 m n. m.) 
s otáčivou restaurací, nádherný výhled na 
ledovce a čtyřtisícovky. Návrat do Saas
Fee. Výstup přes Hohnegg až na Hannig 
(2350 m n. m.) s výhledem na celé SaasFee, 
zpět lanovkou. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka Zermattu, 
nejbohatší obce ve Švýcarsku. Alpským 
metrem na Sunneggu s jezírkem leisee, 
výstup na Blauherd. Sestup okolo horských 
jezírek Stellisee a Grünsee až do vesničky 
findeln – krásné pohledy na Matterhorn 
zrcadlící se na hladině jezírek. Sestup do 

Zermattu. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do Saas fee. 
Lanovkou na felskinn (3000 m n. m.), 
přes ledo vec Chessjen až k chatě Britania 
(3030 m n. m.) – od chaty nádherný pohled 
na přehradu Mattmark a průsmyk
Monte Moro. Návrat lanovkou do Saas 
fee. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Odchod do Saas Grundu. 
Lanovkou na Hohsaas (3098 m n. m.), panora
matický výhled, lanovkou zpět na kreuzboden 
(2397 m n. m.). Vyhlídková cesta přes horské 
louky na Almagelleralp. Z Almagelleralp sestup 
do Saas Almagell, odjezd k ženevskému 
jezeru. Vycházka po břehu jezera z Montreux 
k hradu Chillon. Odjezd do ČR.
8. den: Návrat ráno.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSMB01 12.08.–19.08 13990 N1–10

Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu (2lůž
kové pokoje s příslušenstvím a TV), dopravu auto
busem, průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Pozn.: Cena nezahrnuje pobytovou taxu 
7 CHF/osoba/noc. Po zaplacení je zdarma 
karta na lanovky v údolí Saas (4., 6. a 7. den 
programu) vyjma Mittelalallinu, který je nutno 
dokoupit za 45 CHF.  
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom
plexní pojištění 240 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 1000 Kč.
Doporučená výměna na lanovky 
a zubačky: 80 CHF.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Švýcarsko

1. den: Odjezd ráno. Přejezd Německem do 
Švýcarska. Příjezd do světoznámého Davosu
a ubytování v hotelu Ochsen. Lanovkou na 
Schatzalp (1861 m n. m.), odkud je nádherný 
rozhled na Davos. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do klosters. Výjezd 
lanovkou na Gotschnagrat (2285 m n. m.).   
Panoramatickou cestou k chatě Parsenn-
hütte (2200 m n. m.). Dále výstup k jezírku 
Totalp see a dále do vysokohorského sedla 
Weissfluhjoch (2662 m n. m.). Zpět do Da
vosu lanovkou Parsennbahn. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výjezd lanovkou na Jakobs-
horn (2590 m n. m.) s panoramatickým 
výhledem na Davos a alpské vrcholky. Sestup 
k jezírku Stadlersee a dále do údolí potoka Sertig. 
Výstup úbočím na abirügg (2105 m n. m.)
a dále po horizontále na rinerhorn 
(2053 m n. m.). Lanovkou a vlakem zpět do 
Davosu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Bergünu na 
trase železnice do průsmyku albula. Celá
železniční trať je pod ochranou uneSCO. 
Vlakem z Bergünu do Predy a zpět 
pěšky po naučné stezce podél tratě. 
Prochází se kolem tunelů a viaduktů, které 
se navzájem proplétají, pod nimi dovádí 
zpěněná říčka albula. Přejezd do Filisuru. 
Před Filisurem vycházka přímo pod oblouky 
známého viaduktu landwasser. Vlakem 
z filisuru do Davosu, vlak překonává 

viadukt Wiesen, nejvyšší v celé Rhétské 
dráze. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do klosters. Výjezd 
lanovkou na Madrisu (1887 m n. m.). Mírný 
výstup na Zügenhüttli (2063 m n. m.), po
té po horizontále na Älpli (2034 m n. m.). 
Po odpočinku výstup do sedla Schaffürgli 
(2394 m n. m.) přímo pod Madrisahornem. 
Sestup zpět na Madrisu. Návrat lanovkou 
a autobusem do Davosu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Lanovkou Parsennbahn až 
na vrchol Weissfluh (2844 m n. m.) s nád
herným kruhovým rozhledem. Návrat lanov
kou do sedla Weissfluhjoch (2662 m n. m.). 
Mírný sestup údolím Haupter Tälli do sedla 
Strelapass (2352 m n. m.) a dále až do 
mezistanice Parsennbahn. Návrat do Davosu 
lanovkou. Odjezd do ČR. 
7. den: Návrat ráno.

 DavOS
7denní zájezd s turistikou, denním přejezdem a volnou kartou na lanovky  

Horská chata nad Davosem

Pohled z Jakobshornu

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSFB01 20.08.–26.08. 14990 N1–10

Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu (2lůž
kové pokoje s příslušenstvím a TV), vlakové jízdné 
BergünPreda a FilisurDavos, všechny lanovky dle 
programu (karta Davos), dopravu autobusem, 
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom
plexní pojištění 210 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 1000 Kč.
Doporučená výměna na lanovky: nulové 
výdaje.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Matterhorn

Hotel Monte Moro



1. den: Odjezd večer.
2. den: Prohlídka Bernu, hlavního města 
Švýcarska (památka UNESCO). Zastávka 
v mondénním vevey u ženevského 
jezera. Odjezd do leysin. Ubytování
v hotelu Central residence&Spa, v hote
lu relaxační centrum s bazénem, vířivkou, 
saunou a párou. Vycházka na panoramatic
kou vyhlídku Prafandaz. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výjezd do průsmyku Col 
du Pillon. Lanovkou na vrchol Scex rouge 
(2940 m n. m.) – rozhled na Mont Blanc, 
Matterhorn i Jungfrau, bezpečná vycház
ka po ledovci Glacier des Diablerets, zpět 
lanovkou. Z průsmyku Col du Pillon sestup 
kolem krásného vodopádu do les Dia-
blerets. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd přes průsmyk Col 
de la forclaz do věhlasného Chamonix pod 
nejvyšší horou Evropy Mont Blanc, lanovkou 
na plošinu la flégere, která je přírodním vy
hlídkovým balkonem na oblast Mont Blancu 
a Chamonix. Vycházka po vrstevnici do mezi
stanice Plan Praz. Zpět lanovkou do Chamo
nix, prohlídka města. Při cestě zpět zastávka
u přehrady emosson v oblasti Dents du 
Midi. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do luxusního Mon-
treux. Ozubnicovou železnicí na vrcholek
rochers de naye (2045 m n. m.), z vrcho
lu kruhový rozhled na švýcarské a fran

couzské Alpy a rozlehlé Ženevské jezero.
Z mezistanice sestup do Montreux a dále 
podél jezera až k vodnímu hradu Chillon. 
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do průsmyku Col 
des Mosses. Výstup k jezeru lac lioson 
a dále na Pic Chaussy (2351 m n. m.) 
s kruhovým rozhledem, kterému opět domi
nuje Mont Blanc. Sestup zpět do průsmyku. 
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Lanovkou k otáčivé 
restauraci kuklos, panoramatický pohled 
od eigeru přes Matterhorn až k Mont 
Blancu. Sestup k jezírku lac d’ai. Výstup 
do sedla pod skalní věží Tour d‘ai, ze sedla 
nádherný výhled na Ženevské jezero. Sestup 
do Leysin okolo jezírka lac de Mayen pod 
stejnojmennou skalní věží. Odjezd do ČR.
8. den: Návrat ráno.

 OkOlO MOnT BlanCu
8denní zájezd s turistikou  

1. den: Odjezd večer.
2. den: V noci průjezd Německem do 
Švýcarska. Příjezd do Gruyéres pod stejno
jmenným hradem, prohlídka městečka. 
Odjezd do lutry u ženevského jezera.
Lodní výlet podél vinařské oblasti lavaux 
(uneSCO) do Vevey, prohlídka mondén
ního města. Odjezd do luxusního Mon-
treux. Procházka pobřežní promenádou
lemovanou palmami z Montreux k stře
dověkému hradu Chillon. Ubytování 
v hotelu Central residence&Spa na
nádherné slunné terase v Leysin, v ho
telu zdarma k dispozici krytý bazén,
vířivka, sauna. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd krásným údolím 
rhony do Täsche. Vlakem do luxusního Zer-
mattu, nejbohatší obce ve Švýcarsku s nád
herným výhledem na Matterhorn. Prohlídka 
Zermattu, vlakem zpět do Täsche. Odjezd do 
Saas fee, alpské ho střediska obklopeného 
13 čtyřtisícovkami a mohutnými ledovci, 
prohlídka. Při návratu do hotelu pohledy 
na mohutný hrad aigle. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do oblasti Bern-
s kých alp. Prohlídka Grindelwaldu 
pod světoznámou severní stěnou eigeru. 
Návštěva trümmelbašských vodopádů. 
Výjezd lanovkou do starobylého Mürrenu 
s výhledem na trojici Jungfrau, Mönch 
a eiger. Okružní jízda luxusními lázněmi 

Interlaken. Prohlídka luzernu pod masivem
Pilatu na břehu vierwaldstättersee, po
pulární dřevěné kryté mosty. Odjezd do ČR.
5. den: Návrat ráno.

 ŠvÝCarSkÁ rOZManiTOST
5denní zájezd  

Švýcarsko

9

 Mont Blanc

Hotel Central Residence & Spa

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSBB01 17.08.–24.08. 14590 N1–10
Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup 
do relaxačního centra s bazénem v hotelu, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska 
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom
plexní pojištění 240 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 4000 Kč.
Doporučená výměna na lanovky: 129 CHF 
+ 17 EUR.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSNB01 12.07.–16.07. 7990 N1–10

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup 
do relaxačního centra s bazénem v hotelu, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska 
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 150 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 1500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky, loď
a vstupy: 57 CHF.

Matterhorn

Eiger, Mönch a Jungfrau

Hrad Chillon
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 GOlDenPaSS exPreSS a ženevSkÉ JeZerO
4denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem  
do Švýcarska. Zastávka u rýnských 
vodopádů, které mají nejmohutnější průtok 
v Evropě. Průjezd Švýcarskem. Ubytování v ho-
telu Central residence&Spa na nádherné 
slunné terase v Leysin, v hotelu zdarma k dispo
zici krytý bazén, vířivka, sauna. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do ženevy 
na břehu stejnojmenného jezera. Prohlídka 
„hlavního“ města frankofonního Švýcarska 
a sídla mnoha mezinárodních institucí. 
Odjezd podél jezera do lázeňského lu-
try. Lodní výlet po ženevském jezeře 
podél vinařské oblasti lavaux (UNESCO) 
do Montreux. Procházka pobřežní 
promenádou lemovanou palmami z Mon-
treux k středověkému hradu Chillon. 
Cestou krásné výhledy na masiv Dentdu
Midi. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Sjezd ozubnicovou
železnicí z leysin do aigle, nádherný 
letecký pohled na hrad Aigle. Vycházka 
k hradu aigle obklopenému vini
cemi. Odjezd do luxusního Montreux
u ženevského jezera. Z Montreux popu
lárním „zlatým“ vlakem GoldenPass Pano-
ramic až do Zweisimmen. Vlak s panora
matickými vagony šplhá ze subtropického 
klimatu Ženevského jezera, cestou se otvírají 
neustále nové pohledy na jezero a městečka 
mezi vinicemi. Po projetí tunelu u Jamanu 

se rázem ocit ne ze subtropického klimatu 
v alpinském prostředí Pays-d’enhaut. 
Současně opouští frankofonní Švýcarsko 
a ocitá se v německy mluvícím. Za okny se 
střídají malebná horská panoramata a rázovi
té horské vesničky s dominantními kostelíky. 
Z Zweisimmen autobusem údolím Simmental 
k Thunskému jezeru a dále do interlaken 
ležícím mezi Thunským a Brienzským jeze
rem. Prohlídka mondénních lázní s vyhlídkou 
na trojici horských velikánů eiger, Jungfrau
a Mönch. Odjezd podél Brienzského 
jezera a průsmykem Brünig do luzernu. 
Prohlídka Luzernu pod mohutným masivem 
Pilatu na břehu jezera vierwaldstätter-
see, známé jsou hlavně dřevěné kryté mosty 
přes řeku Reuss. Odjezd do ČR.
4. den: Návrat ráno.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSPB01 08.06.–11.06. 8890 N1–8
182YSPB02 07.09.–10.09. 8890 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup 
do relaxačního centra s bazénem v hotelu, 
cestu originál Goldenpass Expressem na trase 
MontreuxZweisimmen, dopravu autobusem, 
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
Slevy: dítě do 16  let 400 Kč, 3. a 4. osoba na 
pokoji 1500 Kč.
Dop. výměna na loď a zubačku: 31 CHF.

Švýcarsko

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem
a Rakouskem do Švýcarska. Prohlídka vaduzu 
– hlavního města Lichtenštejnska. Zastávka
u železničního viaduktu Solisbrücke nad hlu
bokou soutěsku. Ubytování v hotelu Ochsen
 v Davosu. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Bergünu. Vlakem  
z Bergünu do Predy a zpět pěšky po naučné 
stezce podél tratě. Prochází se kolem tunelů
a viaduktů, které se navzájem proplétají, pod 
nimi zpěněná říčka Albula. Železniční trať 
je památkou uneSCO. Po příchodu zpět 
do Bergünu prohlídka železničního muzea 
o trati přes průsmyk albula. Přejezd do filisu-
ru. Před Filisurem vycházka přímo pod oblouky 
známého viaduktu landwasser, který ústí 
přímo do skalního tunelu. Návrat do Davosu. 
Výjezd lanovkou na Schatzalp (1861 m n. m.) 
s nádherným rozhledem na Davos, jezero
a okolní hory. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Vlakem do Wiesenu. Prohlíd
ka viaduktu Wiesen, z vyhlídky nádherný 
výhled na tento nejvyšší viadukt Rhétské dráhy. 
Možnost procházky přímo po viaduktu. Vlakem 
dále do filisuru. Vycházka na panoramatickou 
vyhlídku na viadukt landwasser, nejznámější 
švýcarský viadukt. Návrat vlakem do Davosu. 
Výjezd dvěma sekcemi pozemní lanovky 
Parsennbahn a gondolovou lanovkou 
na vrchol Weisssfluh (2844 m n. m.) – nejvyšší 
vrchol nad Davosem s panoramatickým výhle

dem až na ledovce Bernina a Silvetta. Po návratu
a prohlídce Davosu odjezd do ČR.
4. den: Návrat ráno.

 neJkrÁSněJŠÍ viaDukTy rHÉTSkÉ DrÁHy
4denní zájezd s denním přejezdem  

Viadukt Landwasser

Viadukt Wiesen

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSVB01 25.08.–28.08.            7990 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vla
kové jízdné Davos–Filisur a zpět, lanovky na 
Schatzalp a Weissfluh, dopravu autobusem, 
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na vlak Bergün-Preda 
a muzeum: 20 CHF.

GoldenPass Panoramic

Ženeva

Železnice Albula



1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem 
a Rakouskem do Švýcarska. Příjezd do Da-
vosu (1560 m n. m.), nejvýše položeného 
švýcarského města. Ubytování v hotelu 
Ochsen. Výjezd lanovkou na Schatzalp 
(1861 m n. m.) s nádherným rozhledem na Da
vos a okolí. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Výjezd do průsmyku Julier. 
Sjezd do údolí engadin s luxusním Svatým 
Mořicem, prohlídka města. Výjezd lanovkou
na Muottas Muragl (2453 m n. m.), 
z vrcholu nejkrásnější pohled na údolí 
Horního engadinu s jezery a masiv 
Bernina s ledovci. Průjezd údolím Horního 
Engadinu až do Guardy. Procházka úzkými 
uličkami mezi starými měšťanskými domy. 
Výjezd do průsmyku flüela. Z průsmyku 
sjezd do Davosu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Nástup do Bernina expres-
su – vlaku, který přes svět horských ledovců 
přejede do palmového ráje v Itálii. Trať přes 
průsmyky albula a Bernina je mistrov
ským dílem, na 122 kilometrech je 55 tunelů 
a 196 mostů. Díky propojení s jedinečnou 
krajinou se zapsala do světového dědictví 
uneSCO. Za Davosem vlak překonává via-
dukt Wiesen, s 210 metry délky a výškou 
téměř 90 metrů nejvyšší v celé Rhétské 
dráze. Za Filisurem vlak stoupá z Bergünu 
do Predy – na 12,6 km překonává výšku 416 
metrů díky 5 kruhovým tunelům, 2 normál

ním tunelům, 9 viaduktům a 2 galeriím. Za 
Predou začíná tunel albula (1789 m n. m.) 
a potom vlak vjede do údolí engadin. Za 
Svatým Mořicem začne vlak opět stoupat, 
je vidět sněhobílý masiv Berniny a plazící se 
ledovec Morteratsch. Pohled na vysokohor
ské jezero lago Bianco pod ledovci je neza
pomenutelný zážitek. A to již vlak překoná 
nejvyšší bod celé cesty – průsmyk Bernina 
(2253 m n. m.) a začíná sjíždět serpenti
nami ke kruhovému viaduktu u Brusia, 
na kterém se otočí o 360 stupňů. Po sjezdu 
téměř dva tisíce výškových metrů se objeví 
palmy v italském Tiranu (429 m n. m.). Au
tobusem zpět přes průsmyk Bernina s foto-
grafickými zastávkami u viaduktu Brusio,
u jezera Lago Bianco a u ledovce Morte
ratsch. Údolím Engadinu odjezd do ČR.
4. den: Návrat ráno.

 Bernina exPreSS a SvaTÝ MOŘiC
4denní zájezd s denním přejezdem  

Bernina Express u ledovce Morteratsch

Bernina Express – viadukt Brusio

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSEB01 08.06.–11.06.               9990 N1–8
182YSEB02 21.09.–24.09. 9990 N1–8
Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), dopravu 
autobusem, cestu originál Bernina Expressem 
na trase Davos–Tirano, lanovku na Schatzalp, 
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
Slevy: dítě do 16 let 500 Kč, 3. a 4. osoba na 
pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky: 32 CHF.

1. den: Odjezd večer.
2. den: V noci průjezd Německem do 
Švýcarska. Přejezd průsmykem Julier do 
údolí engadin. Prohlídka kruhového 
viaduktu Brusio, odjezd do Poschiava.
Vlakem po trase Bernina expressu do 
průsmyku Bernina, vlak stoupá do hor 
přes množství viaduktů. Odjezd do Sva-
tého Mořice, prohlídka mondénních 
lázní. Vlakem po trase Glacier expressu 
přes průsmyk albula do Tiefencastelu, 
vrcholem je světoznámý viadukt land-
wasser. Obě železnice jsou zapsány do 
světového dědictví uneSCO. Auto
busem do Davosu, ubytování v hotelu 
Ochsen přímo v centru. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Churu. Vlakem 
do horské arosy, vlak vystoupá o tisíc metrů 
množstvím serpentin, mostů a tunelů. Prohlíd
ka arosy, střediska uprostřed hor. Návrat 
vlakem do Churu, prohlídka historického 
centra. Přejezd autobusem do filisuru. Ces
tou zastávka u železničního mostu Solis-
brücke. Na druhé zastávce vycházka přímo 
pod oblouky viaduktu landwasser. Vlakem
z filisuru do Davosu, vlak překonává via-
dukt Wiesen. Návrat do hotelu. Večeře. Po 
večeři výjezd lanovkou na Schatzalp s nádher
ným rozhledem na Davos. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do reichenau, ná
stup do Rhétské dráhy a odjezd do versamu 

v rýnské soutěsce. Procházka uprostřed 
400 metrů hlubokého švýcarského „Grand 
Canyonu“. Pokračování vlakem do ilanzu. 
Odjezd do Disentisu s benediktinským 
opatstvím, prohlídka. Pokračování do 
luzernu na břehu jezera vierwaldstät-
tersee. Lodní výlet po jezeře, jemuž domi
nuje mohutná hora Pilatus. Po přistání 
prohlídka historického centra luzernu 
s dřevěnými mosty. Odjezd do ČR.
5. den: Návrat ráno.

 ŠvÝCarSkÉ želeZniCe – SvěTOvÉ DěDiCTvÍ uneSCO
5denní zájezd  

Švýcarsko
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Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSZB01 13.09.–17.09.       8390 N1–10

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vlakové 
jízdné FilisurDavos, lanovku na Schatzalp, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska 
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 150 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na vlaky a loď: 85 CHF.

Arosa Express

Viadukt Landwasser

Rýnská soutěska



6denní zájezd  

1. den: Odjezd večer. 
2. den: V noci průjezd Německem do 
Švýcarska. Výjezd do průsmyku Julier.
Přejezd přes další průsmyk Bernina. 
Prohlídka kruhového viaduktu Brusio, 
odjezd do Poschiava. Vlakem po trase 
Bernina expressu do průsmyku Bernina 
(2238 m n. m.) s nádherným jezerem lago 
Bianco, vlak stoupá do hor přes množství 
viaduktů. Odjezd do Svatého Mořice, 
prohlídka mondénních lázní. Vlakem po 
trase Glacier expressu přes průsmyk 
albula do Tiefencastelu. Po projetí 6 km 
dlouhého tunelu albula vlak začne klesat 
a na 12,6 km překonává výšku 416 metrů 
díky 5 kruhovým tunelům, 2 normálním 
tunelům, 9 viaduktům a 2 galeriím. 
Vrcholem je přejezd známého viaduktu 
landwasser. Železnice přes průsmyky Ber
nina a Albula jsou zapsány do světového 
dědictví uneSCO. Autobusem do Davosu, 
ubytování v hotelu Ochsen přímo v centru. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do průsmyku 
Oberalp, v jehož blízkosti pramení Rýn. 
Po sjezdu do realpu stoupání serpen
tinami do průsmyku furka. Při klesání 
se otevře mohutný horský kotel, vpravo 
ledovec rhonegletscher s prameništěm 
Rhony, dole nádraží Gletsch a v pozadí 
serpentiny na další z průsmyků Grimsel. 
Následuje sjezd na nádraží do Oberwaldu.  
Vrcholem je více než dvouhodinová jízda 
ozubnicovou železnicí „furkadampf-
bahn“, vagony jsou taženy historickou 
parní lokomotivou. Nejdříve vlak vy
stoupá tunelovou smyčkou do Gletsche 
v horském kotli, poté okolo ledovce 
rhonegletscher a vrcholovým tunelem 
dojede do stanice v průsmyku furka 
(2163 m n. m.). Z průsmyku Furka vlak 
začne klesat, hluboká údolí přejíždí po 
mostech originální „skládací“ konstrukce. 
Z cílové stanice realp cesta zpět na hotel. 
Po večeři výjezd lanovkou na Schatzalp 
s pohledem na večerní Davos. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Churu – centra 

kantonu Graubünden. Vlakem do arosy 
(1742 m n. m.), vlak na trati dlouhé 26 
kilometrů vystoupá o tisíc výškových metrů 
množstvím serpentin, mostů a tunelů, 
zlatým hřebem je přejezd viaduktu lang-
wieser. Prohlídka arosy, nádherného 
střediska uprostřed hor. Návrat vlakem do 
Churu a prohlídka historického centra. 
Přejezd autobusem do filisuru. Cestou 
zastávka u železničního mostu Solis-
brücke nad hlubokou soutěsku. Na druhé 
zastávce před filisurem vycházka přímo 
pod impozantní viadukt landwasser. 
Možnost neopakovatelných fotozáběrů 
s projíždějícími vlaky. Vlakem z filisuru  do 
Davosu, vlak překonává viadukt Wiesen,
s 210 metry délky a výškou téměř 90 metrů 
je nejvyšší v celé Rhétské dráze. Návrat do 
hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd kolem jezera 
Walensee do Goldau. Výjezd ozubnicovou 
železnicí na vrchol rigi (1798 m n. m.) – 
mýtickou horu Švýcarů. Z vrcholu nádherný 
rozhled na švýcarské alpy, město luzern 
a jezero vierwaldstättersee. Návrat jinou 
ozubnicovou železnicí do Vitznau na břehu 
jezera. V lázeňském vitznau procházka 
a poté lodní výlet po jezeře až do Luzernu. 
Z lodi nádherné výhledy na masiv Pilatus 
nad městem Luzern. Prohlídka luzernu, 
okruh vede středověkou částí přes oba 
historické dřevěné mosty – kapellbrücke 
a Spreuerbrücke. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat ráno.

Švýcarsko

Rigi – Vitznau

Hotel Ochsen

Viadukt Brusio

Lago Bianco v průsmyku Bernina

 ŠvÝCarSkÉ želeZniČnÍ DOBrODružSTvÍ 1

Furkadampfbahn

12

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSDB01                      04.07.–09.07. 11990 N1–10
182YSDB02                      08.08.–13.08. 11990 N1–10

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vlakové 
jízdné Filisur–Davos, lanovku na Schatzalp, do
pravu autobusem, průvodce, mapu Švýcarska 
s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na vlaky a loď: 192 CHF.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Arosa Express
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GoldenPass Panoramic u Ženevského jezera

 ŠvÝCarSkÉ želeZniČnÍ DOBrODružSTvÍ 2
6denní zájezd  

1. den: Odjezd večer. 
2. den: V noci průjezd Německem do Švý
carska. Příjezd do světoznámých lázní inter-
laken. Po prohlídce interlaken odjezd do 
lauterbrunnenu pod vysokým vodopádem. 
Výjezd ozubnicovou železnicí z lauterbrun-
nenu přes Wengen až do sedla kleine
Scheidegg (2061 m n. m.). Celý výjezd 
poskytuje výhledy na masivy Jungfrau
a Mönch se sněhobílými ledovci. Od hors kých 
hotelů v sedle kleine Scheidegg se otevírá 
pohled na mohutnou severní stěnu eigeru. 
Sjezd ozubnicovou železnicí z kleine Schei-
degg do Grindelwaldu, trasa vede přímo 
pod severní stěnou Eigeru. Prohlídka horského 
střediska. Odjezd zpět do interlaken a do 
údolí Simmental. Po přejezdu průsmykem 
Col des Mosses výjezd do leysin na nád
herné horské terase. Ubytování v hotelu 
Central residence&Spa, v ceně ubytování 
je vstup do relaxačního centra s bazénem, 
vířivkou, saunou a párou. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Sjezd ozubnicovou
železnicí z leysin do aigle, nádherný 
letecký pohled na hrad Aigle. Vycházka 
k hradu aigle obklopenému vinicemi. 
Odjezd do luxusního Montreux u že-
nevského jezera. Z Montreux popu
lárním vlakem GoldenPass Panoramic až 
do Gstaadu. Vlak šplhá ze subtropického 
klimatu ženevského jezera, po projetí 
tunelu u Jamanu se rázem ocitne v alpin-
ském prostředí Pays-d’enhaut. Za okny 
se střídají malebná horská panoramata 
a rázovité horské vesničky. Prohlídka 
lázeňského Gstaadu. Po prohlídce odjezd 
autobusem do městečka Gruyeres, které 
se rozkládá pod stejnojmenným mohutným 
hradem. Procházka malebnými uličkami 
města. Odjezd k Ženevskému jezeru a dále 
do hotelu v Leysin. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do vevey, 
prohlídka mondénního města u Ženev
ského jezera. Odjezd do Blonay mezi 
vinicemi nad Ženevským jezerem. Z Blonay 
jízda parním vlakem s historickými va-
gony do železničního muzea Chamby, 

cestou přejezd obloukovitě zahnutého 
kamenného viaduktu a časté výhledy na 
Ženevské jezero. Příjezd vlakem do unikát-
ního muzea historických lokomotiv
a vagonů. Po prohlídce muzea a občer
stvení jízda parním vlakem zpět do Blonay.
Autobusem odjezd do aigle. Z Aigle 
vlakem do horského střediska les Dia-
blerets pod stejnojmenným masivem. Vlak 
šplhá zpětnými tunely a přes vysoké 
viadukty s výhledy. Procházka horským 
střediskem a odjezd do hotelu v Leysin. 
Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do vinařského
lutry na břehu Ženevského jezera, prochá
zka úzkými uličkami a nádhernou pobřežní 
promenádou. lodní výlet po ženevském 
jezeře až do Montreux, z lodi nádherné 
pohledy na oblast lavaux s terasovými 
vinicemi patřící mezi světové dědictví
uneSCO, v dálce se vypíná zasněžený 
hřeben Dents du Midi. Z Montreux 
ozubnicovou železnicí na rochers de 
naye (2045 m n. m.), vlak šplhá hodinu 
strmě od jezera až na vrchol. Z vrcholu 
panoramatický rozhled na švýcarské
a francouzské alpy a rozlehlé ženevské 
jezero. Sjezd ozubnicovou železnicí zpět 
do Montreux. Po návratu procházka po 
Montreux s luxusními hotely. Vycházka 
pobřežní promenádou lemovanou palmami 
z Montreux až k mohutnému vodnímu 
hradu Chillon. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat ráno.

Švýcarsko

Jungfraubahn a Jungfrau

Rochers de Naye

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSLB01 02.08.–07.08. 10590 N1–10
182YSLB02 23.08.–28.08. 10590 N1–10

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup 
do relaxačního centra s bazénem v hotelu,
dopravu autobusem, průvodce, mapu 
Švýcarska s informacemi.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 2500 Kč.
Doporučená výměna na vlaky a loď: 189 CHF.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Parní vlak na trase Chamby  Blonay

Kolesový parník na Ženevském jezeře



1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem
a Rakouskem kolem Bodamského jezera do 
Švýcarska. Průjezd okolo jezera vierwald-
stättersee a krajinou dalších krásných jezer 
do průsmyku Brünig. Zastávka v průsmyku 
Grimsel s výhledem na Bernské a Walliské 
alpy a ledovec rhonegletscher. Pozdě večer 
ubytování v hotelu Monte Moro v Saas Alma
gell. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Täsche. Zubačkou 
do Zermattu, nejbohatší švýcarské obce. Alp
s kým metrem na Sunneggu (2288 m n. m.), 
v jezeru leisee se zrcadlí mohutná pyramida 
Matterhornu lemovaná věncem okolních 
čtyřtisícovek. Návrat do Zermattu. Prohlídka 
Zermattu s dřevěnými walliskými domy a mon
dénními hotely. Odjezd do Saas-Grund. 
Výjezd kabinovou lanovkou na Hohsaas 
(3098 m n. m.) pod mohutným Weissmiesem. 
Panoramatický výhled na protilehlé čtyřtisícovky 
a pod nimi na horské terase ležící SaasFee. Po 
návratu výjezd do Saas fee, alpského střediska 
obklopeného 13 čtyřtisícovkami a ledovci, 
prohlídka. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Brigu, krátká 
prohlídka města. Nástup do věhlasného
Glacier expressu – nejpomalejšího rychlíku 
na světě. Vlak jede nejkrásnějšími partiemi 
švýcarských Alp, které je možno obdivovat 
z klimatizovaných panoramatických vozů 
s částečně prosklenou střechou. Objed
naný oběd je servírován během jízdy, aniž 
by bylo nutno opustit pohodlné sedadlo. 
Nejdříve cesta hlubokým údolím rhony po
dél walliských dřevěných domů a barokních 
vesnických kostelíků, v jednom místě se vlak 
otočí v tunelu o 270 stupňů a vystoupá 
přitom o 150 metrů. Potom se údolí horní 
Rhony rozšíří a za Oberwaldem vlak pojede 
20 minut 15 km dlouhým tunelem furka až 
do horského Andermattu. V andermattu je 
zapřažena lokomotiva s ozubnicovým po-
honem a vlak začne pomocí ozubnice stoupat 
do průsmyku Oberalp (2033 m n. m.) – 
nejvyššího bodu trasy se stejno jmenným hor
ským jezerem uprostřed mohutných alpských 
štítů. Při sjezdu do Disentisu s monumen

tálním benediktinským klášterem se naskýtají 
nádherné výhledy. V Disen tisu je zapřažena 
opět normální lokomotiva a za ilanzem se 
vlak ponoří do rýnské soutěsky. V hlubokém 
kaňonu jsou koleje těsně podél Rýna, okolo 
se tyčí mohutné bílé skalní stěny. Po opuštění 
soutěsky vlak mine v reichenau soutok 
Předního a Zadního rýna a pokračuje 
širokým údolím do Thusisu, kde se rozloučí
s Rýnem. Za Thusisem se údolí opět zužuje, 
vlak totiž projíždí soutěskou Schyn proti 
toku Albuly do Tiefencastelu. V Tiefencastelu 
začíná známá trať přes průsmyk albula, která 
je zahrnuta na seznamu památek světového 
dědictví uneSCO. Nejdříve vlak jede krajinou 
zelených horských luk a malebných hor. Před 
Filisurem je světoznámý 65 metrů vysoký a 130 
metrů dlouhý viadukt landwasser, který je 
zakončen ohromujícím vjezdem do tunelu ve 
skalním masivu. A pak vlak stoupá z Bergünu 
do Predy – na 12,6 km překonává výšku
416 metrů díky 5 kruhovým tunelům, 2 nor-
málním tunelům, 9 viaduktům a 2 galeriím. 
Hned za Predou začíná tunel albula dlouhý 
skoro 6 km. Za tunelem se otevře pohled do 
údolí engadin a vlak klesá až do mondénního 
Svatého Mořice. Po výstupu z vlaku odjezd 
podél toku Innu údolím Engadin do ČR.
4. den: Návrat ráno.

 GlaCier exPreSS a MaTTerHOrn 
4denní zájezd s denním přejezdem  

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSGB01 08.06.–11.06.                   10990 N1–8
182YSGB02 21.09.–24.09.          10990 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v ho
telu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), 
1 večeři, dopravu autobusem, cestu originál 
Glacier Expressem na trase BrigSvatý Mořic, 
průvodce, mapu Švýcarska s informacemi.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 7 CHF/
os./noc, která se platí hotově v hotelu. Po 
zaplacení je zdarma lanovka na Hohsaas 
(3098 m n. m.).
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč,
oběd v Glacier Expressu 800 Kč, komplexní 
pojištění 120 Kč.
Slevy: dítě do 16  let 800 Kč, 3. a 4. osoba
na pokoji 500 Kč
Doporučená výměna na lanovky: 32 CHF.

Glacier Express na viaduktu 
Landwasser

Švýcarsko
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Glacier Express v Rýnské soutěsce

Interier Glacier Expressu 

Matterhorn

Glacier Express v údolí Goms



Bernina Express – od ledovcu k palmám
Překročte Alpy tím nejzajímavějším možným způsobem –
na linkách Albula a Bernina Rhétské dráhy. 

Informace / rezervace / prodej
Rhétská dráha, železniční služby
Tel +41 (0)81 288 65 65, railservice@rhb.ch, www.rhb.ch

Ledovcový expres – nejpomalejší expresní vlak na světě!

Vyjed’te po kolejích do oblak – skrze nedotčenou alpskou krajinu,

přes burácející horské řeky, pod tyčícími se skalními věžemi. 

www.glacierexpress.ch



6denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: V ranních hodinách odjezd. V pod
večer příjezd do Bregenz ležícího u jezera 
Bodensee. Ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Snídaně. Krásnou krajinou přije
deme pod vrchol majestátního vrcholu Sän-
tis. Lanovkou* vyjedeme do výšky 2502 m 
s jedinečným výhledem na okolní země. 
Návštěva nejtradičnější švýcarské vesnice 
appenzell, uličky s malebnými  dřevěnými 
domy a folklór ním muzeem*. Městečko 
Heiden – muzeum Henry Dunanta*, zakla
datele Červeného kříže. Vyhlídkový vláček* 
nás přiveze až do přístavního městečka 
ror s chach, kde si necháme čas na kávu
a pozorování jachet na jezeru, zámek War-
tegg. Večeře, nocleh.
3. den: Snídaně. Středověké město Stein 
am rhein – Radniční náměstí s renesančními 
domy a barevnými fasádami. V kreuzlingen 
– německé části Kostnice si vyfotíme ká
men, kde byl upálen Mistr Jan Hus. Trajekt 
na německou stranu jezera. V městečku 
Meersburg budeme mít čas ochutnat 
některou z místních specialit v některé z lá
kavých restaurací ležících v labyrintu uliček 
s hrázděnými domy. Návštěva středověkého 
hradu nebo renesančního paláce. V pi
toreskním městečku se zdržíme do večerních 
hodin. Nocleh.
4. den: Snídaně. Z Wangs vyjedeme 
lanovkami na Pizol, do oblasti Heidina 

kraje. Vesnička Heididorf u Maienfeldu. 
Přeneseme se v čase zpět do švýcarského 
horského světa 19. století, navštívíme 
původní „Heidihaus“  dům dívenky Heidy, 
který je zařízen přesně podle předlohy 
z knihy. Odpoledne se vrátíme přes 
Lichtenštejnsko k Bodamskému jezeru. Po 
návratu do Bregenzu vyjedeme gondolovou 
lanovkou na horu Pfänder s nádherným 
panoramatem. Možnost procházek nebo 
občerstvení v horské chatě i s nákupem 
sýrů nebo místní pálenky. Večeře. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Návštěva lindau leží
cím na ostrově – nový maják, náměstí 
a uličky s gotickými a renesančními domy 
s překrásnými freskami. Návrat ve večerních 
hodinách do ČR.

5denní zájezd s denním přejezdem  

 TŘi ZeMě u BODaMSkÉHO JeZera a kraJ HeiDi

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YHEB01 05.09.–09.09. 11690 N1,8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušentstvím), 3 večeře, 
kartu zahrnující vstupy dle programu (lanovky 
Säntis,Wangs,Pfänder, Rorschas, muzea Alpen
zell, Heiden, hrad Meerburg), dopravu busem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1990 Kč, kom
plexní pojištění150 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 30 CHF.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.
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Appenzell

Säntis

Stein am Rheim

Průsmyk sv. Bernarda

Ledovec Aletsch

Švýcarsko

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem. 
K večeru ubytování v nejjižněji položeném alsas
kém městě Mulhouse, nedaleko švýcarských 
hranic. Procházka historickým centrem. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do centrálního 
Švý car ska. Prohlídka středověkého města 
fri bourg (UNESCO), kde se po staletí 
mísí ně mec ká a francouzská kultura. 
Procházka his to ric kým centrem společně 
s návštěvou gotické katedrály sv. Mikuláše, 
jejíž 74 m vysoká věž osazená 13 staro
bylými zvony nabízí nádherný výhled na 
celé město. Odjezd k ženevskému jezeru 
lemovanému malebnými vinicemi (oblast 
Lavaux na seznamu UNESCO). Krátká zas
távka v měs teč ku aigle s romantickým hra
dem upro střed vinic. Od jezd na ubytování 
v hotelu Les Fontaines v prů smyku Col des 
Mosses. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Průjezd kantonem Wallis
– nejprve údolím řeky Rhony a následně 
stoupání až do průsmyku sv. Bernarda 
(2473 m n. m.) na hranici mezi Švýcarskem 
a Itálií. V samotném průsmyku mniši v mi
nulosti vybudovali hospic jako útočiště pro 
poutníky a pro práci v horách vyšlechtili 
psí plemeno bernardýnů, tolik typické pro 
Švýcarsko. Cestou zpět zastávka v historic
kém Martigny, které se pyšní dodnes docho
vaným amfiteátrem z dob římského osídlení, 
návštěva významné výstavní galerie Pierra

Gianadda a také místního muzea bernardýnů. 
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do walliské vesničky 
fiesch a odtud lanovkou do horské ho 
stře diska fiescheralp a následně až na 
eggis horn (2869 m n. m.), odkud je nád
herný výhled na nedaleký ledovec aletsch
(UNESCO) a okol ní čtyřtisícovky. Lanov kou 
zpět do údolí a poté návštěva Sionu, hlavního 
města kan to nu Wallis. Prohlídka historického 
centra včet ně opev ně né ho kostela sv. Valérie 
tyčícího se na vrchol ku nad městem. Návrat 
do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do francouzského Cha-
monix pod nejvyšší horou Evropy Mont Blanc. 
Následuje výjezd nejvýše položenou evropskou 
lanovkou na aiguille du Midi (3842 m. n. m.), 
odkud se nabízí nádherný výhled na Mont Blanc 
a okolní Alpy. Večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat ráno.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182YSWB01 03.07.–08.07. 11190 N1,8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3 večeře, 
dopravu autobusem, průvodce.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom
plexní pojištění 150 Kč.
Doporučená výměna na vstupy a lanovky: 
60 CHF + 30EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

 Za BernarDÝny, neJvyŠŠÍ HOrOu a neJDelŠÍM leDOvCeM
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 alPSkÉ vyHlÍDky
3denní zájezd s denními přejezdy  

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Rakouskem až 
do údolí Pinzgau. Návštěva krimmlských 
vodopádů, které padají ve třech kaskádách 
z výšky 380 metrů a jsou největší v Rakou
s ku. Odjezd do hotelu Oberwirt (sauna, 
vířivka a fitness). Ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Výjezd k soustavě
elektráren ve vysokých Taurech, místním
autobusem a plošinovým výtahem až
k přehradě Mooserboden uprostřed 
horských velikánů s le dovci, z koruny hráze 
nádherný výhled na spodní přehradu 
Wasserfallboden. Průjezd vysokohorskou 
Grossglocknerskou silnicí, která posky
tuje nádherné pohledy na velehory, ledovce, 
soutěsky a vodopády. Odbočka na vyhlídku 
císaře františka Josefa s pohledem na 
nejvyšší horu Rakouska Grossglockner
a ustupující ledovec Pasterze. Návrat do
hotelu. Večeře. Nocleh.

3. den: Snídaně. Odjezd k jezeru Zeller 
See. Procházka po lázních Zell am See. 
Odjezd do Werfenu s mohutným hradem 
Hohenwerfen. Výjezd lanovkou a prohlíd
ka největších přístupných ledovcových 
jeskyní na světě eisriesenwelt. Odjezd do 
ČR. Návrat kolem půlnoci.

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Rakouskem, 
prohlídka malebně položeného Zell am 
See. Odjezd do hotelu Oberwirt (sauna, 
vířivka a fitness). Ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd ke krimml-
ským vodopádům – nejvyšším v Evropě 
(380 m), vycházka podél vodopádů 
s mnoha vyhlídkami, návštěva výstavy 
Vodní svět. Výjezd lanovkou na Wild-
kogel, turistická vycházka s výhledy na 
vysoké Taury, lanovkou zpět k auto
busu. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do světoznámých 
lázní Bad Gastein, lanovkou na vyhlídkový
vrchol Stubnerkogel (2246 m n. m.)
a zpět, pro hlídka lázní s mohutným vodopá
dem uprostřed města, koupání v termálních 
lázních v Bad Hofgastein. Vycházka sou
těskou kitzlochklamm u Taxenbachu. 
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do enzingerbo-
de nu ve Vysokých Taurech, lanovkou
k rudolf shütte u jezera Weissee a dále
sedačkovou lanovkou na Medelz. Výstup na 
Medelzkogel (2760 m n. m.) s kruhovým 
rozhledem, lanovkou zpět k autobusu. 
Koupání v lázních v Mittersilu. Návrat do 
hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Průjezd vysokohorskou 
Grossglocknerskou silnicí, tunel Hochtor 
je hranicí mezi Salcburskem a Korutany, 
odbočka na svě toznámou vyhlídku císaře 
františka Josefa s pohledem na nejvyšší 
horu Rakouska Grossglockner. Prohlídka 
zooparku ve Ferleitenu. Koupání v lázních 
v Zell am See. Návrat do hotelu. Večeře. 
Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd ke Gosauským 
jezerům v oblasti Dachsteinu, lanovkou 
ke Gablonzer Hütte s výhledem na masiv 
Dachsteinu. Výstup na Zwieselalmhöhe 

s výhledy na Dachstein a Vysoké Taury. 
Návrat lanovkou. Procházka v císařském 
parku v Bad ischlu. Odjezd do ČR. Návrat 
kolem půlnoci.
Pozn.: Zájezd pro milovníky hor, kteří mají 
zájem o velmi nenáročnou turistiku bez 
velkých výstupů a sestupů. Doporučujeme 
objednání velmi výhodné Salcburské karty,
která umožňuje využití všech lanovek, 
vstupů a lázní uvedených v programu 
(ušetříte cca 2500 Kč oproti běžným 
cenám). V případě nepříznivého počasí je 
možno na tuto kartu navštívit řadu dalších 
muzeí, hradů a zámků včetně Salcburku 
bez jakýchkoliv příplatků. Karta se platí v Kč 
při sepsání cestovní smlouvy.

Grossglockner

Přehrada Mooserboden

Eisriesenwelt

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182AGRB01 05.08.–10.08.                   11590 N1–8
Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v ho
telu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), 
slavnostní večeři, dopravu autobusem, 
průvodce, mapu Salcburska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,10 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: Salcburská karta dospělí 1690 Kč, 
děti do 15 let 845 Kč, jednolůžkový pokoj 
2500 Kč, komplexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna: při objednání Salcbur
ské karty nulové výdaje.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182AVYB01 22.06.–24.06.                     5990 N1–7

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), do
pravu autobusem, průvodce, mapu Salcburska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,10 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 90 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 49 EUR.

Hotel Oberwirt

Krimmlské vodopády

 GrOSSGlOCkner
6denní zájezd s turistikou a denními přejezdy  

Dachstein
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1. den: Odjezd ráno. První zastávkou je 
kufstein s mohutnou pevností nad řekou 
Inn a uličkami starého města, nejznámější je 
auracher löchl. Odjezd do rattenbergu, 
prohlídka města s mimořádně zachovalým 
historickým centrem. Odjezd na ubytování 
v hotelu Jägerhof, venkovní bazén a výhled 
do údolí innu a na protilehlé pohoří kar-
wendel. Fakultativně večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do innsbrucku 
– hlavního města Tyrolska. Prohlídka 
města – habsburský palác Hofburg, kostel 
Hofkirche s náhrobkem císaře Maxmi
liána, Goldenes Dachl se zlatým arkýřem, 
výstavná Maria-Theresia-Strasse. Výjezd 
lanovkou na nordkette (2256 m n. m.) – 
z vrcholu Innsbruck jako z letadla, naproti 
se vypíná vrchol Patscherkofelu. Odjezd 
do Hall in Tirol, procházka po staroby
lém mincovním městě. Návrat do hotelu. 
Fakultativně večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka křišťálového světa 
Swarovski. Odjezd k zámku ambras,
procházka nádhernými zahradami a prohlídka 
interiéru zámku s bohatými sbírkami. Výjezd 
lanovkou na Patscherkofel (1952 m n. m.), 
z vrcholu výhled na pohoří karwendel
a Stubaiské alpy. Návrat do hotelu. 
Fakultativně večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Schwazu, 
prohlídka historického centra s kostelem 

P. Marie, který je nejkrásnější gotickou stav
bou v Tyrolsku. Odjezd k jezeru achensee 
pod masivem Rofan. lodní výlet po 
jezeře do Pertisau. Odjezd do údolí Innu. 
Návštěva renesančního zámku Tratzberg 
s nástěnnou malbou se 148 příslušníky 
habsburského rodu. Odjezd do ČR. Návrat 
kolem půlnoci.

1. den: Odjezd ráno. Přejezd Bavorskem 
do Tyrolska. Příjezd údolím Innu do Jen-
bachu. Historickou parní zubačkou vy
robenou v roce 1889 takřka hodinu trvající 
výjezd k horskému jezeru achensee pod 
masivem Rofan. lodní výlet po jezeře 
obklopeném horami do lázeňského Perti-
sau. Odjezd na horskou salaš Gramaialm 
uprostřed pohoří Karwendel. Návrat do 
údolí Innu a odjezd na ubytování v hotelu 
Jägerhof, venkovní bazén a krásný výhled 
do údolí innu a protilehlé pohoří kar-
wendel. Fakultativně večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva křišťálového světa
Swarovski s úchvatnou expozicí skla. 
Odjezd do údolí Zillertal. Historickým 
parním vlakem z fügenu do Mayer-
hofenu, jízda po úzkokolejné trati trvá 
více než hodi nu, v soupravě za parní loko
motivou jsou zapřaženy dobové vagony. 
Odjezd do rattenbergu, prohlídka města 
s mimořádně zachovalým historickým cen
trem. Odjezd do rakouského historického 
mincovního města Hall in Tirol, prohlídka 
starobylého města. Návrat do hotelu. 
Fakultativně večeře. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Odjezd do Salcburska.
Průjezd okolo tajuplného jezera Wolf-
gangsee. Výjezd parní zubačkou po 
trati postavené v roce 1893 na vyhlíd
kový vrch Schafberg (1.782 m). Z vrcholu 

nejkrásnější panoramatický výhled v celé 
oblasti na 14 jezer a okolní hory. Odjezd 
do Bad ischlu. Krátká prohlídka známých 
lázní, kde trávil v císařské vile letní měsíce 
císař  František Josef. Odjezd do ČR podél 
krásného jezera Traunsee s mohutnou 
horou Traunstein. Návrat kolem půlnoci.

 TyrOlSkO – SrDCe alP
4denní zájezd s denními přejezdy  

 ParnÍMi vlaky PO rakOuSkÝCH alPÁCH
3denní zájezd s denními přejezdy  

Innsbruck

Hotel Jägerhof

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182APVB01 15.09.–17.09.       5690 N1–7

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím, balkonem 
a TV), dopravu autobusem, průvodce, mapy 
Tyrolska a Salcburska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 0,90 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: 2 večeře 590 Kč, jednolůžkový 
pokoj 1000 Kč, komplexní pojištění 90 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 400 Kč.
Doporučená výměna na vlaky a vstupy: 
79 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182ATRB01  10.08.–13.08.      6190 N1–7

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím, balkonem 
a TV), dopravu autobusem, průvodce, mapu 
Tyrolska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 0,90 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: 3 večeře 890 Kč, jednolůžkový 
pokoj 1500 Kč, komplexní pojištění 120 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky a vstupy: 
64 EUR

Parní zubačka na Schafberg

Parní vlak v údolí Zillertal

Kurhaus v Bad Ischl

Achensee
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3denní zájezd s denními přejezdy  

 SalCBurk, BerCHTeSGaDen a SOlnÁ kOMOra
3denní zájezd s denními přejezdy  

1. den: Odjezd ráno. Příjezd do Berchtes-
gadenských alp v Bavorsku. Výjezd na 
kehlstein s Hitlerovým Orlím hníz-
dem – místní autobus zastaví přímo před 
honosným výtahem do rezidence, odtud 
panorama Alp, jezer a Salcburku. Odjezd
k překrásnému jezeru königssee, vycházka 
k vyhlídkovému místu na celé jezero. Odjezd 
na ubytování v hotelu Schwaighofen. 
Fakultativně večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Salcburku, 
rodného města W. A. Mozarta. Návštěva 
arcibiskupského výletního zámku Hell-
brunn – krásný park a známé vodní hry. 
Prohlídka města – zahrady u zámku Mira
bell, Mozartův rodný dům, Getreidegasse, 
mohutný arcibiskupský dóm a rezidence. 
Výjezd lanovkou do pevnosti Hohensalz-
burg, prohlídka pevnosti, nádherný výhled 
na město. lodní výlet po Salzachu s mnoha 
výhledy na Salcburk. Návrat do hotelu. 
Fakultativně večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výjezd lanovkou na 

untersberg (1853 m n. m.) – nádherný 
výhled na Salcburk. Odjezd k tajuplnému 
jezeru Wolfgangsee. Procházka v lázeňském 
městečku St. Gilgen, oblíbeném letovisku 
řady prominentů. Průjezd Solnou komorou 
do malebného Traunkirchenu u jezera 
Traunsee. lodní výlet po jezeře pod strmou 
stěnou Traunsteinu až do Gmundenu, 
městečka se skoro středomořskou promená
dou. Odjezd do ČR. Návrat kolem půlnoci.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182ASBB01 01.06.–03.06. 5190 N1–7
182ASBB02 28.09.–30.09. 5190 N1–7

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), do
pravu autobusem, průvodce, mapu Salcburska.
Příplatky: 2 večeře 590 Kč, jednolůžkový 
pokoj 1000 Kč, komplexní pojištění 90 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky: 57 EUR.

 HiSTOriCkÉ želeZniCe rakOuSkÉ MOnarCHie

Salcburk

Berchtesgadenské Alpy 

1. den: Odjezd ráno. Příjezd do krems an 
der Donau. Průjezd Wachau – romantickým
údolím Dunaje s vinicemi, hrady, zámky 
a kláštery. Celé Wachau je světovým 
dědictvím uneSCO. Prohlídka mohutného 
barokního benediktinského kláštera Melk. 
Z kirchbergu vlakem po historické úzko
rozchodné železnici Mariazellerbahn až 
do poutního místa Mariazell. Mistrovským 
dílem je horský úsek se dvěmi 180° zatáčkami, 
19 viadukty a 21 tunely vedoucí národním 
parkem Ötscher-Tormäuer. Prohlídka 
Mariazell – nejvýznamnějšího poutního místa 
v Rakousku. Odjezd na ubytování do hotelu 
freinerhof. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Mürzzuschlagu 
a dále do průsmyku Semmering. Výjezd 
na vyhlídku k starobylému hotelu Panhaus. 
Návštěva infocentra o železnici Semme-
ringbahn, první horské železnici v Evropě. 
Průjezd horskou silnicí Semme ring obklo
penou mondénními vilami, cestou výhledy na 
železniční viadukty. Zastávka u nejznámějšího 
viaduktu kalte rinne. Procházka po 
Payerbachu s železničním viaduktem a his
torickým parkem. Z Payerbachu vlakem po 
celé horské trase až do Semmeringu. Trať 
je památkou uneSCO a vede 15 tunely, 
přes 16 viaduktů a 100 mostů. Návštěva 
železničního muzea v Mürzzuschlagu, 
součástí je i depo s historickými lokomoti
vami, vagony a drezínami. Návrat do hotelu. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd přes Semme ring 
k poutnímu kostelu Maria Schutz. Od 
barokního kostela je vynikající výhled na 
hory a dálniční viadukt, vedle kostela je 
kavárna s vyhlášenými koblihami z místní 
pekárny. Odjezd do Puchbergu, odkud 

vyjíždí známá horská železnice Schnee-
bergbahn. Výjezd železnicí na nádraží 
Hochschneeberg (1800 m n. m.). Loko
motiva Salamander překoná na trase 
dlouhé 9,8 km 1218 výškových metrů.  
Okružní pohodlná vycházka (cca 60 minut) 
s výhledy na masivy Schneebergu a rax, 
vrcholy Waldviertel a Weinviertel. 
Návštěva horského kostelíka sv.Alžběty
a návrat vlakem do Puchbergu. Odjezd do 
ČR. Návrat kolem půlnoci.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182AHZB01        22.06.–24.06. 5990 N1–7

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), do
pravu autobusem, průvodce, mapy Dolního 
Rakouska a Štýrska.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom
plexní pojištění 90 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 400 Kč.
Doporučená výměna na vlaky a vstupy: 
52 EUR.

Semmeringbahn

Hotel Freinerhof 

Vlak na Hochschneeberg

Dürnstein v údolí Wachau
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 HraDy, klÁŠTery a viniCe PODunaJÍ, vÍDeŇ
4denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno přes jižní Čechy do Podu
nají. Zámek artstetten a. d. Donau – místo 
posledního odpočinku arcivévody Františka 
Ferdinanda ď Este. Prohlídka zámku, kostela, 
krypty. Bazilika Maria Taferl. Prohlídka historické 
části Sankt Pöllten. Ubytování a nocleh.
2. den: Snídaně. Průjezd dunajským údolím 
Wachau s vinicemi, hrady a kláštery. Prohlídka 
barokního benediktýnského kláštera Melk 
a městečka Melk, možnost posezení u skleničky 
„šturmu“. Středověký Dürnstein na břehu 
Dunaje s ruinou hradu, kde byl vězněn anglický 
král Richard Lví srdce. Průjezd vinařskými obce
mi Spitz s terasovitou vinicí a Willendorfem, 
proslulým nálezem sošky pravěké ženy. krems 
an der Donau – prohlídka historické části. 
Výjezd k benediktýnskému klášteru Göttweig 
(483 m. n. m.) s výhledem na údolí Dunaje. 
Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka vídně. 
Okružní jízda po Ringstrasse – Státní opera, 
barokní Karlskirche, Parlament, Burg theater, 
Univerzita, Burza. Procházka historickým 
středem – Augustiniánský kostel, Císařská 
hrobka, dóm sv. Štěpána, Korutanská třída, 
komplex Hofburgu, Belveder. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne bývalé letní sídlo 
Habsburků – zámek Schönbrunn. Po návštěvě 
pokračování prohlídky Vídně. Volno. Návrat 
kolem půlnoci.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182AVHB01  24.05.–27.05. 4690 N1,2,4
182AVHB02  20.09.–23.09. 4690 N1,2,4

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 3* 
u Vídně (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1500 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč, 2 večeře 580 Kč.
Slevy: 3. osoba na pokoji 300 Kč.
Doporučená částka na vstupy: 60 EUR.

Durnstein

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem. 
Ubytování v Tschagguns v údolí Monta
fonu, v hotelu s bazénem. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka středověkého
feldkirchu, historicky nejvýznamnějšího 
měs ta Vorarlberska. Přes Vaduz do Švý car
ska. Pro hlíd ka Davosu, nejvýše po lo že ného 
města v Evropě. Lanovkou na Jakobs-
horn (2590 m n. m.) s panoramatickým
vý hle dem. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Lanovkou k lünersee 
(1979 m n. m.), panoramatický pohled na 
alps ké masívy rozprostírající se na rakous ko–
švý carském pomezí. Odjezd do údolí Silber tal, 
prohlídka barokního kostela v Bart holomä-
bergu, lanovkou na Sen nigrat (2300 m n. m.) 
s nezapomenutelným pohledem do údolí. 
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Partenen pod 
Vermuntskou přehradou. Výjezd lanovkou 
k přehradě a procházka po hrázi. Dále horskou 
panoramatickou silnicí až k jezeru Silvretta 
obklopenému 74 třítisícovkami společně 
s nejvyšší horou Vorarlberska Piz Buin
(3321 m n. m.), krátká procházka. Přesun 
do známého střediska ischgl, lanovkou do 
sedla idjoch (2739 m n.m.) na rakousko–
švýcarské hranici s rozhledem na celou 
oblast. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do latschau u je
zera Staubeken, lanov kou na Grüneck 

(1893 m n. m.) s nádhernou vyhlídkou
na Verwallský masív s monumenty Drei Tür
men, Sulzfluh a Drusenfluh. Krátká procházka 
k vyhlídce na Zimbu. Průjezd Silbertalským 
údolím a výjezd lanovkou pod kristallberg 
s nejstarším gotickým kostelíkem v Monta
fonu. Odpoledne od po či nek ve vodním areálu 
aquarena v St. Gallenkirchu. Návrat do ho
telu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do německého 
lindau na břehu Bodamského jezera, 
prohlídka staré části města na ostrově. 
Odjezd do ČR. Návrat pozdě večer.
Pozn.: Doporučujeme objednání výhodné 
Montafon-Silvretta karty v ceně cca 49 EUR,
resp. 46,50 EUR (senioři nad 63 let), která 
umožňuje využití lanovek a lázní v programu 
3.–5.dne (kromě lanovky na Idjoch). Kartu je 
třeba objednat při sepsání cestovní sm-
louvy, ale hradit se bude na místě v EUR.

6denní zájezd s denními přejezdy  

Piz Buin

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182AMOB01 24.07.–29.07. 10890 N1,8

Cena zahrnuje: 5 noci s polopenzí v hotelu
3* s bazénem (2lůžkové pokoje s příslu
šenstvím), dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1900 Kč, kom
plexní pojištění 180 Kč, pobyt taxa cca 8,5 EUR.
Doporučená výměna na Montafon-Silvret-
ta kartu a další lanovky: cca 49 EUR/46,50 
EUR senioři narození 1953 a dříve.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

Lünersee

Melk

Spitz in Wachau

Goettweig

 alPy a STŘeDiSka rakOuSkO-ŠvÝCarSkÉHO POMeZÍ



 aDvenTnÍ vÍDeŇ
3denní zájezd  

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. 
Ubytování. Večeře. Nocleh. 
2. den: Celodenní pobyt ve vídni – krásná 
předvánoční atmosféra proslulých vánočních 
trhů na náměstí Freyung a dalších místech 
v centrální části. Prohlídka nejvýznačnějších 
památek. Okružní jízda, pěší prohlídka. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Vídeň – návštěva zámku Schön-
brunn. Odpoledne individuální volno ve 
vánočně vyzdobeném centru Vídně, možnost 
návštěvy významných muzeí. Případně 
pokračování prohlídky s průvodcem. Odjezd 
zpět do ČR. Návrat kolem půlnoci.

Schönbrunn

Herrenchiemsee

Radnice

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182AVLB01 07.12.–09.12 3990 N1,2,6,7

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 90 Kč.
Doporučená částka na vstupy: 40 EUR.

6denní zájezd  

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Prohlídka rakouského města Graz 
(Štýrský Hradec) – metropole Štýrska, které 
bylo mezi hlavními centry vlády Habsburků. 
Půvabné historické jádro Alstadt je zapsáno na 
seznamu kulturního dědictví UNESCO a nyní 
je přeměněno v malebnou pěší zónu. Můžete 
obdivovat harmonické prolínání gotiky, rene
sance, baroka a moderní architektury. Při pěší 
prohlídce si užít výhledy z vrcholku Schloss
berg. Průjezd typickou malebnou štýrskou 
krajinou k hradu riegersburg. Prohlídka 
exteriéru hradu, z jehož nádvoří je nádherný 
výhled do okolní krajiny. Zastávka u lázní 
Bad Blumau, které jsou mistrovským dílem 
Friedensreicha Hundertwassera. Přejezd na 
ubytování do maďarských lázní Bük. Nocleh.
3. den: Návštěva mohutného středověkého 
hradu forchtensteinu tvořící dominantu 
kraje, který získal v 17. století mocný rod 
Esterhazy od habsburského císaře. Esterha
zyové nechali hrad přestavit a jsou dodnes 
jeho majiteli. Odpoledne železniční dráha 
Semmering – první skutečná horská dráha na 
světě vedoucí dramatickou krajinou, několika 
tunely a přes řadu odvážných viaduktů 
průsmykem Semmering ve výšce 897 m. 
Jako významná technická památka byla trať 
zapsána do seznamu UNES CO. Návštěva stej
nojmenných klimatických lázní, vycházka na 
vyhlídku Doppelreiterwarte, odkud se naskýtá 
pohled na část trati a některé z viaduktů, cesta 
vlakem. Nocleh.
4. den: Výlet k neziderskému jezeru, jehož 
značná část je národním parkem s pěknou 
přírodou plnou ojedinělých druhů rostlin a více 
než 300 druhů ptactva, prohlídka romantic
kých městeček blízko jezera.  Prohlídka Mor-
bisch am See – malebná vesnička, ve které 
se vyrábí výtečné bílé víno. Úzké uličky s bílými 
domečky, které jsou ověšené květinami, tvoří 
romantická zákoutí. rust – půvabné město 
se zachovalým historickým jádrem s řadou 
renesančních a barokních budov. Návštěva 
rakouského města eisenstadt, které je 
metropolí Burgenlandska a nachází se zde 
dům J. Haydna a zámek Esterházy – jeden 

z nejkrásnějších barokních zámků v Rakousku 
(Zrcadlová síň, Malý čínský salón, koncertní 
Haydnův sál aj.). Nocleh.
5. den: Pobyt v termálních lázních Bük 
nebo fakultativní výlet – klášter Pannon-
halma – jeden z největších kulturních skvostů 
Maďarska, zapsaný na seznam světového kul
turního dědictví UNESCO. Toto benediktinské 
opatství se pyšní skvostnými interiéry. Cestou 
zpět zastávka v městečku Györ. Nocleh.
6. den: Přejezd do rakouských Alp – ra
kouského národního parku Ötscher-
Tormauer. Pěší vycházka divokou alpskou 
krajinou soutěsek („Otcovy příkopy“), peřejí 
a vodo pádů (vodopád lassingfall). Návštěva 
poutního místa Mariazell. Návrat v pozdních 
večerních hodinách.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182ASTB01 10.07.–15.07. 6990 N4,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Písku a Českých 
Budějovic.
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3 večeře, 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1750 Kč, výlet 
klášter Pannonhalma 250 Kč, komplexní 
pojištění 180 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.
Pozn.: prohlídka lázní Bad Bluman není garan
tovaná, závisí na jejím potvrzení vedením lázní 
v daném dni.

Eisenstadt

Riegersburg

Pannonhalma

Graz

semmering

rakousko

 SkvOSTy ŠTÝrSka a BurGenlanDSka, TerMÁlnÍ lÁZně BÜk
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1. den: Ráno odjezd. Návštěva impozant
ního renesančního zámku augustusbur-
gu. Staré lovecké sídlo se tyčí nad údolím 
říčky Zschopau. V zámku naleznete největší 
muzeum motocyklů v Evropě a dále několik 
menších muzeí. Přejezd k  zámku lichten-
walde s jedním z nejkrásnějších parkových 
areálů Německa. V zrekonstruovaném 
zámeckém parku naleznete velké množství 
vodních fontán, teras a průhledových 
cest. Návštěva hradu kriebstein, o němž 
je možno tvrdit, že je nejhezčím rytířským 
hradem celého Saska. Gotický hrad leží na 
strmém skalnatém ostrohu obtékaném ze 
tří stran řekou Zschopau. Prohlídka hradu 
nabízí k prohlédnutí portrétní obrazy, 
gotické haly, rytířský sál, honební pokoj, 
pokladnici a významný křídlový oltář 
Sv. Alexia z r. 1520. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Zámek a zahrady Pillnitz. 
Anglická, holandská a čínská zahrada roz
lehlého parku vábí k procházkám, oranžérie 
a skleník s palmami lákají zájemce o bota
niku k prohlídkám exotických pokladů.  
Návštěva zámku Moritzburg, který je 
nazýván Perlou saského baroka. Obsahuje 
rozsáhlé sbírky loveckých trofejí, čínského, 
japonského a míšeňského porcelánu. Na 
zámku se natáčela pohádka Tři oříšky 
pro Popelku. Návštěva Drážďan, metro
pole Saska, která je nazývána Florencií 

na Labi – Theaterplatz s pomníkem krále 
Jana a budovou Semperovy opery, Zwinger 
komplex barokních budov se zahradou, 
ležící ve Starém městě, jedná se o jedno 
z nejvýznamnějších stavebních děl z období 
baroka v Německu, zámek a kostel Frauen
kirche. Kostel sv. Kříže. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva barokních za
hrad Grosssedlitz, které patří mezi nejpo
zoruhodnější zahradní areály v Německu, 
tzv. Saské Versailles. Naleznete zde řadu 
úžasných vodotrysků, květinových záhonů 
a vzácných dřevin. Pevnost königstein, 
patří mezi nejoblíbenější výletní místa 
v Sasku. Uprostřed bizarní krajiny Sa
ského Švýcarska, na skalní plošině ve výši 
247 metrů nad hladinou Labe, se nachází 
více jak 50 různých stavebních objektů, 
svědků minulých staletí. Večer návrat.

německo

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DBNB01 18.05.–20.05. 3690 N1,2
182DBNB02 31.08.–02.09. 3690 N1,2

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 800 Kč, kom
plexní pojištění.
Doporučená částka na vstupy: 40 EUR.

3denní zájezd s denním přejezdem  

 Perly SaSka – HraDy, ZÁMky, ZaHraDy a PevnOSTi

Moritzburg

Konigstein

Pillnitz  Parky, ZaHraDy a PaMÁTky uneSCO 
4denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Prohlídka Würzbur-
gu. Bývalá rezidence knížat biskupů z Würz
burgu (UNESCO) patří k nejvýznamnějším 
barokním zámeckým objektům v Evropě. 
Prohlídka historického jádra a pevnosti 
Marienberg. Odjezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka města Marburg 
postaveného nad řekou Lahn. Město je vý
znam né díky svému hradu vystavěném na 
skalním ostrohu a impozantnímu go tic
kému kostelu svaté Alžběty. Návštěva nej
většího evropského zámec kého parku Wil-
helmshöhe v kasselu. Roste zde více než 
600 druhů stromů a dalších rostlin z celého 
světa, naleznete zde vodopády, fontány, 
skleníky plné tropické vegetace. V zámku 
Wilhelmshöhe naleznete jednu z největších 
sbírek Rembrandta a slavnou antickou 
sochu Kasselského Apollóna. Prohlídka his
torického jádra Goslaru (UNESCO), město 
s nej vět ším počtem hrázděných domů v Ně
mec ku. Ráz městu dávají kostely, kap le, 
kláštery, cechovní, měšťanské a hornic ké 
domy spolu s městskými hradbami. Nej zná
mější památkou je císařská falc, románská 
stavba z 11. století. Ubytování, nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka kouzelného 
měs ta Celle s jedinečným historickým jád
rem se stovkami hrázděných domů. Asi 
nej vý znam nější stavbou ve městě je vé
vod ský zámek. Hannover – návštěva nád

herného komplexu královských zahrad
v Herrenhausenu. Jeho Velká za
hrada v ba rokním stylu patří údajně 
k nejkrásnějším v Evropě. Řada fontán, 
jezírek i uprave ných záhonů láká k procház
kám tisíce návštěvníků. Za prohlídku však 
stojí i botanická zahrada Berggarten 
se svou tři sta let starou historií. Návštěva 
novogotického loveckého zámku Marien-
burg tyčícího se na řekou Leine. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka historického 
jádra quedlinburgu (UNESCO), centru na
leznete na tisíc hrázděných budov, centrum 
je skvělým příkladem středověkého evrop
ského města. Park Wörlitz – nejvýznamnější 
krajinářský park kontinentální Evropy (UNES
CO). Pozoruhodná ukázka kulturní krajiny 
18. století, krajinná úprava s roz lehlými 
vodními plochami a kanály. Dominanty 
rozmístěné v četných pohledových osách 
a průhledech, za hrad ní ostrovy s alego
rickými motivy. Návrat kolem půlnoci.

Kassel

Goslar

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DNUB01 24.05.–27.05. 6490 N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 3* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2100 Kč, kom
plexní pojištění 120 Kč.
Doporučená částka na vstupy: 60 EUR.
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 ŘeZnO a PlavBa kŘiŠŤÁlOvOu lODÍ k WalHalle

 PaSOv a PlavBa kŘiŠŤÁlOvOu lODÍ SWarOvSki 

1denní zájezd  

1denní zájezd  

1. den: Odjezd ráno. Příjezd do biskupského 
Řezna na Dunaji. Prohlídka historické
ho Starého města s mohutným dómem 
sv. Petra, dóm je nejvýznamnější gotická 
stavba v jižním Německu stavěná po vzoru 
francouzských katedrál. Vedle dómu je 
biskupský palác s Prétorskou bránou, 
nejstarší městskou bránou v Německu. 
Okolo radnice dojdete na 308 metrů dlouhý 
kamenný most přes Dunaj, který je přes 
800 let starý, a tedy nejstarší v Evropě. 
Hned u mostu je i přístaviště, kde na Vás 
bude čekat luxusní výletní loď vyzdobená 
krystaly Swarovski. Po Dunaji doplujete až
k památníku Walhalla, který se majestátně 
vypíná nad řekou. Památník byl vybu
dován po vzoru athénského  Parthenónu
a ukrývá busty nejvýznamnějších osobností
z německé historie. Vycházka k památníku

a prohlídka. Lodí zpátky do centra Řezna. Pro
stor pro vychutnání podvečerního Řezna 
a poté odjezd do ČR, návrat v pozdních
večerních hodinách. 

1. den: Odjezd ráno. Příjezd do biskup
ského Pasova na soutoku tří řek. Prohlídka 
historic kého Starého města s impozantním 
dómem sv.Štěpána a biskupskou rezi-
dencí. Od dómu procházka až k soutoku 
žlutozeleného Du naje, šedého innu
a hnědého ilzu. Budete obdivovat barevné 
mísení vod a okolo plovou cí lodě. Od sou
toku půjdete po nábřeží, uvidíte mohutný 
biskupský hrad na protějším břehu, mi
nete krásné budovy pozdněgotické radnice
a dojdete k přístavišti výletních lodí. Tam 
bude čekat výletní loď s interiérem vyzdo
beným křišťály Swarovski. Upoutá ze
jména mohutný křišťálový lustr hrající všemi 
barvami. Při 2hodinovém výletu po Dunaji 
do Obernzellu a zpět zažijete domi
nanty Pasova, soutok tří řek, okolní vesničky

a hlavně mohutnost Dunaje. Na lodi se 
můžete občerstvit v krásné restauraci či si dát 
kávu na horní palubě. Po přistání si vychut
náte podvečerní Pasov. Poté odjezd do ČR. 
Návrat v pozdních večerních hodinách.

německo

Křišťálová loď Swarovski
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Pasov

1. den: Odjezd ráno. Příjezd do Neuschönau 
v Bavorském lese. Procházka po stezce
v korunách stromů, která je s délkou 
1300 metrů nejdelší na světě. Po 
absolutně bezpečné stezce z masivní 
dřevěné konstrukce půjdete ve výšce od 
8 do 25 metrů v korunách buků, jedlí 
a smrků. Stezka je vhodná pro všechny 
generace. Na závěr vyjdete na 44 metrů 
vysokou rozhlednu, z které uvidíte 
rozsáhlý Bavorský les s vrcholy velkého 
roklanu a luzného. Po občerstvení se 
vydáte na okruh po lesní zoo, která se roz
kládá na ploše 200 hektarů pod korunami 
staletých stromů. Celá trasa je 7 km dlouhá 
a vzhledem k zastávkám u jednotlivých 
zvířecích výběhů potřebujete 3–4 hodiny 
chůze. Ve velkých výbězích, citlivě situo
vaných do přírody, uvidíte zvířata, která 
žijí či žila v lesích Bavorského lesa – zubry, 

vlky, černou zvěř, vydry, jeleny, losy, 
medvědy, tetřevy, bobry. Odjezd do ČR. 
Návrat večer.

1denní zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DBLB01 20.05. 890 N1
182DBLB02 26.08. 890 N1

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce.
Příplatek: komplexní pojištění 30 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 8 EUR

Rozhledna

 BavOrSkÝ leS – STeZka v kOrunÁCH STrOMŮ a leSnÍ ZOO 

Stezka v korunách stromů

Lesní zoo

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DPAB01 19.05. 990 N1
182DPAB02         29.09. 990 N1

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 30 Kč.
Doporučená výměna na lodní výlet: 14 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DRDB01       25.08. 990 N1
182DRDB02        28.09. 990 N1

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 30 Kč.
Doporučená výměna na lodní výlet + 
vstupy: 17 EUR.

Řezno

Řezno – přístaviště na Dunaji

Walhalla
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1. den: V ranních hodinách odjezd. Od
poledne město Speyer, císařský dóm 
z 11. století (UNESCO), Historické muzeum 
Falce s římskými i franckými sbírkami, 
případně Vinařské muzeum. V podvečer 
ochutnávka vín a večeře u města Bad 
kreuznach. Odjezd na ubytování v Kob
lenz. Nocleh.
2. den: Snídaně. Údolí řeky Mosely, které 
je lemováno terasovitými vinicemi. Prohlíd
ka městečka Bernkastel s hrázděnými 
domy. Návštěva starobylého Trevíru (Trier) 
– snad nejstaršího německého města, 
které bylo údajně založeno již roku 16 
před naším letopočtem císařem Augustem. 
Městská brána nebo Královská falc. Hlavní 
trhové náměstí s křížem a kašnou, Dóm 
sv. Petra, gotický kostel Panny Marie. 
Ve vinařství firmy von nell si pochutnáme 
nejen na zajímavém menu, jehož součástí 
je i polévka a krém z Rieslingu, ale ochut
náme i  7 vzorků místních vín. Po večeři se 
vrátíme do Koblenze. Nocleh.
3. den: Snídaně. Plavba lodí po nej krás
něj ším úseku řeky rýn. Můžeme pozo ro
vat romantické zříceniny rytířských hra dů 
(Stolzenfels, Marksburg, Pfalzgafen stein), 
malebné obce, vinice a sady nebo pověstmi 
opředenou skálu Loreley. Malebná venička 
Oberwesel s hradem Schönburg, koste
lem Panny Marie vybudovaným z červeného 

kamene a městskou hradbou s 16 stře do
věkými věžemi. Degustace odrůdy Riesling 
z vinic kolem Rýna v místním vinařství. 
Ve čer návrat do Koblenz, mopžnost po
se zení v místních restauracích. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva Heidelbergu, 
hlavního univerzitního města Německa. 
Ohromí nás pohádková kulisa barokního 
města nad řekou Neckar se vznešenou silue
tou zámku bdícím na svahu v 70 metrové 
výšce nad hladinou řeky. Historické cen
trum s kouzelnými náměstími, kašnami 
a slavným kostelem sv. Ducha. Možnost 
posezení v kavárničce nebo prohlídka Hei
delberského zámku. Příjezd ve večerních 
hodinách. 
Pozn.: Plavbu lodí Kob lenz – Ober wesel je 
nutné objednat při rezer vaci zájezdu v CK.

německo

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DURB01 05.05.–08.05. 11290 N1,8

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce, ochutnávka vín s večeří 
v Bad Kreuznach a v Trevíru, ochutnávka vín 
v Oberweselu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1800 Kč,
komplexní pojištění 120 Kč. Plavba lodí
Koblenz – Oberwesel cca 31 EUR (rezervace v CK).
Doporučená částka na vstupy: 55 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

4denní zájezd s denním přejezdem  

Speyer

Mosela

Oberwesel

 něMeCkÁ HanZOvnÍ MěSTa a DÁnSkO
6denní zájezd s denním přejezdem

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem. 
Zastávka v romantickém Celle se stovkami 
hrázděných domů a půvabným renesančním 
zámečkem. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Brém (UNESCO), 
prohlídka historického jádra Marktplatz 
s velkolepým dómem, renesanční radnicí 
a štítovými domy. Odjezd do Hamburku 
– druhého největšího německého města 
s kostelem sv.Jakuba s největšími barokními 
varhany v severním Německu. Z náměstí 
Rathausmarkt projdete noblesní pasáží 
k městskému jezeru Binnenalster, dále 
procházka po bulváru Jungfernsteig na 
břehu jezera a pro zájemce lodní vyjížďka 
v hamburském přístavišti. Ubytování v okolí 
Hamburku. Nocleh.
3. den: Snídaně. Příjezd do lübecku (UNES
CO) – ve středověku nejvýznamnějšího měs ta 
na Baltu a rodiště Thomase Manna. V centru 
gotický mariánský kos tel, Holštýnská brána, 
nejznámější ci hlo vá radnice v Německu 
a muzeum ro di ny Mannových. Návštěva 
Niederreger Café a marcipánového muzea, 
možnost ná ku pu pravého lübeckého mar
ci pánu. Poté průjezd Holštýnským Švý-
car skem a zastáv ka v eutinu, trajektem do 
Dánska. Ubyto vání. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do kronborgu 
(UNESCO), který proslul díky Shakespearovi 
jako Hamletův zámek, prohlídka zámku 

s 62 metry dlouhým tanečním sálem a krás
nou kaplí. Odjezd do kodaně – hlavního 
města Dánska. Prohlídka – nejdelší pěší 
zóna světa Stroget, lodičkou z idylické
ho přístavu Nyhavn k malé mořské 
víle a přístavní pevnosti Kastellet, zámky 
rosenborg, Christiansborg a amalien-
borg, pro zájemce zábavní park Tivoli. 
Návrat na ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do univerzitního 
roskilde s cihlovou katedrálou Sv.Lukáše 
(UNESCO), která je tradičním pohřebním 
místem dánských králů – jsou zde hrobky 
22 králů a 17 královen. Následuje návštěva 
muzea vikingských lodí vyzvednutých ze 
dna přilehlého fjordu. Lodě používali Vi
kingové k nájezdům do Anglie. Trajektem 
do Rostocku. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat po půlnoci.

Hamburk

Kodaň

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DHAB01 31.07.–05.08. 12490  N1,8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce, trajekty.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4150 Kč,
komplexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. osoba na palandě 2000 Kč.
Doporučená částka na vstupy: 50 EUR + 
600 DKK (dohromady cca 120 EUR)
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

 MOSela a rÝn – exkluZivnÍ ZÁJeZD Se SOMMeliereM
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 BavOrSkÉ krÁlOvSkÉ ZÁMky a BODaMSkÉ JeZerO
5denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno přes Tábor do Bavor
ska. Příjezd k největšímu bavorskému 
jezeru Chiemsee, lodí na ostrov Herreninsel. 
Prohlídka zámku Herrenchiemsee, německé 
kopie francouzského Versailles. Odjezd na 
ubytování v podhůří Alp. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd k benediktinskému 
klášteru ettal, zastávka s možností nákupu 
klášterního likéru či piva. Poté návštěva neoro
kokového zámku linderhof, prohlídka. V zá 
mec ké zahradě je řada romantických staveb 
Maor ský stánek či Marocký dům. Následuje 
přejezd k neuschwansteinu, nejslavnějšímu 
zámku krále Ludvíka Bavora. Prohlídka a krátká 
procházka k nedalekému vodo pádu. Odjezd na 
ubytování u Bodamského jezera. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka kostnice, histo
rického města na břehu Bodamského jezera 
známého odsouzením a upálením M. J. Husa.
Poté návštěva poloostrova reichenau 
(UNESCO), centra středověké vzdělanosti, 
a dále zastávka u románského kostela sv. Jiří 
v nedalekém Oberzellu. Přejezd do Švýcarska 
k mohutným rýnským vodopádům, 
které lze obdivovat z několika vyhlídkových 
plošin. Na zpáteční cestě zastávka v maleb
ném švýcarském městečku Schaffhausen, 
prohlídka. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do německého 
friedrichshafenu u Bodamského jezera s pro
slulým muzeem vzducholodí, prohlídka. Poté 

přesun do uhldingenu s unikátním skanze
nem pravěkých domů na kůlech. Odpoledne 
plavba trajektem na ostrov Mainau, známý 
jako „ostrov květin“. Procházka kouzelným 
parkem se záplavou květin, palem, citrusov
níků a dalších exotických rostlin. Odjezd do ČR.
5. den: Návrat v noci / časně ráno.

Neuschwanstein

Herrenchiemsee

Květinový ostrov Mainau

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DPOB01 20.06.–24.06. 7890 N1,8

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1600 Kč, 
3 večeře 1320 kč,komplexní pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

 Perly ŠvÁBSkÉ alBy
3denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd dopoledne. Návštěva bavor
ského městečka rothenburg ob der Tauber, 
které je známé pro své ze středověku zacho
valé staré město s mnoha klikatými uličkami 
a malými náměstími obklopené hrázděnými 
domy. Ubytování, nocleh.
2. den: Snídaně. Zámek ludwigsburg – 
„švábské Versailles“, jeden z nejkrásnějších 
a největších barokních zámků v Německu, 
prohlídka interiéru zámku – vývoj slohů přes 
pozdní baroko, rokoko až po empír. Zámek
lichtenstein – vyhlídka z nádvoří pohádko
vého zámku, který patří vévodům z Urachu. Bad 
urach – lázeňské město v srdci Švábské Alby,
prohlídka starého města. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka hradu Hohen-
zol lern, položeném na 855 m vysokém 
kopci u měs tečka Hechingen, který patří 
k nejkrásnějším a nejvíce navštěvovaným 
hradům v Evropě. Byl sídlem rodu 
Hohenzollernů, kteří se dostali k moci ve 
středověku a vládli Prusku a Braniborsku až do 
konce první světové války. Nejvýznamnějším 
exponátem je koruna Viléma II. nebo osobní 
věci Bedřicha II. Velikého. klášter Beuron, 
prohlídka kostela. Průjezd krásným údolím 
Dunaje. Zámek Sigmaringen s mnoha 
věžičkami a s jedinečnou zbrojnicí, která je jed
nou z největších soukromých sbírek v Evropě, 
prohlídka inte riéru zámku. Odjezd zpět do ČR. 
Návrat večer.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182DSVB01 18.05.–20.05. 4890 N1,2,3
182DSVB02 21.09.–23.09. 4890 N1,2,3

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 2* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1400 Kč, kom
plexní pojištění 90 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 40 EUR.

Hohenzollern

Lichtenstein

německo

Ludwigsburg
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1. den: Přílet do Funchalu. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Funchal – Park Santa Ca-
tarina, divadlo, katedrála, proslulá madeirská 
tržnice – Mercado. Návštěva nejstarších vin-
ných sklepů s degustací vína. Odpoledne pěší 
procházka – Levada Vale Paraiso (náročnost 
lehká). Odpoledne návrat na hotel. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva městečka Camara 
de Lobos, městečko Winstona Churchilla. 
Cabo Girao, druhý nejvyšší útes do moře 
na světě. Sao Vicente, návštěva Vulkanické 
jeskyně s vulkanickým centrem. Vyhlídka 
s vodopádem Veo da Noive – Nevěstin 
závoj. Porto Moniz – přírodní koupaliště 
z vulkanických kamenů. Fakultativní oběd. 
Dle počasí možnost koupání v lávovém 
koupališti. Návrat na hotel. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet s pěší turis-
tikou (náročnost střední). Levada Rabaçal 
25 Fontes je jedna z nejkrásnějších levád na 
Madeiře. Levada vede přes zalesněné pásmo 
a naskytnou se vám překrásné výhledy. Je 
dlouhá 9 km a trvá cca 3,5 hodiny. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní volno – možnost 
koupání v oceánu či navštívení botanických 
zahrad ve Funchalu. Nocleh.
6. den: Snídaně. Návštěva vesničky Camacha 
– manufaktura proutěného nábytku. Druhý 
nejvyšší vrchol Madeiry – Pico do Areeiro 
(1818 m). Zastávka ve vnitrozemí v Ribeiro 
Frio – pstruží farma. Krátká procházka levá-

dou – Levada Balcoes, která vyústí v srdci 
hor a poskytne panoramaticky výhled na 
hory. Fakultativní oběd ve Faialu. Přejezd 
do městečka Santana, kde se nachází jedny 
z posledních typických madeirských domů ve 
tvaru písmene A. Zastávka na vyhlídce Ponta 
do Rosto – nejvýchodnější část Madeiry. 
Návrat na hotel. Nocleh.
7. den: Snídaně. Výlet s pěší turistikou (nároč-
nost lehká) – Mimózová leváda. Procházka 
mezi horami a údolím v oblasti Machico. 
Naleznete zde kontrast mezi přírodní vegetací 
a terasovitými políčky, na kterých farmáři pěstují 
zeleninu a ovoce. Uvidíte množství různých 
rost lin a stromů. Levada je dlouhá 12 km a trvá 
cca 4 hodiny. Odpoledne zastávka na koupání 
na písečné pláži v Machico. Návrat na hotel. 
Fakultativně Madeirský folklorní večer. Nocleh.
8. den: Snídaně. Odlet do ČR. 

1. den: Večer odlet z ČR do Portugalska. 
Transfer do hotelu, ubytování. Nocleh. 
2. den: Snídaně. Lisabon – dopoledne 
první část prohlídky metropole Portugal-
ska s nejvýznamnější památkou klášterem 
Sv. Jeronýma v Belemu. Sintra – královské 
město, jedno z nejstarších v Portugalsku, 
opěvované pro svoji krásu mnoha bás-
níky. Prohlédnout si můžete královský 
palác i maurský hrad. Cabo da Rocca 
– nejzápadnější výběžek Evropy. Večer 
příjezd do Fatimy – známého poutního 
místa. Nocleh.
3. den: Snídaně. Batalha – pro svou krásu 
ve všech dějinách umění vyzdvihovaný 
klášter. Alcobaca – starobylé městečko 
s klášterem P. Marie. Tomar – historické 
město, kterému vévodí templářský hrad 
z 12. století. Přejezd na sever Portugalska. 
Nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka 
přístavního města Porto, známého svým 
vinařstvím (portské). Coimbra – univer-
zitní město, první hlavní město Portugalska. 
Stará katedrála, kostel sv. Kříže, univerzita 
s proslulou knihovnou. Nocleh.
5. den: Snídaně. Dopoledne příjezd do 
Lisabonu. Prohlídka historického centra, 
čtvrti Alfama aj. Nocleh.
6. den: Snídaně. Évora – historické cen-
trum je na seznamu památek UNESCO. 

Odpoledne přejezd na nejnavštěvovanější 
portugalské pobřeží – Algarve. Krátká 
zastávka na pobřeží u Carvoeira, procházka 
kolem útesů Praia Marinha. Nocleh.
7. den: Snídaně. Algarve – jedno z nej-
krásnějších pobřeží Evropy s písečnými 
plážemi i rozeklanými útesy. Koupání 
na plážích zasazených mezi skalisky. 
Návštěva Cabo de San Vincente – nej-
jihozápadnějšího výběžku Evropy s ma-
jestátním majákem. Možnost plavby 
lodičkami kolem rozeklaného skalnatého 
pobřeží u Lagosu. Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledne odlet z Portu-
galska zpět do ČR.

Č. zájezdu Termín Cena
182PMAL01 18.06.–25.06. 24990
182PMAL02 17.09.–24.09. 24990

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu 3* se snídaní 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou 
dopravu Praha–Funchal, letištní taxy (2500 Kč), 
autobusová doprava na Madeiře, průvodce, 
vstup do Vulkanické jeskyně. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj 4600 Kč, polopenze 
3300 Kč, Madeirský folklórní večer 840 Kč, 
komplexní pojištění 240 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1500 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena
182PORL01 22.05.–29.05. 24990
182PORL02 11.09.–18.09. 24990

Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x večeře, 
leteckou dopravu Praha–Lisabon, letištní taxy 
(2500 Kč), autobusová doprava v Portugalsku, 
průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 4990 Kč, komplexní 
pojištění 240 Kč.
Minimální výměna na vstupy a výlet lodí: 
90 EUR.

8denní zájezd  

 MADEIRA

8denní zájezd  

 PORTUGALSKO

Funchal

Cabo Girao

Ponta do Rosto

Evora

Sintra

Batalha



Portugalsko

1. den: Odlet z Prahy do Porta. Transfer na 
ubytování.
2. den: Poutní místo Bom Jesus do Monte 
s proslulým barokním schodištěm a neopako-
vatelnými výhledy na město Braga. Zastávka 
v městečku Barcelos. Pěší túra mezi Barcelos 
a Ponte de Lima (15 km) povede příjemně 
zvlněnou krajinou s výhledy na pohoří Labruja. 
Ubytování v Ponte de Lima s nejkrásnějším 
středověkým mostem v zemi, centrum 
vinařství. 
3. den: Královská etapa portugalské cesty 
z Arcozelo do Rubiaes (13,5 km), cesta 
povede pohořím Labruja po historických stez-
kách. Přejezd do hraničního města Valença 
na řece Miňo, hraniční pevnost s krásnými 
krásné výhledy na řeku. Monumentální město 
Tui s úchvatnou katedrálou, klášterem Santo 
Domingo. 
4. den: Přejezd do rybářského městečka
A Guarda. Pěší túra z A Guarda do Oia 
(12,5 km), podél atlantického pobřeží 
s překrásnými výhledy na oceán. Přejezd do 
Baiony, městečka s významnou historií. 
Volno ke koupání. 
5. den: Pěší túra z Baiony do Nigrán (9 km) 
procházka zelenou pohádkovou krajinou 
s výhledy na ústí Ría de Vigo. Poté zastávka 
u Viga, galicijský palác pazo de Lavandeira ze 
17. stol. s nádhernými zahradami. Přejezd do 
Pontevedry. Večerní procházka středověkým 

centrem, posezení se skleničkou a tapas.
6. den: Ostrov Isla de Arousa, přírodní 
rezervace pro unikátní pobřeží a pláže, vy-
hlídka O Con do Forno. Pěší túra ze S. Miguel 
de  Valga přes convento de Herbón do Pa-
drónu (10,5 km). Ubytování v Santiago de 
Compostela.
7. den: Volné dopoledne nebo procházka
historickým jádrem Santiaga de Com-
postela. Fakultativně účast na poutnické 
mši v kated rále. Přejezd do Porta. Návštěva 
vinných sklepů ve Vila Nova de Gaia spojená 
s ochutnávkou portského. 
8. den: Procházka Portem, malebně situo-
vaném nad řekou Douro. Kolem katedrály 
a muzea sakrálního umění se vydáme k vy-
hlídce Miradoiro na řeku a most Don Luis I, 
výtahem se svezeme na nábřeží plné typic-
kých restaurací a barů a odtud se vydáme ke 
kostelu sv. Františka, paláci da Bolsa a věži dos 
Clérigos. Transfer na letiště a odlet do ČR.

1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer 
na ubytování.
2. den: Snídaně, prohlídka Lisabonu – 
město, na které shlíží ze své výše socha 
Krista, přesná kopie té slavnější v Riu de 
Janeiro. Lisabon se díky svému přístupu 
k Atlantickému oceánu stal významným 
obchodním přístavem a křižovatkou světa 
s největšími suchými doky na evropském 
kontinentě. Návštěva starobylé čtvrti 
Belém s Klášterem sv. Jeronýma (vrchol 
mayské architektury s nádhernou křížovou 
chodbou), věže Torre de Belém (původně 
obranná věž a maják na řece Tejo), maur-
ské pevnosti Castelo de Sao Jorge, odkud 
je úchvatný výhled na celé město. Staro-
bylé uličky nás zavedou do nejstarší čtvrti 
Alfama, založené již Féničany. Prohlídka 
pokračuje na náměstí na Praca de Comér-
cio, jedno z největších a nejkrásnějších 
náměstí Lisabonu. Na závěr dne výjezd 
výtahem Elevador de Santa Justa (po-
dle návrhu žáka slavného stavitele A. G. 
Eiffela). Návrat na ubytování. Fakultativní 
návštěva představení typického portugal-
ského hudebního žánru – fado.
3. den: Snídaně, celodenní výlet do okolí 
Lisabonu, Sintra, Cabo da Roca, Cas-
cais a Estoril. Sintra (UNESCO), bývalé 
letovisko portugalské šlechty, plné paláců 
různých stylů a křivolakých uliček s malými 

obchůdky. Hlavní atrakcí je známý Palácio da 
Pena z 19. století, který je nejzachovalejším 
příkladem romantické portugalské architek-
tury. Dále letní rezidence portugalského 
krále Palacio Nacional de Sintra. Na Cabo 
da Roca (nejzápadnější cíp kontinentální 
Evropy) si vychutnáte nádherné výhledy 
a v rybářském městečku Cascais zase ochut-
náte některou z místních rybích specialit. 
Na závěr prohlídka Estoril. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně, individuální volno v Lisa-
bonu, transfer na letiště a odlet do ČR.

Č. zájezdu Termín Cena
182PSPL01 18.09.–25.09. 27990

Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hotelech 
3*/4* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
leteckou dopravu Praha–Porto, letištní taxy 
(2500 Kč). autobusovou dopravu, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 4600 Kč, 7 večeří 
2450 Kč, komplexní pojištění 240 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena
182PLIL01 01.06.–04.06. 18990
182PLIL02 28.09.–01.10. 18990

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou
dopravu Praha–Lisabon, letištní taxy, auto-
busovou dopravu 3. den, průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 120 Kč, 
jednolůžkový pokoj 2 590 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR.

8denní zájezd  
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1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer 
na ubytování v okolí Óbidos.
2. den: Po snídani návštěva středověké 
vesničky Óbidos, úzké uličky sestávající 
z bílých domečků s terakotovými střechami 
plné obchodů. V rybářské vesničce Nazaré 
procházka po místní pláži. Dále přejezd 
do městečka Alcobaca s největším koste-
lem v Portugalsku (UNESCO) a krásným 
cisterciáckým opatstvím. Na závěr prohlídka 
Batalhe s královským klášterem (UNESCO). 
Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře.
3. den: Snídaně. Coimbra – až do 13. stol. 
hlavní město země, rodiště 6 portugalských 
králů a kolébka vzdělání. Nachází se tu 
nejstarší univerzita v Portugalsku (druhá 
nejstarší na světě), na které vystudovali ve-
likáni portugalské literatury. Prestiž univerzity 
sem dodnes přitahuje tisíce studentů, kteří 
z více než 80 tisíc obyvatel Coimbry tvoří 
jednu čtvrtinu. Poté přejezd do Guima-
raes – kolébky portugalského národa. Úzké 
středověké uličky v zachovalém jádru přímo 
vybízejí k procházce. Historické jádro města 
je uznáno světovým kulturním dědictvím. His-
torické domy byly postupně zrekonstruovány 
a hrad sv. Michala se stal dominantou města. 
Další zajímavostí města je Vévodský palác 
Paco dos Duques - dnes muzeum. Prohlídka 
středověké Bragy, zastávka na poutním 
místě Bom Jesus do Monte a na závěr 
dne návštěva  vinných sklípků caves v Portu, 
ve světě proslaveném svým portským vínem, 
které však není z Porta. Vinice se nacházejí 
v údolí řeky Douro, asi 100 km od města
a víno je v sudech převáženo do Vila Nova de 
Gaia, městečka ležícího na druhé straně řeky 
téměř splývajícího s Portem.  Návrat na uby-
tování v okolí Porta. Večeře.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Porta.  
Porto – druhé největší město Portugalska, 
hlavní město provincie Douro. Porto je krásné 
město s kouzelnými uličkami, pozoruhodnou 
historií, množstvím památek i intenzivním 
nočním životem. Procházky po historické 
čtvrti Ribeira, po březích Doura až po jeho 
ústí do Atlantiku mají nezaměnitelnou atmos-
féru. Návštěva katedrály Terreido da Sé, čtvrtě 
Barredo s domy naklánějícími se do stran, 
gotického kostela Sao Francisco s honosnou 
zlatou výzdobou, ubytování a večeře v okolí 
Porta.
5. den: Snídaně. Prohlídka města Tomar, 
kde se nachází Convento de Cristo, hrad 
s klášterem z 12. stol., který byl sídlem rytířů 
Kristova Řádu (na seznamu UNESCO). Dále 
do Fátimy, jednoho z nejvýznamnějších 
poutnických míst křesťanského světa  s velkou 
neobarokní bazilikou, postavenou na počest 
zjevení Panny Marie. Věže baziliky měří 
65 m a náměstí je dvakrát větší než náměstí 
baziliky sv. Petra v Římě. Na hlavním oltáři je 
možné vidět vitráže s výjevy zjevení a obraz 
s poselstvími, které odevzdala Marie pastýřům 
při zjevení. Za zmínku stojí i monumentální 
varhany z roku 1952, které mají 12 tisíc píšťal.  
Ubytování ve Fátimě či okolí. Večeře.

6. den: Po snídani odjezd do Lisabonu 
– město, na které se dívá socha Krista 
(návštěva), přesná replika té slavnější v Riu de 
Janeiro. Lisabon se díky svému přístupu k At-
lantickému oceánu stal významným obchod-
ním přístavem a křižovatkou světa s největšími 
suchými doky na evropském kontinentě. 
Prohlídka města – starobylá čtvrť Belém 
s Klášterem Jeronýmů (vrchol manuelské 
architektury), věž Torre de Belém (původně 
obranná věž a maják na řece Tejo), hrad 
Castelo de Sao Jorge, nejstarší čtvrť Alfama. 
Na závěr vyvezení železným výtahem elevador 
de Santa Justa (podle návrhu žáka slavného 
stavitele A. G. Eifella). Odjezd na ubytování 
v Lisabonu, večeře.
7. den: Snídaně, celodenní výlet do okolí Lisa-
bonu na trase Sintra - Cabo da Roca a Cascais. 
Sintra, bývalé letovisko portugalské šlechty, 
plné paláců různých stylů a křivolakých uliček 
s malými obchůdky je nejnavštěvovanějším 
městem Portugalska (UNESCO). Hlavní atrakcí 
je známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který 
je nejzachovalejším příkladem romantické 
portugalské architektury, dalším lákadlem je 
letní rezidence portugalského krále Palácio 
Nacional de Sintra postavená na přelomu 
15. a 16. stol. Výhledy z nejzápadnějšího 
cípu kontinentální Evropy, Cabo da Roca 
a v rybářském městečku Cascais možnost 
ochutnaní některé  z místních rybích speci-
alit. Seznámení se s portugalskou obdobou 
Monte Carla – Estorilem. Návrat na ubytování 
v Lisabonu. Fakultativně návštěva představení 
typického portugalského hudebního žánru 
fado - tradiční portugalský druh hudby, který 
vznikl v uličkách Alfamy a který jinde na světě 
nenajdete. Většinou se jedná o zhudebněné 
básně, které odkazují na dávno zašlou slávu 
Portugalska, a proto jsou často melancholické.  
8. den: Snídaně, individuální volno, před 
odjezdem na letiště zastávka u Cristo Rei, 
transfer na letiště, odlet do Prahy .

Č. zájezdu Termín Cena
182POZL01 25.05.–01.06. 27490
182POZL02 02.07.–09.07. 27490
182POZL03 21.09.–28.09. 27490

Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hotelu 3* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5 večeří, 
leteckou dopravu Praha-Lisabon, letištní taxy, 
autobusovou dopravu v Portugalsku, průvodce, 
služby místního průvodce v Portu, vstup do 
vinných sklepů v Portu s ochutnávkou.
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč, 
jednolůžkový pokoj 5 200 Kč
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR, 
představení Fado se dvěma nápoji cca 30 EUR.
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1. den: Odjezd ráno. Noční přejezd Francií.
2. den: Kolem poledne příjezd do jižního 
Španělska na pobřeží Costa Blanca. Uby-
tování, volno u moře. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva největších evrop-
ských palmových hájů v Elche, které jsou 
zařazeny na seznam světového dědictví 
UNESCO. Nachází se zde na 300000 palem 
datlových. Součástí palmového háje je 
městský park Parque Municipal a zahrada 
El Huerto del Cura. Přejezd do Granady. 
Cestou zastávka v Guadixu, městečku 
s památkově chráněnými bizarními jeskyn-
ními domy. Procházka jeskynním městem 
je opravdu nevšedním zážitkem. Ubytování 
v Granadě, večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka perly Andalusie 
Granady, města tisíckrát opěvovaného 
básníky a spisovateli. Návštěva Alham-
bry, jedinečného komplexu maurských 
staveb, který se rozkládá na vyvýšenině 
nad městem. Jedinečně dochovalý kom-
plex maurských staveb na světě. Nejstarší 
částí je pevnost Alcazaba, postavená na 
základech maurské pevnosti. Palacios Rea-
les Nazarines s jedinečnými památkami 
– Patio de los Arrayanes a Patio de los Leo-
nes. Příjemné chvíle určitě strávíte v pohád-
kových zahra dách Generalife. Pokračování 
prohlídky památek – katedrála, královská 
kaple, Albaicín. Fakultativně představení 
flamenga. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní prohlídka 
Cordoby – historické centrum tvoří bývalá 
židovská čtvrť a zde se také nachází nej-
význačnější místní památka – Mezquita. 
Původem mešita z 8. století, v průběhu sta letí 
byla zdokonalena a zkrášlena. V 13. století 
byla zde vybudována křesťanská kaple 
a posléze celá přestavěna v křesťanskou 
katedrálu. Za katedrálou je spleť uliček 
bývalého židovského města La Judería. 
Poblíž také naleznete hrad katolických králů 
Alcázar de los Reyes Cristianos. Ubytování 
v oblasti Sevilly. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Se-
villy ležící na březích řeky Guadalquivir. 
Centrem je bývalá židovská čtvrť Santa 
Cruz, kde v okolí náměstí Plaza Virgen de 
los Reyes nalezneme nevýznačnější památ-
ky. Z daleka viditelnou dominantou je věž 
El Giralda, která se vypíná nad rozsáhlým 
komplexem katedrály. Palácový komplex 
Alcazár, staré paláce a historické budovy, 
Torre del Oro nebo jedna z nejstarších 
býčích arén ve Španělsku Maestranza. Uby-
tování na Costa del Sol. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní volno u moře. 
Večeře. Nocleh. 
8. den: Snídaně. Dopoledne návštěva 
anglic kého Gibraltaru, pevnosti ovládající 
vjezd do Středozemního moře. Odpoledne 
průjezd pohořím Sierra de Ronda do 
městečka Ronda. Večeře. Nocleh.
9. den: Snídaně. Dopoledne Půldenní 
výlet do Mijas, vesničky „pueblos blan-
cos“ s krásným výhledem na moře a hory 

nebo individuální volno u moře. Odpoledne 
prohlídka Málagy – katedrála, vrch Gibral-
faro s opevněním a výhledem na město.
Večeře. Nocleh.
10. den: Snídaně. Cesta při pobřeží do severní 
Andalusie. Zastávka v městečku Nerja, které 
má arabský původ, vyhlídka Balkon Evro py. 
Vykoupání nebo návštěva bílé vesničky Frigili-
ana, která patří mezi nejkrásnější bílé vesničky 
v oblasti Andalusie. V nejvyšší části naleznete 
maursko-mudejarskou čtvrť, typickou pro 
oblast Andalusie. Zastávka u mohutného 
akva duktu Aguila z 18. století. Ubytování 
v oblasti Mojácaru. Večeře. Nocleh.
11. den: Snídaně. Průjezd krajem Murcia. 
Návštěva poutního místa Caravaca de la 
Cruz. Na kopci obklopeném středověkými 
hradbami naleznete hrad a katedrálu s údaj-
ným zázračným dvojramenným křížem 
uloženým v hradní svatyni. Prohlídka centra 
Alicante, oblast přístavu a majestátní hrad 
Castillo de Santa Bárbara. Tato pevnost 
byla vybudována Kartaginci a nachází se zde 
také bohatá sbírka soch z 20. století, které 
jsou rozmístěny na hradbách pevnosti. Uby-
tování na pobřeží Costa Blanca, obvykle 
v Benidormu. Večeře. Nocleh.
12. den: Snídaně. Celodenní volno u moře. 
Odpoledne odjezd. Noční přejezd do ČR.
13. den: Odpoledne příjezd do ČR.

1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Valen-
cie. Transfer na Costa Blancu. Ubytování 
obvykle v oblasti Benidormu. Volno u moře. 
Večeře. Nocleh.
2. až 10. den: Program totožný jako auto-
busový zájezd.
11. den: Snídaně. Volno u moře. Podvečer 
transfer do Valencie. Přílet kolem půlnoci 
do Prahy.
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Č. zájezdu Termín Cena
182SPAL01 04.10.-14.10. 25890

Cena zahrnuje: 10 nocí s polopenzí v ho-
telu 3*, leteckou dopravu Praha–Valencie, 
letištní taxy (2500 Kč), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 6300 Kč, 
prohlídka Alhambry s místním průvodcem 
1100 Kč (nutno uzavřít ihned při objednání 
zájezdu, uzávěrka dle disponibility), komplexní 
pojištění 330 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1500 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 100 EUR.

Elche

Alhambra

Ronda

Mijas

Nerja
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Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182SPAB01  03.10.–15.10. 18990 N1–8

Cena zahrnuje: 10 nocí s polopenzí v ho-
telu 3*, dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 6300 Kč, 
prohlídka Alhambry s místním průvodcem 
1100 Kč (nutno uzavřít ihned při objednání 
zájezdu, uzávěrka dle disponibility), komplexní 
pojištění 390 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1500 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 100 EUR.
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1. den: Odlet z Prahy do Gerony/Barcelony. 
Transfer do hotelu. Ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Dopoledne odjezd do 
Blanes, návštěva nejkrásnější botanické 
zahrady Costa Bravy Jardí Botanic Mar 
i Mutra založené roku 1928 se 7000 druhy 
středozemních a tropických rostlin, afrických 
sukulentů, odpoledne odjezd do Tossa de 
Mar, jednoho z nejkrásnějších letovisek na 
pobřeží Costa Brava (Villa Vieja – opevněná 
část Tossy – hradby z 12. a 13. století s obran-
nými věžemi, centrum s domy ze 14. až 17. 
století, kostel Sant Vincenc, Museo Municipal 
s díly moderního umění – Marc Chagall). 
Cestu do hotelu si můžeme zpříjemnit cestou 
lodí (fakultativně). Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet s prohlíd-
kou historického centra Gerony – prohlídka 
katedrály, starého města, domů na nábřeží 
Oňar, židovského města. Odjezd do Besa-
lu, nádherného středověkého města se 
za cho valou románskou kulturou. Hlavní 
do mi nan tou je opevněný kamenný most 
z 11. století. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka hlav-
ního města Katalánska Barcelony – gotická 
čtvrť, katedrála, oblast přístavu, Sagrada 
Familia, volno s možností návštěv muzeí (FC 
Barcelona, Picassovo, atd.). Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Fakultativní výlet do hor-
ského státu Andorra, nezávislého knížectví 
ve východní části Pyrenejí mezi Španělskem 
a Francií. Nádherné jsou horské scenérie, divoká 
příroda a starobylé tradice tohoto státečku, jed-
noho z nejmenších v Evropě. Prohlídka hlavního 
města Andorra la Vella, zajímavá možnost 
nákupů v bezcelní zóně, volno. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do Figueres, 
návštěva muzea Salvadora Daliho. Odpoledne 
navštívíme půvabná středověká městečka ve 

vnitrozemí – Pals, malebně vztyčené na kopci 
mezi rýžovými poli. Begur, město se zajíma-
vými architektonickými památkami, s ruinami 
hradu z 9. století a nádherným výhledem na 
pobřeží. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní výlet na klášter 
Montserrat s bazilikou z 11. stol. uchováva-
jící Černou Madonu, patronku Katalánska. 
Vznikla zde nejstarší doložená škola cír-
kevního zpěvu v Evropě, působící dodnes. Po 
prohlídce kláštera návštěva vinných sklepů 
Codorniu známých výrobou šampaň ského 
tradiční metodou, kterému se ve Španělsku 
říká cava. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální volno v leto-
visku u moře. Transfer na letiště. Odlet 
a přílet do Prahy.

8denní pobytově-poznávací zájezd  

 KATALÁNSKO 

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách, 
noční přejezd Francií.
2. den: Ráno příjezd na pobřeží Costa 
Brava. Ubytování kolem poledne, volný den 
s možností koupání. Večeře, nocleh.
3.–8. den: Program totožný jako letecký zájezd.
9. den: Snídaně. Individuální volno v letovisku 
u moře, večeř odjezd, noční přejezd.
10. den: Návrat v odpoledních hodinách.

10denní pobytově-poznávací zájezd  

 KATALÁNSKO

Nábřeží Oňar

Besalu

Andorra

Španělsko

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182SKAB01 01.06.–10.06. 11490 N1–8
182SKAB02 13.07.–22.07. 14490 N1–8
182SKAB03 14.09.–23.09. 11490 N1–8

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v ho-
telu 3*na Costa Bravě (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), autobusovou dopravu, česky 
mluvícího delegáta v místě pobytu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom-
plexní pojištění 240 Kč.
Fakultativní výlety: Andorra 1900 Kč, výlet 
lodí při pobřeží při cestě z Tossy 600 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 90 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182SKAL01 02.06.–09.06. 16490 N1–8
182SKAL02 14.07.–21.07. 18990 N1–8
182SKAL03 15.09.–22.09. 16490 N1–8

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v ho-
telu 3* na Costa Bravě (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), leteckou dopravu Praha–
Barcelona(Girona)–Praha, transfery, česky 
mluvícího delegáta v místě pobytu, letištní 
a palivové taxy.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom-
plexní pojištění 240 Kč.
Fakultativní výlety: Andorra 1900 Kč, výlet 
lodí při pobřeží při cestě z Tossy 600 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1000 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 90 EUR.

Montserrat

Barcelona

Sagrada Familia

Figueres



1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. 
Noční přejezd Francií.
2. den: Zastávka v městečku Figueras
a návštěva muzea Salvatora Daliho. Poté 
odjezd na španělské pobřeží Costa Brava. 
Ubytování v hotelu, koupání, večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva Tarragony – 
nejzachovalejší a nejrozsáhlejší římské památ-
ky v kraji (římský cirk, Pilátova věž, amfiteátr) 
a snad nejúchvatnější katedrála v celém Kata-
lánsku postavená v románsko – gotickém 
slohu, portál se sochařskou výzdobou z 13. 
Století. Zastávka u impozantního římského 
akvaduktu zvaného Ďáblův most. Poté 
příjezd do letoviska Salou na Costa Dorada 
neboli Zlaté pobřeží známé svými širokými 
“zlatými” plážemi a stálým počasím. Večer 
ubytování v hotelu, večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře. 
Volných dní můžete využít k individuální 
návštěvě velkolepého zábavního parku 
Port Aventura na okraji Salou. Tento 
park patří mezi ty nejlepší zábavní parky, 
které můžete v Evropě najít. Park je velice 
rozlehlý, je rozdělen do 5 tématických 
prostředí a to na té nejvyšší úrovni. Části 
jako: Polynesie, Čína, Mexiko, starý 
západ či středomoří znějí exotickým ná-
dechem a pro nás středoevropany už jen 
to znamená, větší lákadlo na návštěvu 
tohoto parku. Park je zaměřen pro 
všechny věkové kategorie. V rámci volna 
je také možné navštívit vodní park v La 
Pinedě – nespočetné množství skluza-
vek, tobogánů, vířivých proudů a mnoha 
dalších vodních atrakcí. Večeře. Nocleh.’
5. den: Snídaně. Výlet za „kláštery a ví-
nem“ do vnitrozemí do vinařské oblasti, 
která proslula výrobou „španělského 
šampaňského vína“ zvaného Cava. 
Návštěva prvního z pozoruhodných klášterů 
– cisterciánský klášter Santes Creus, který 
je důkazem nebývalé moci církve v dobách 
středověku. Zastávka v městečku Mont-
blanc, které je obehnané zachovalými 

hradbami s úzkými kamennými uličkami. 
Odpoledne prohlídka cisterciáckého kláš-
tera Santa Maria de Poblet, královské 
pohřebiště, interiér klášterního kostela 
s velkým renesančním oltářem z roku 1527 
od mistra Damiána Formenta. Celý klášter 
jako architektonický skvost byl zařazen 
na seznam světového dědictví UNESCO. 
Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře, 
případně individuální výlety. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Výlet za historií templářů 
podél řeky Ebro pod pohoří Serra de Mont-
sant a na Costa del Azahar. Přejezd mezi 
vápencovými kopci s borovicovými lesy. 
Návštěva templářského hradu Castell de 
Miravet, který se pyšně tyčí nad údolím 
řeky Ebro a skýtá panoramatické výhledy. 
Zastávka v městě Tortosa s okázalou 
gotickou kated rálou postavenou na místě 
mešity. Dále prohlídka historického cen-
tra Peňiscoly, kterému dominuje hrad 
postavený templáři ve 13. století. Možnost 
koupání na krásných písečných plážích 
Peňiscoly. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře. 
Večeře. Nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Bar-
celony – věhlasné metropole Katalánska 
s mnoha památkami (Sagrada Familia – 
kostel Antoni Gaudího, gotická katedrála 
Sv. Eulálie, Kolumbův památník, slavná 
La Rambla aj.) nebo možnost koupání 
na plážích v Barceloně. Ve večerních hodi-
nách odjezd do ČR. Noční přejezd. 
10. den: Návrat do ČR v podvečerních 
hodinách. 

10denní zájezd  

 ŠPANĚLSKO – SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ, KATALÁNSKÉ KLÁŠTERY
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Španělsko

1. den: Odlet z Prahy do Barcelony. Na 
letišti v Barceloně přestup do autokaru au-
tobusového zájezdu a prohlídka Tarrragony 
Večeře. Nocleh.
2. – 6. den: Program totožný jako autobu-
sový zájezd (3.–7. den)
7. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet 
z Barcelony zpět do ČR.

7denní zájezd

Barcelona

Tortosa

Miravet

Č. zájezdu Termín Cena
182SPSL01   16.09.-22.09. 21990

Cena zahrnuje: 6 nocí s polopenzí v hotelu, 
leteckou dopravu Praha–Barcelona, letištní taxy 
(2500 Kč), transfery, dopravu autobusem ve 
Španělsku, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4200 Kč, kom-
plexní pojištění 210 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1500 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.

Santa Maria de Poblet

Montblanc

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182SPSB01  14.09.–23.09. 12990 N1

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu, 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4700 Kč, kom-
plexní pojištění 300 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1500 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR.

Tarragona

Salou
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1. den: Odlet z Prahy do Madridu. Přejezd 
do Leónu, jednoho z hlavních měst 
středověkého Španělska. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka leonské kate-
drály a baziliky San Isidro s řadou uměleckých
děl a královským panteonem. Pěší túra na 
svatojakubské cestě z Hospital de Orbigo 
do San Justo de la Vega (cca 13 km) 
popřípadě až do Astorgy. Přejezd na uby-
tování do Astorgy s nádhernými hradbami 
a gotickou katedrá lou. Nocleh.
3. den: Snídaně. Připojení k poutníkům 
u Cruz de Hierro, cesta vás dovede až 
do Aceba (cca 10 km), jeden z nejhezčích 
úseků jakubské cesty s nádhernými vyhlíd-
kami. Zastávka v malebné vesnici Moli-
naseca. Přejezd do Ponferrady, templářský 
hrad z 11. století, kostel sv. Ondřeje a bazi-
lika Nuestra Senora de la Encina. Ubytování 
u Ponferrady. Nocleh.
4. den: Snídaně. Zastávka ve Villafranca 
s románským kostelem de Santiago. Pěší 
túra z Ruitelán do vesničky O Cebreiro 
vstup ní brány do Galicie (cca 10 km). Za stáv-
ka u kláštera Samos, jednoho z nej star ších 
ve Španělsku. Odjezd na ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Přejezd do Ferreiros. Pěší 
túra do Portomarín (cca 9 km), procházka 
zelenou galicijskou krajinou k řece Miňo. 
Po zastávce v Portomarínu, městečku roz-
kládajícím se po obou stranách řeky Miňo. 

Přejezd k Monte de Gozo, odkud poprvé 
z výšky spatříte Santiago de Compostela, 
pěší procházka městem ke katedrále na 
náměstí Plaza del Obradoiro, řada paláců, 
klášterů a kostelů. Ubytování. Nocleh.
6. den: Snídaně. Dopoledne volno v San-
tiagu de Compostela, možnost návštěvy 
polední poutnické mše. Poté odjezd auto-
busem do Finisterre, západního výběžku 
Galicie u Atlantického oceánu, poutní kos-
tel Santa María das Areas. Nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd do slavného města 
Salamanca, staré město, Plaza Mayor, 
Mušlový dům Casa de las Conchas, kostelu 
Clerecía, Nové a Stará katedrála, historické 
budovy Universit, dům Casa Lis s vyhlídkou 
na řeku Tormes a románský most. Uby-
tování. Nocleh.
8. den: Snídaně. Ráno odjezd do Madridu, 
odlet do Prahy.

1. den: Odlet do Madridu, transfer do Bur-
gosu, Cidova města s nádhernou gotickou 
katedrálou a řadou renesančních památek, 
procházka starým městem. Ubytování.
2. den: Přejezd do přímořského Santanderu, 
hlavního města Kantábrie, které proslulo jako 
lázeňské město vyšší společnosti, architektura 
ve stylu Belle Epoque, lázeňský komplexu El 
Sardinero, pláž a královský palác.  Odpoledne 
půvabné městečko Santillana del Mar 
s atraktivním architektonickým souborem 
z 12.–16. stol., který zůstal dodnes prakticky 
nezměněn. Ubytování v Santillana del Mar. 
3. den: Odjezd směrem ke Comillas, odkud 
pěší túra do San Vicente de la Barquera 
(12 km). Po túře odjezd do Llanes, typického 
asturského rybářského přístavu s památkově 
chráněným historickým centrem. Po krátké 
procházce odjezd do Covadongy, poutního 
místa a kolébky reconquisty. Při přízni počasí 
procházka kolem jezer Enol a Encina ve 
výšce 1100 m. Ubytování v Covadonze.
4. den: Přes bývalé královské město Cangas 
de Onís do Villaviciosa. Přejezd ke klášteru 
Monasterio de Valdedios, odkud začíná 
pěší túra dlouhá asi 12 km. Procházka po 
historické části Ovieda, hlavního města Astu-
rie, bývalého rezidenčního města asturských 
králů, staré město, katedrála a další stavby 
jsou zapsány na seznamu UNESCO.  Nocleh.
5. den: Přejezd k pobřeží do Cudillera. Pěší 

túra z  jedné z nejpěknějších vesnic Asturie 
k Soto de Luiňa (11 km). Odjezd do Ribadea, 
po cestě pozdní oběd. Procházka u pláže As 
Catedrais s bizarními skalními útesy. Uby-
tování v Ribadeo.
6. den: Pěší túra od kláštera Monasterio de 
Santa María de Sobrado, který je pod ochra-
nou UNESCO, do Corredoiras (8,5 km). 
Přejezd do Santiaga de Compostela, uby-
tování, procházka městem.
7. den: Volný den v Santiagu. 
8. den: Ráno odjezd do Zamory, cestou zas-
távka v Pazo da Oca, galicijských Versailles. 
Prohlídka Zamory, malebného města plného 
románských památek na řece Duero. Uby-
tování.
9. den: Transfer na letiště, odbavení a let do 
ČR.

8denní zájezd s turistikou  

9denní zájezd  

Santiago

Samos

Č. zájezdu Termín Cena
182SSJL01 15.06.–22.06. 26490
182SSJL02 24.08.–31.08. 26490

Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hote-
lech 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
leteckou dopravu Praha–Madrid, autobusovou 
dopravu ve Španělsku, průvodce, letištní taxy 
(2500 Kč).
Příplatky: 1lůžkový pokoj 4800 Kč, 7 večeří 
2150 Kč, komplexní pojištění 240 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena
182SSAL01  23.06.–01.07. 28490

Cena zahrnuje: 8 nocí se snídaní v hote-
lech 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
leteckou dopravu Praha–Madrid, autobusovou 
dopravu ve Španělsku, průvodce, letištní taxy 
(2500 Kč).
Příplatky: 1lůžkový pokoj 5100 Kč, 8 večeří 
2700 Kč, komplexní pojištění 270 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.

 SVATOJAKUBSKÁ POUŤ – CESTA DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 

Španělsko SEVERNÍ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ – PŘES ASTURII A KANTABRII 

Pláž As Catedrais

Covadonga

Cudillero
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1. den: Odlet Prahy nebo Brna. Transfer na 
hotel (vzdálenost od moře max. 200 metrů).
2. den: Dopoledne volno. Návštěva vesničky 
Valldemossy, procházka po úzkých kamen-
ných uličkách s malebnými průčelími domů. 
Bývalý kartuziánský klášter – La Cartuja, 
kde strávil zimu roku 1838 extravagantní 
pár, Frederik Chopin a George Sandová. Ve 
volném čase možnost návštěvy kláštera. 
3. den: Celodenní výlet na severní pobřeží 
ostrova. Přístav Port de Pollensa a mys For-
mentor, nádherný skalnatý útes omývanému 
ocelově modrým mořem. Volno ke koupání 
nebo pěší túra k zátoce Cala Figuera. 
Plavba lodí do přístavu Port  Pollensa (za 
příznivého počasí), pokračování do Pollensy, 
prohlídka půvabného starobylého městečka, 
kulturní metropole severu, schodiště Calvari 
s překrásnými vyhlídkami do okolí. 
4. den: Celodenní volno nebo fakultativně 
výlet lodí podél jihozápadního pobřeží k os-
trovu Sa Dragonera s přírodní rezervací. 
Volno a poté pokračování do zátoky Egos 
na koupání. Malé občerstvení na lodi.
5. den: Volno ke koupání a možnost fakul-
tativní večerní návštěvy Palmy de Mallorca 
spojené s panoramatickou projížďkou lodí.
6. den: Celodenní výlet po severozápadní 
části ostrova. Historickým vlakem do Solleru, 
půvabného městečka ukrytého v údolí pohoří 
Tramuntana, cestou plantáže s pomerančovníky 

a mandlovníky. Ze Solleru vyhlídkovou tramvají 
do přístavu Port Soller. Lodí do ústi rajského 
kaňonu Torrent de Pareis. Volno ke koupání 
nebo procházka soutěskou. Návrat horskou 
cestou Sa Calobra na ubytování, zastávka 
v historické lisovně olivového oleje. 
7. den: Celodenní volno nebo fakultativně 
výlet na východní pobřeží ostrova, kde 
se nacházejí unikátní jeskyně. Během 
výletu rybářský přístav Porto Cristo, 
volno k procházkám, posezení u kávy nebo 
vykoupání. Na cestě zpět zastávka v Els 
Calderers, v typické usedlosti z 18. století. 
8. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy 
nebo Brna.

8denní pobytově-poznávací  

Palma de Mallorca

Španělsko

Pláž Mallorca

Č. zájezdu Termín Cena
182SMBL01 17.06.–24.06. 22990
182SMBL02 08.07.–15.07. 22990
182SMBL03 29.07.–05.08. 22990
182SMBL04 19.08.–26.08. 22990
182SMBL05 23.09.–30.09. 22990
Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou 
dopravu Praha nebo Brno–Palma de Mallorca, 
letištní taxy (2500 Kč), transfery, dopravu 
autobusem ve Španělsku, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4900 Kč¸ kom-
plexní pojištění 240 Kč, fakultativní výlet lodí 
na ostrov Sa Dragonera 750 Kč, večerní výlet 
do Palmy (od července) 1050 Kč, výlet jeskyně 
a Porto Cristo 1300 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 300 Kč, dítě do 
12. let na přistýlce 650 Kč
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR.

 MALLORCA – KOUZELNÝ OSTROV BALEÁRSKÉHO SOUOSTROVÍ 
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1. den: Odlet do Madridu. Přejezd do Bur-
gosu, Cidova města s nádhernou gotickou 
katedrálou a řadou renesančních památek. 
Procházka starým městem. Ubytování.
2. den: Návštěva Haro, centrum oblasti Rioja 
Alta, s kostelem Santo Tomás a historickým 
centrem. V Briones nás čekají hradby 
a středověké křivolaké uličky s vinnými sklepy, 
muzeum vinařství Vivanco. Zastávka v maleb-
né vesnici San Vicente de la Sonsierra.
Prohlídku středověkého centra města Vitoria 
– Gasteiz s četnými paláci a kostely. Uby-
tování v Bilbau.
3. den: Procházka po historické části Bilbaa 
s jeho proslulými Siete Calles, klikatými a vel-
mi živými uličkami, gotická kated rála San Sal-
vador, bazilika N. S. de Begoňa.  Individuálně 
Muzea Guggenheim nebo muzeum bas-
kické kultury. Večer návštěva typických barů 
k ochutnávce vín a tapas. Nocleh.
4. den: Letovisko Zumaia s úchvatnými útesy 
a milióny let starými flyši, které jsou součástí 
geoparku. Pokračování do malé středověké 
rybářské vesnice Getaría. Přímořské lázně 
San Sebastián malebně rozprostřených 
v polokruhovém zálivu s plážemi La Con-
cha a Ondaretta a s ostrovem Santa Clara. 
Procházka uličkami starého města pod 
Monte Urgull. Ubytování v Pamploně.
5. den: Prohlídka Pamplony, která je známá 
červencovými oslavami svátku sv. Fermína, 

spojených s běháním s býky v ulicích, pev-
nost Ciudadela, plaza del Castillo, katedrála 
S. María, historická radnice. Zastávka v Olite, 
v bývalém sídle navarrských králů, dále přes 
Puente de la Reina s proslulým mostem 
přes řeku Argo. Městečko Estella a bene-
diktýnský klášter Monasterio de Irache. Uby-
tování v Logroňo. 
6. den: Prohlídka města Logroňa, srdce kraje 
Rioja, ležícího na břehu řeky Ebro se známým 
kostelem Santiago el Real. Odpoledne na 
vini cích – Elciego s jedinečným vinným 
sklepem a hotel Marqués de Mariscal, 
prohlídka a degustace. Městečko Laguardia 
s krásnými výhledy na vinice Riojy. Nocleh.
7. den: Město poutníků Santo Domingo de 
la Calzada s katedrálou, dochovalé hradby 
a krásné náměstí Plaza Mayor. Zastávka v San 
Millán de Cogolla u klášterů Yuso a Suso. 
Ubytování v Burgosu.
8. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy.

8denní zájezd  

San Vicente de la Sonsierra

Zumaia

Marques de MariscalČ. zájezdu Termín Cena
182SBSL01 30.09.–07.09. 25990

Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hote-
lech 3* (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
leteckou dopravu Praha–Madrid, autobusovou 
dopravu ve Španělsku, průvodce, letištní taxy 
(2500 Kč).
Příplatky: 1lůžkový pokoj 5300 Kč, 7 večeří 
2500 Kč, komplexní pojištění 240 Kč.

 BASKICKO, NAVARRA A RIOJA, CESTA NEJEN ZA VÍNEM



1. den: Odjezd dopoledne. 
2. den: Příjezd do Španělska. Ubytování 
na pobřeží Costa Brava. Volno u moře.  
Nocleh.
3. den: Dopoledne prohlídka katalánské 
metropole Barcelony – Sagrada Familia, 
parku Güell, historické centru města – Casa 
Mil’, Casa Batlló, gotická čtvrť, Las Ram-
blas. Odpoledne odjezd do vnitrozemí na 
ubytování. Nocleh. 
4. den: Dopoledne průjezd nejznámější 
vinařskou oblastí Španělska – Rioja, zastávka 
u vinného zámku, degustace místních vín. 
Návštěva města Burgos – bývalé hlavní město 
Kastilie, rodiště španělského národního 
hrdiny El Cida. Historické centrum, návštěva 
jedné z největších katedrál Španělska, 
městská brána Arco de Santa Maria. Nocleh.
5. den: Návštěva historického centra města 
Salamanca s jednou z nejstarších univerzit 
Evropy, jedno z nejkrásnějších náměstí 
Španělska Plaza Mayor, Patio de Las Es-
cuelas, nová a stará katedrála. Návštěva 
města Ávila s mohutným středověkým 
opevněním patřící k nejdochovalejším 
v celé Evropě, prohlídka centra města, 
kate drála. Nocleh.
6. den: Návštěva města Segovia – město 
na skále nad soutokem řek Eresma a Cla-
mores, římský akvadukt, Alcazar, staré 
město s katedrálou. Monumentální zámek 

a královský pantheon El Escorial. Ubyto-
vání v Madridu. Nocleh.
7. den: Prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
měst světa Toleda – katedrála, kostel sv. 
Tomáše s obrazy El Greca, synagoga. Od-
poledne návštěva Madridu – královský pa-
lác, katedrála, radnice, Plaza Mayor, Puerta 
del Sol, muzeum Prado. Nocleh.
8. den: Přejezd na pobřeží Costa Brava. 
Návštěva Zaragozy, katedrála, bazilika 
Nuestra Seňora del Pilar, městská tržnice, 
palác Aljafería. Nocleh. 
9. den: Odpočinek u moře. Odpoledne 
odjezd. Noční přejezd.
10. den: Příjezd odpoledne.

1. den: Odjezd dopoledne. 
2. den: Zastávka v mondénním letovisku 
Biarritz, procházka po přímořské pro-
menádě, případně vykoupání v neklidném 
Atlantiku. Procházka v malebném městečku 
Saint-Jean-de-Luz, starobylé centrum ze 
17. století, dům Ludvíka XIV a Infantky, 
ve kterých pobývali francouzský král 
a španělská princezna před svou svatbou 
v roce 1660. Návštěva San Sebastianu 
s nejkrásnější španělskou pláží La Concha, 
hradem la Mota a palácem Miramar. Uby-
tování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva města Burgos 
(UNESCO), bývalého hlavního města Kas-
tilie, rodiště španělského národního hrdiny 
El Cida. Historické centrum, návštěva jedné
z největších katedrál Španělska, městská brá-
na Arco de Santa Maria. Návštěva Segovia 
(UNESCO) – město na skále nad soutokem 
řek Eresma a Clamores, římský akvadukt, 
Alcazar, staré město s katedrálou. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva města Ávila 
(UNESCO) s mohutným středověkým opev-
něním patřící k nejdochovalejším v celé 
Evropě, prohlídka centra města, kate drála. 
Monumentální zámek a královský pantheon 
El Escorial (UNESCO). Ubytování v oblas-
ti Madridu. Fakultativně večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva královského 
města Aranjuez s renesančním královs-

kým paláce (UNESCO), ležícím na soutoku 
řek Tako a Jarama. Prohlídka jednoho 
z nejkrásnějších měst světa Toleda (UNES-
CO) – katedrála, kostel sv. Tomáše, syna-
goga. Fakultativně večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka 
Madridu – královský palác, katedrála, rad-
nice, Plaza Mayor, Puerta del Sol, muzeum 
Prado. Na závěr fakultativně večeře. Večer 
odjezd do ČR.
7. den: Příjezd večer do ČR.

10denní zájezd  

7denní zájezd  

 KRÁLOVSKÉ ŠPANĚLSKO

 SAN SEBASTIAN, BURGOS, MADRID, TOLEDO

Španělsko
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Barcelona

Segovia

Madrid

Toledo

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182SKMB01 08.06.–17.06. 15990 N1–8

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu se snídaní 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6 večeří, 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4900 Kč, kom-
plexní pojištění 300 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 100 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182SKMB01  28.05.–03.06. 9790 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 3* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
luxusním autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3600 Kč. 
2 večeře 1000 Kč, závěrečná večeře 650 Kč 
komplexní pojištění 210 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR. 
Závěrečná večeře 650 Kč u průvodce.

Zaragoza

El Escorial 
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Velká Británie PERLY STAROBYLÉ ANGLIE

9denní zájezd  

1. den: Odjezd odpoledne. Tranzit do Francie.
2. den: Trajekt lodí do Doveru. Uložení za-
vazadel v hotelu, odjezd městskou dopravou
na prohlídku Londýna: Piccadilly, Trafalgar-
ské náměstí, Westminsterské opatství, Big 
Ben, Parlament, Horse Guards, Bucking ham-
ský palác. Volno k návštěvě muzeí nebo pro-
cházek v krásných parcích. Večerní Londýn:
China town, čtvrť Soho, procházka kolem 
Temže. Návrat městskou dopravou na nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva města Bath, 
archi tektonického skvostu Anglie (UNESCO), 
román ské lázně, centrum města, ulice Bath 
Street s elegantní kolonádou, královské diva-
dlo. Odpoledne přímořské letovisko Torquay 
hlavní centrum Anglické riviéry. Ubytování. 
Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní pobyt v Torquay, 
prohlídka letoviska, procházka kolem pláží, 
možnost koupání. Fakultativně výlet lodí 
podél pobřeží do Dartmouth, procházky 
dlážděnými uličkami plnými obchůdků
a starých anglických barů. Nocleh.
5. den: Snídaně. Jihozápadní cíp Anglie – hrab-
ství Cornwall, jedné z nejkrásnějších přímoř-
ských oblastí Anglie s rozeklanými skálami,
písečnými plážemi a rybářskými vesničkami. 
Náv štěva nejzápadnějšího cípu Anglie – 
Land’s End s jedinečným výhledem na Atlan-
tik. Normanský klášter St. Michael’s Mount. 
Nocleh.

6. den: Snídaně. Romantický hrad Corfe 
Castle v hrabství Dorset. Odjezd na Jurské 
pobřeží, přírodní památka zapsaná na 
seznamu UNESCO. Procházka k přírodní 
atrakci Durdle Door nacházející se u krásné 
pláže. Procházka k zátoce Lulworth 
Cove, dokonale kruhové zátoky, jedné 
z nejvyhledávanějších v jižní Anglii. Nocleh.
7. den: Snídaně. Návštěva prehistorického mo-
numentu Stonehenge. Zastávka ve Windso-
ru proslaveném svým královským sídlem. Večer 
příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
8. den: Snídaně. Odjezd do Doveru a trajekt 
do Francie, tranzit do ČR.
9. den: Návrat v nočních až ranních ho-
dinách. 

1. den: Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii.
2. den: Ranní trajekt nebo Eurotunel do 
Anglie. První zastávkou bude opevněné 
stře do věké město Canterbury s nádhernou 
kated rá lou. Pak bude následovat překrásný 
vod ní hrad Leeds s rozsáhlými květinovými 
za hra da mi a bludištěm. A na závěr dne ma-
leb ný vodní hrad Hever, ve kterém měla 
své sídlo rodina Boleynů a má nádherné za-
hrady a bludiště. Ubytování a nocleh.
3. den: Snídaně. Ráno uvidíte krásné uni-
ver zitní město Oxford s řadou historic kých 
univerzitních budov a kolejí. Poté pro cház ka 
s kapkou mystiky – megalitický kruh v Ave-
bury. Návštěva historického města Bath, 
jednoho z nejkrásnějších měst ve Velké Bri-
tá nii díky jednotnému archi tek to nic kému 
sty lu. Budete obdivovat zacho valé římské 
láz ně vystavěné na termálních pramenech. 
Náměstí The Circus a monumentál ní budovy 
na Royal Crescent. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka rodiště Williama 
Shakespeare – malebného historického 
měs teč ka Stratford-upon-Avon s typický-
mi hráz dě nými domky z 16. a 17. století. 
Perla stře do věku – impozantní hrad War-
wick, který patří mezi nejzachovalejší v An-
glii, s expo zicí muzea madame Tussaud´s. 
Návště va Cambridge, město ležící na řece 
Cam, druhá nejstarší anglická univerzita, 
tradiční rival Oxfordu. Ubytování a nocleh.

5. den: Snídaně. Celodenní Londýn na 
ochut návku. Bezpečnostní pauza autobusu. 
Králov ská čtvrť Westminster – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben. 
Slav nostní ceremonie střídání královských 
gard na Whitehall či u Buckinghamského 
paláce. Trafalgar Square a náměstí Picadilli 
Circus. Odpoledne individuální volno, možná 
návštěva muzeí podle zájmu – Madame 
Tussaud’s, Britské národní muzeum, Národní 
galerie, londýnská čtvrt Soho s možností 
večeře v čínské čtvrti. Večerní odjezd. Noční 
Eurotunnel nebo trajekt do Francie.
6. den: Návrat odpoledne.

1. den: Individuální odlet z Prahy, přílet do Londý-
na a transfer do hotelu. Ubytování a nocleh.
2.–5.den: Snídaně. Připojení se ke skupině 
cestující autobusem – program totožný jako au-
tobusový zájezd Perly starobylé Anglie. 5. den 
odpoledne transfer na letiště, odlet do ČR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182VJIB01 11.08.–19.08. 15990 N1,8

Cena zahrnuje: 6 nocí se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4900 Kč, 
4 večeře (Torquay) 2400 Kč, komplexní 
pojištění 270 Kč, fakultativní výlet lodí do 
Dartmouth 700 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 40 GBP.
Zájezd je možné absolvovat také letecky.
Viz www.ckinex.cz.
Poznámka: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Leeds

Oxford

Lulwort Cove

Bath

Warwick

6denní zájezd s denním přejezdem  

Cambridge

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182VPEB01 29.05.–03.06. 9990 N1–8
182VPEB02 31.07.–05.08. 9990 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 3x snídaně, Eurotun-
nel nebo trajekt, dopravu luxusním autobusem, 
průvodce. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3300 Kč, kom-
plexní pojištění 180 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 90 GBP.

 SKVOSTY JIŽNÍ ANGLIE S KOUPÁNÍM NA ANGLICKÉ RIVIÉŘE



Velká Británie

 OKRUH WALESEM
7denní zájezd  

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Ranní trajekt do Anglie. Za stávka 
v Canterbury – městečko s křivolakými 
uličkami a hrázděnými domky, katedrála se 
sídlem arcibiskupa anglikánské církve. Přejezd 
do střední Anglie, ubytování. Nocleh.
3. den: Návštěva Chesteru, jednoho z nej-
krásnějších anglických měst. Procházka 
centrem s tudorovskými a viktoriánskými bu-
dovami včetně unikátních vyvýšených arkád 
nazývaných „Rows“. Zastávka v opevněném 
městečku Conwy, jehož dominantou je mo-
hutný středověký hrad. Závěr dne přímořské 
letovisko Llandudno s viktoriánskou at-
mosférou 19. století, které se nachází na 
poloostrově obklopeném rozlehlými plážemi, 
pod pohořím Great Orme. Ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva Národního parku 
Snowdonia s hustě zalesněnými údolími, 
horskými jezery a vřesovišti. Scenérii této 
oblasti dominuje Snowdon (1085 m), nejvyšší 
hora Walesu. Možnost prohlídky střediska 
těžby břidlice u Llanberis, procházka v přírodě. 
Městečko Caernarfon, jemuž vévodí jeden 
z nejslavnějších waleských hradů, sídlo princů 
z Walesu. Ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Průjezd podél západního 
pobřeží Walesu, oblastí Národního parku 
Pembrokeshire s malými skalnatými zá-
tokami střídajícími rozlehlé písečné pláže. 
Návštěva katedrály v městečku St. Davids, 

zasvěcené patronu Walesu. Zastávka ve 
středověkém Tenby na vrcholu útesu. Město 
charakterizují úzké uličky a georgiánské 
domy shlížející na přístav. Možnost koupání 
v moři. Ubytování. Nocleh.
6. den: Návštěva hlavního města Walesu 
– Cardiffu. Poslední zastávkou ve Walesu 
bude majestátní torzo romantického opatství 
Tintern Abbey v údolí Wye Valley. Zastávka 
v lázeňském městě Bath (UNESCO), které 
je vyjímečné honosnou georgiánskou archi-
tekturou, ale i zachovalými lázněmi z dob 
Římanů. Ubytování. Nocleh.
7. den: Ranní odjezd do ČR. Předpo kládaný 
návrat do ČR do půlnoci.

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, 
denní přejezd přes Německo, Belgii a Francii.
Nocleh ve Francii.
2. den: Ráno trajektem do Anglie. První 
zastávkou bude městečko Winchester, 
kde se nachází bývalý královský palác 
s kulatým stolem krále Artuše. Návštěva 
nádherné gotické katedrály. Následuje 
zastávka u  Stonehenge – nejznámějšího 
megalitického monumentu. Na závěr Ply-
mouth, město s bohatou námořní historií, 
odkud vyplula loď Mayflower s osadníky 
do Ameriky a vyráželi odtud na objevné 
výpravy James Cook i Francis Drake. Uby-
tování. Nocleh.
3. den: Odjezd na Tintagel Castle – hrad 
spojovaný s artušovskými legendami, 
postavený na vysokém útesu nad mořem, 
odkud je skvělá podívaná na členité pobřeží 
a kamenité útesy. Odpoledne Dartmoor-
ský národní park – divoká vřesoviště, kde 
podle legendy žije pes Baskervilský. Okruh 
kaňonem Lydford George s vodopádem. 
Zastávka u nejstaršího kamenného mostu 
v jihozápadní Anglii Clapper Bridge ve 
vesničce Postbridge. Ubytování.Nocleh.
4. den: Odjezd na Land‘s End, nejjiho-
západnější místo ostrova, procházka po 
útesech spojená se strhujícími výhledy 
na oceán. Prohlídka divadla Minack 
Theatre – divadlo pod širým nebem, zbu-

dované na skále čnící nad mořem jako by 
bylo přirozenou součástí krajiny a stálo 
tam odnepaměti. Na závěr dne přejezd ke 
klášteru St. Michael‘s Mount, který leží 
na ostrově a „suchou nohou“ je přístupný 
pouze za odlivu. Ubytování. Nocleh.
5. den: Přejezd do Glastonbury – místa, 
které je opředeno mnoha pověstmi a je zde 
údajně pohřben král Artuš. Prohlídka areálu 
opatství a nejstaršího kláštera postaveného 
na území Velké Británie. Dále městečko Wells 
s nádhernou gotickou katedrálou. Prohlídka 
lázeňského města Bath (UNESCO), které je 
vyjímečné honosnou georgiánskou archi-
tekturou, ale i zachovalými lázněmi z dob 
Římanů. Přejezd na ubytování. Nocleh.
6. den: Ráno trajektem do Francie, tranzit 
Belgií a Německem, předpokládaný návrat 
do ČR kolem půlnoci.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182VKWB01 20.08.–26.08. 12260 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 2x snídaně, 2x trajekt, 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4 000 Kč, kom-
plexní pojištění 210 Kč.
Fakultativně: možnost zakoupit snídaňový 
balíček za 5 GBP v hotelích Travelodge, platba 
na recepci.
Minimální výměna na vstupy: 40 GBP.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182VJGB01 03.07.–08.07. 10380 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 2x trajekt, dopravu 
autobusem, průvodce. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4 000 Kč, kom-
plexní pojištění 180 Kč.
Sleva: 3.osoba na přistýlce 500 Kč.
Fakultativně: 3x možnost zakoupit anglickou 
snídani za cca 8 GBP, platba na místě. 
Minimální výměna na vstupy: 40 GBP.

Bath

Glastonbury

St. Davids

Conwy

Lands End

6denní zájezd  

 MAGICKÁ JIHOZÁPADNÍ ANGLIE
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Velká Británie

7denní zájezd  

1. den: Odlet z Prahy do Edinburghu (níz-
konákladovou společností), kde se přidáte ke 
skupině autobusového zájezdu. Program 
začne návštěvou palírny whisky v Glenkinchie 
a poté prohlídkou Rosslyn Chapel. Večer uby-
tování v hotelu. 
2.–6. den: Shodný s autokarovou variantou 
4.–8. den zájezdu.
7. den: Ráno odlet z Edinburghu zpět, přílet 
do Prahy v poledních hodinách.

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Příjezd do Amsterdamu, krátká 
prohlídka centra závisí na dopravní situ aci 
během tranzitu z ČR. Nalodění na večerní 
trajekt do Newcastle. Ubytování v kajutách.
3. den: Dopoledne vylodění v Newcastlu. 
Cesta do oblasti Edinburghu. Odpoledne 
návštěva palírny whisky v Glenkinchie. 
V podvečer zastávka u Rosslyn Chapel 
– krásná kaple z 15. století, údajné místo 
odpočinku Svatého grálu (film Šifra mistra 
Leonarda). Ubytování v okolí Edinburghu.
4. den: Ráno návštěva mekky golfu, 
městečka St. Andrews na východním 
pobřeží Skotska. Budete moci obdivovat 
pozůstatky velkolepé katedrály z 12. století, 
i se projít po nejstarším a nejproslulejším 
golfovém hřišti. Návštěva královského 
Edinburghu. Procházka královskou mílí, 
návštěva hradu a večer možnost návštěvy 
představení Milittary Tattoo. Nocleh. 
5. den: Jeden z nejkrásnějších hradů 
ve Skotsku – hrad Stirling a krátká návštěva 
u památníku skotského hrdiny Williama 
Wallace. Poté zamíříme do malebné části 
Skotska – Trossachs s řadou krásných 
jezer, jedno z nejkrásnějších skotských 
jezer Loch Lomond. Průjezd tajemným 
vřesovištěm Rannoch Moor a úchvatným 
údolím Glencoe, které je považováno 
za jednu z nejkrásnějších přírodních partií 
Skotska. Nenáročná turistická vycházka (cca 
1,5 hodiny, dle aktu álního počasí) do tzv. 
Ztraceného údolí. Odpoledne dorazíme 
k zálivům Sever ního moře. Po cestě se vám 
nabídne řada nádherných výhledů na zá-
padní pobřeží Skotska, jeho zálivy a ostrovy 
i na nejvyšší horu Skotska – Ben Nevis. 
Ubytování v oblasti Fort William.
6. den: Městečko Fort William, krátká 
zastávka u Neptunových schodů a dále 
pak můžete vyrazit vlakem Harryho Pot-
tera přes proslulý Glenfinnanský viadukt 
do městečka Mallaig (ostatní tuto cestu ab-
solvují po jiné trase autokarem, při této cestě 
krátká zastávka v městečku Arisaig, bývalém 
výcvikovém středisku speciálních jednotek, 
u památníku československých vojáků boju-
jících v Británii). Odpoledne návštěva jedno-
ho z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších 
skotských středověkých hradů Eilean Do-
nan Castle. Ubytování, večeře, nocleh. 
7. den: Ráno zamíříme k jezeru Loch 
Ness. Zastavíme se u zřícenin hradu

Urquhart Castle, místě nejčastějšího 
výskytu lochneské nestvůry. Odtud zamíříme 
dále na sever Skotska. Krátká zastávka 
v městečku Inverness. Návštěva města 
Thurso, nejsevernějšího města britského 
kontinentu, procházka starým městem, 
podél pobřeží po Victoria Walk s krásnými 
výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky 
Thurso s ruinami hradu. Nocleh.
8. den: Celodenní fakultativní výlet na souos-
troví Orkneye, které je úchvatné především pro 
své rozeklané skalnaté pobřeží, ptačí rezervace 
a megalitické památky. Z přístavu John Groats 
trajektem do městečka Burwick na Orkneyích. 
Autokarový okruh po ostrově, během 
nějž postupně navštívíte či uvidíte: Scapa 
Flow – proslulou námořní základnu britského 
válečného loďstva. Na jejím dně je potopeno 
přes 80 lodí německého námořnictva z doby 
1. světové války. Italskou kapli – zajímavý ar-
chitektonický výtvor, který postavili italští váleční 
zajatci během 2. světové války. Kirkwall – 
hlavní město Orkneyí s proslulou normanskou 
katedrálou. Skara Brae – unikátně dochované 
město z doby bronzové, pohřbené pod nánosy 
písku. Standing Stones Stenness – unikátní 
„stojící kameny“, megalitická památka. Ring 
of Brodgar – kamenný kruh z doby bronzové, 
další z ostrovních památek UNESCO. Večer 
návrat trajektem. Noční přejezd do jižní části 
Skotska.
9. den: Ráno zastávka v hraničním městečku 
Jedburgh, v kterém pobývala i Marie Stu-
artovna. Dopoledne prohlídka centra města 
Newcastle, možnost návštěvy normanského 
hradu Castle Keep či prohlídka katedrály sv. 
Nicholase. Odpoledne nalodění na trajekt, 
ubytování v kajutách. Noční plavba.
10. den: Dopoledne vylodění v Amsterda-
mu. Návrat v pozdních večerních hodinách.

Č. zájezdu Termín Cena
182VSKL01 22.08.–28.08. 25990
Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové po-
koje s příslušenstvím), 3 snídaně, 1 večeře, do-
pravu autobusem, průvodce, zpáteční letenka 
Praha–Edinburgh, letištní a bezpečnostní taxy 
(2500 Kč). 
Příplatky a výměna viz autobusová varianta, 
komplexní pojištění 210 Kč, zavazadlo k od-
bavení 1550 Kč.

Kirkwall

Edinburgh

Glenfinnan

Urquhart Castle

Jedburgh

Glencoe

10denní zájezd

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182VSKB01 20.08.–29.08. 18990 N1

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 2 noci na trajektu 
Amsterdam–Newcastle (4lůžkové kabiny), 
3 snídaně, 1 večeře, dopravu autobusem, 
průvodce. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 5490 Kč, 
2lůžková kabina 1950 Kč/ os, vlak Harryho Pot-
tera 1390 Kč, Military Tattoo 1150–2750 Kč, 
výlet na Orkneye 1990 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 90 GBP.

 SKOTSKO GRAND TOUR, MILITARY TATTOO A ORKNEYE
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6denní zájezd  

8denní zájezd  

1. den: Odlet z Prahy do Dublinu. Transfer 
do hotelu a ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. První zastávkou bude 
bý va lé královské a církevní místo Rock of 
Cashel, které uchvacuje pohádkovými 
vě žič kami. Poté přejezd ke Cahir Castle – 
ty pický irský hrad ze 13. století. Na závěr 
dne zastávka v kouzelné vesničce Adare 
s domečky s doš ko vými střechami. Uby-
tování. Večeře a nocleh (3 noci).
3. den: Snídaně. Celodenní okružní cesta po 
známém Ring of Kerry na poloostrově Ive-
ragh s panoramatickými zastávkami. Krát ká 
vycházka v NP Killarney po zahra dách pan-
ství Mucross house.Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní okružní jízda 
po poloostrově Dingle se zastávkou ve 
stej no jmenném rybářském městečku. Při 
pro jížď ce podél rozeklaného pobřeží lze 
ob di vo vat dech beroucí výhledy na Atlan-
tický oceán. Prohlídka Gallarus oratoře, 
která je jednou z nejpůsobivějších raně 
křesťan ských památek. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Přejezd přes řeku Shan-
non a putování krásnými přírodními scené-
riemi hrabství Clare povede ke zná mým 
Mohérským útesům. Jízda podél po břeží 
a zastávka v oblasti národního parku The 
Burren u vápencové jeskyně Ailwee Cave 
s ochutnávkou irských sýrů. Ubytování. No-
cleh (2 noci).

6. den: Snídaně. Centrum irského západu 
Galway s moderní katedrálou. Průjezd 
ná rod ním parkem Connemara, který je 
pro slu lý nádhernou přírodou a connemar-
skými po níky. V případě příznivého počasí 
lze usku teč nit krátkou procházku. Návštěva 
panství Kylemore Abbey s upravenou za-
hra dou a jezerem. Návrat na nocleh.
7. den: Snídaně. Návštěva palírny Kilbeg-
gan, kde Vás seznámí s historií a výrobou 
a bu de te moci ochutnat zlatavě jantarovou 
irskou whiskey. Prohlídka nejznámějších míst 
hlavního města Irska Dublinu – Trinity Colle-
ge, hrad, katedrála sv. Patrika a Temple Bar 
plný irských hospůdek. Ubytování. Nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet 
do Prahy.

 LETNÍ TOULKY SMARAGDOVÝM IRSKEM 

1. den: Odlet z Prahy do Dublinu, krátká 
okružní jízda městem. Hned první večer 
můžete okusit nepopsatelnou atmosféru 
pravých irských pubů ve čtvrti Temple Bar. 
Transfer do hotelu. Nocleh (2 noci).
2. den: Snídaně. Celý den strávíme
v Du blinu, uvidíme živou obchodní ulici 
O’Connell Street, kterou zdobí památník 
světla a budova hlavní pošty. Navštívíme ak-
ademickou půdu univerzity Trinity College, 
jejíž knihovna nabízí sbírku vzácných svazků, 
kterým vévodí Book of Kells. Můžete se 
vyfotit u známé sochy Molly Malone. Poté 
navštívíme katedrálu sv. Patrika a projedete 
se přes Phoenix Park, kde se nachází prezi-
dentský palác a dublinská ZOO. Možnost 
návštěvy pivovaru Guinness, s expozicí 
výroby tohoto světoznámého tmavého 
piva, možnost získání certifikátu za správně 
natočenou pintu. Fakultativně návštěva 
představení irských tanců s večeří (cca 35 
EUR). Návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Odjezd na západní 
pobřeží Irska. Navštívíte palírnu Kilbeggan 
s možností ochutnávky zlatavě jantarové 
irské whiskey. Poté bude následovat zas-
távka v Clonmacnoise. Přejezd na hotel, 
večeře a nocleh (2 noci).
4. den: Snídaně. Z vesničky Doolin po-
jedeme na Aranské ostrovy. Během 
výletu uskutečníme nenáročnou procházku 

po nejmenším ostrově Inisheer, která 
vám bude připadat jako cesta do pravěku. 
Uvidíme pozůstatky raně křesťanských 
kostelíků, ruiny hradu O’Brienů ze 14. stol., 
maják na pobřeží, krásné pláže i ztrosko-
tanou loď. Při zpáteční cestě se lodí pro-
jedeme k Mohérským útesům, které 
jsou až 200 m vysoké a nabízejí úchvatnou 
podívanou z mořské hladiny. Návrat do ho-
telu, večeře a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do Limericku 
a zastávka v malebné vesničce Adare. 
Odpoledne navštívíme hrad Blarney, který 
je proslulý svým legendárním kamenem 
výřečnosti. Nocleh.
6. den: Snídaně. Krátká zastávka u Rock 
of Cashel – působivého centra středověké 
vzdělanosti a královského sídla. Transfer 
na letiště a odlet do Prahy.

Č. zájezdu Termín Cena
182VIVL01 08.06.–13.06. 24990
182VIVL02 11.08.–16.08. 24990

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje), 5 snídaní, 2 večeře (3. a 4. den), 
leteckou přepravu Praha–Dublin–Praha, plavbu 
lodí na Aranský ostrov, dopravu na místě dle 
programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 180 Kč, 
1lůžkový pokoj 4690 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 50 EUR.

Mohérské útesy

Blarney

Dublin

Irsko

Rock of Cashel

Dublin

Č. zájezdu Termín Cena
182VIRL01 05.05.–12.05. 27990
182VIRL02 16.06.–23.06. 27990
182VIRL03 01.07.–08.07. 27990
182VIRL04 21.07.–28.07. 27990
182VIRL05 04.08.–11.08. 27990
182VIRL06 08.09.–15.09. 27990

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu nebo pen-
zionu (2lůžkové pokoje), 7 snídaní, 3 večeře 
(2.–4. den), leteckou přepravu Praha–Dub-
lin–Praha, dopravu na místě dle programu, 
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč, 
1lůžkový pokoj 6490 Kč, 3 večeře 1690 Kč.  
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR.

 IRSKO – VĚČNĚ ZELENÝ OSTROV, PLNÝ POHODY



Chodská chalupa
stylová restaurace s výtečnou kuchyní

• tradiční chodská kuchyně a další lákavé speciality

• ideální turistický cíl (pomník J.S. Koziny)

• relax v klidné lokalitě plné zeleně

• možnost ubytování v chatkách

• atrakce pro děti (prolézačky, trampolína, pes Chody)

• originální místo pro vaši svatbu (včetně obřadu)

• pořádání rautů, večírků, oslav, kulturních akcí

• stylový interiér, venkovní terasa

www.chodska-chalupa.cz

Újezd čp.107, CZ-344 01 Domažlice   •   +420 737 222 756 , +420 737 222 755   •   info@chodska-chalupa.cz



Benelux
8denní zájezd s denním přejezdem   

1. den: Odjezd ráno. Podvečer zastávka 
v Trevíru, brána Porta Nigra a impozantní 
Basilika (UNESCO), malebné Hlavní náměstí. 
Ubytování. Nocleh. 
2. den: Snídaně. Prohlídka Lucemburku 
(UNESCO), město s tisíciletou tradicí. Na vští-
víme katedrálu P. Marie, kde je pohřben 
český král Jan Lucemburský. Projdeme si střed 
města a nevynecháme ani procházku po hrad-
bách. Odtud pojedeme do Belgie. Zasta ví me 
se u památníku bitvy u Waterloo. Od jezd na 
ubytování v okolí Bruselu. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka hlavního města 
Belgického království Bruselu. Podíváme 
se na náměsti Grande Place, projdeme se 
uličkami starého města. Navštívíme Atomi-
um. Pro veřejnost jsou zpřístupněny celkem 
čtyři z devíti koulí a v nejvyšší z nich ve výšce 
cca 100 m si vychutnáme panoramatický 
výhled na Brusel. V nedalekém parku miniatur 
Mini-Europe si prohlédneme nejatraktivnější 
památky Evropské unie. Ubytování. Nocleh.
4. den: Bruggy – seznámení s jádrem 
města během okružní plavby po kanálech, 
překrásné historické centrum je na seznamu 
UNESCO. Poté Antverpy (UNESCO), his-
torické náměstí Grote Markt, které lemují 
výstavní cechovní domy z 16. století a v jehož 
středu se vypíná fontána se sochou Braba, 
symbol Antverp. Ubytování. Nocleh.
5. den: Návštěva Rotterdamu, věž Euro-
mast ve tvaru lodního stěžně s úchvatným 
výhledem na město, plavba rotterdamským 
přístavem, který je jedním z největších na 

světě. Plavbu zakončíme pohledem na parník 
„Rotterdam“ – bývalou vlajkovou loď lodní 
společnosti Holand America Line. V historic-
kém Delftu při návštěvě keramičky nahléd-
neme pod pokličku tradiční výroby delfské 
fajánse. Sídelní město Den Haag. Přejezd na 
ubytování.  Nocleh.
6. den: Návštěva největší květinové burzy 
na světě v Aalsmeeru, která každodenně 
ovlivňuje světové ceny řezaných a pokojových 
květin. Návštěva středověkého Alkmaaru, 
kde zažijeme netradiční podívanou na sýrové 
trhy probíhající i dnes podle staletých tradic. 
Projedeme se bývalou rybářskou vesničkou 
Volendam a necháme se unášet starobylou 
atmosférou vycházející z malých rybářských 
příbytků v úzkých uličkách. Při dostatek času 
zastávka také v Naardenu. Nocleh. 
7. den: Skanzen holandské vesnice Zaanse 
Schans v Zaandamu. Zbývající část dne 
věnujeme návštěvě hlavního města Amstero-
damu (UNESCO) projížďka po grachtech, 
květinový trh a možnost návštěvy muzeí. 
Podvečer návrat do ČR.
8. den: Návrat v ranních hodinách. 
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1. den: Odjezd ranních hodinách. Večer se 
zastavíme v Kolíně nad Rýnem a krátce si 
prohlédneme historické centrum s Dómem, 
nejslavnější gotickou stavbu Německa. Do-
jezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Návštěva holandského Delftu – města
proslulého výrobou modrobílé keramiky. 
Návštěva sídelního města královny a parla-
mentu Den Haag a seznámíme se také 
s Binnenhofem, srdcem Holandska. V Madu-
rodamu, navštívíme park miniatur, který 
představuje miniatury nejznámějších his-
torických i moderních staveb země. Nedale-
ký Scheveningen je vyhlášeným lázeňským
a rekreačním centrem společenské sme-
tánky. Nocleh.
3. den: Návštěva květinového parku Keu-
kenhof, kde rozkvétají od března do května 
miliony tulipánů a jiných jarních květů. Na-
jdeme zde nejen království tulipánů, krokusů, 
hyacintů, narcisů, macešek a modřenců, ale 
také kryté haly s orchidejemi, amarylisy, 
fuchsiemi a dalšími květinovými krasavci. Od-
poledne historický Naardenu, který je u nás
spojován především se jménem J. A. Ko-
menského. Návštěva farmy Alida Hoeve, 
která udržuje tradiční výrobní postupy na 
výrobu pravého Eidamského selského sýra 

a také Goudy, poznání výroby, degustace
a možnost nákupu. Za tradicí se vydáme 
také do Volendamu – bývalé rybářské 
vesničky se starobylou atmosférou v úzkých 
uličkách. Nocleh.
4. den: Skanzen holandské vesnice v Zaan-
damu s dřevěnými domky a větrnými mlýny 
ve stylu 17.–18. století, uvidíme tradiční 
výrobu dřeváků a ochutnáme i některé druhy 
znamenitých holandských sýrů. Zbývající 
část dne věnujeme návštěvě hlavního města 
Amsterodamu. Budeme mít možnost 
projet se lodí po grachtech nebo navštívit 
některé z muzeí např Rijksmuzeum nebo 
muzeum Madame Tussaud. Osobní volno. 
Večer odjezd.
5. den: Návrat dopoledne.

5denní zájezd s denním přejezdem   

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182BHXB01 01.07.–08.07. 12490 N1,8
Cena zahrnuje: 6 nocí se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 4200 Kč, 5x večeře 
3500 Kč, komplexní pojištění 240 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182BHKB01 04.05.–08.05. 8290 N1,8
Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 2700 Kč, 2x večeře 
1890 Kč, komplexní pojištění 150 Kč. pobyt. 
taxa 6 EUR.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

 BENELUX S NÁVŠTĚVOU NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÉ AUKCE

 ROZKVETLÉ HOLANDSKO, ZEMĚ MLÝNŮ, DŘEVÁKŮ A SÝRŮ

Amsterdam

Zaanse Schans

Alkmaar

Keukenhof

Delf

Scheveningen
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5denní zájezd  

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Návštěva Luxemburgu, hlavního 
města stejnojmenné země, rozkládajícího se 
po obou stranách hluboké kotliny. Přejezd 
do Belgie, prohlídka hlavního města Bruse-
lu. Srdcem města je jedno z nejkrásnějších 
historických náměstí v Evropě, známé 
náměstí Grote Markt s bohatě zdobenými 
cechovními domy z doby vlámské rene-
sance a dominantní gotickou radnicí. 
Známým symbolem města je malá bron-
zová soška z počátku 17. století, Manneken 
Pis – čůrající chlapeček. Nocleh.  
3. den: Snídaně. Uvidíme Bruggy – klenot 
evropské architektury, nazývaný Belgické 
Benátky s velkým množstvím malebných 
kanálů mezi historickými budovami, 
po kterých se konají vyhlídkové plavby. 
Pokračujeme do staré metropole flander, 
starobylého města Gent s velkým počtem 
dochovaných památek a města mnoha ar-
chitektonických slohů. Nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd do Holand-
ska a účast na slavném a jedinečném 
květinovém korzu. Jedná se o průvod ale-
gorických vozů, vyzdobených tisíci nádher-
ných řezaných květin, na trase z Nordwijku 
do Haarlemu. Tato paráda patří k tomu 
nejzajímavějšímu a nejvoňavějšímu, co
můžete v Holandsku spatřit a zažít. 
Prohlídka hlavního a korunovačního města 
Nizozemska Amsterdamu. Pěší procházka 
historickým centrem, při které uvidíte 
budovu Váhy, Dvůr Bekyní, náměstí Dam 

a Královský palác. Fakultativně možnost 
návštěvy muzea voskových figurín Madame 
Tussaud, brusírny diamantů, muzea Van 
Gogha, nebo plavby lodí po grachtech. Ve 
večerních hodinách odjezd přes Německo 
do ČR.
5. den: Příjezd v ranních hodinách.

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Návštěva největší květinové burzy 
v Aalsmeru (není garantováno v případě 
státních svátků). Pokračujeme do Amster-
damu, hlavního a korunovačního města, 
nazývaného pro své malebné uličky a kaná-
ly „Benátkami severu“. Projdeme se his-
torickým centrem, uvidíme např. květinový 
trh, náměstí Dam a další památky. Možnost 
projížďky po grachtech a návštěva muzeí.   
3. den: Ráno prohlídka skanzenu 19 větr-
ných mlýnů Kinderdijk. Navštívíme nád-
herný novogotický hrad Castel de Haar, 
který se nachází poblíž Utrechtu a jehož ob-
nova na konci 19. stol. byla financována ro-
dinou Rotschildů, krásný park se sedmi tisíci 
stromy, vodní plochy a upravené zahrady. 
Utrecht – starobylé město s monumen-
tálním domem, desítkami staveb z období 
gotiky a baroka, několik kostelů a chrámů 
budovaných od 12. do 15. stol. 
4. den: Prohlídka květinové zahrady Keuken-
hof o rozloze 28 ha, kde rozkvétají každé 
jaro milióny tulipánů, krokusů, hyacintů, 
narcisů a lilií. Určitě zde najdete inspiraci pro 
vylepšení své vlastní zahrady a tato fascinu-
jící jarní podívaná plná roztodivných vůní ve 
Vás zanechá spoustu krásných zážitků. Za-

stávka v Delftu starého a překrásně zacho-
valého města, proslulého známou delftskou 
keramikou (fajánsí). Návštěva věhlasného 
parku miniatur Madurodam, kde nalez-
nete celý svět jako na dlani. Zastavení 
v nejvýznamnějších mořských lázních Holan-
dska Scheveningen a dále v Den Haagu 
sídle nizozemské vlády, městě paláců, sídle 
Mezinárodního soudního dvora a letního 
sídlo královské rodiny. Odjezd zpět do ČR.
5. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

5denní zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182BHBB01 18.04.–22.04. 6290 N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 2 snídaně, dopravu 
klimatizovaným autobusem, průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 150 Kč, 
1lůžkový pokoj 1500 Kč. 
Doporučená výměna na vstupy: 60 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182BHHB01 09.05.–13.05. 5990 N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové po-
koje s příslušenstvím), dopravu klimatizovaným 
autobusem, průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 150 Kč, 
1lůžkový pokoj 1400 Kč, 2 snídaně 280 Kč. 
Doporučená výměna na vstupy: 80 EUR.

Benelux

Kanály v Utrechtu

Keukenhof

 ZEMĚ BENELUXU A KVĚTINOVÉ KORZO

 HOLANDSKO

Amsterdam

Volendam

Kasteel de Haar

Zaanse Schans
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 ZA POZNÁNÍM KORFU A JIŽNÍ ALBÁNIE
11denní poznávací zájezd    

1. den: Odlet z ČR (Praha, Brno, Ostrava), 
transfer do hotelu, ubytování, večeře. 
2. den: Snídaně. Volný den ke koupání 
a odpočinku. Večeře, nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do hlavního 
města Korfu – návštěva letního zámečku 
Achillion, který si nechala postavit rakouská 
císařovna Alžběta, známá pod přezdívkou Sis-
si. Po prohlídce přejezd na historický poloost-
rov Kanoni, odkud je krásný výhled na Myší 
ostrov a klášterní ostrůvek Vlacherna. Je odtud 
vidět i celá letištní přistávací dráha. V paláci 
Mon Repos s koloniálními architektonickými 
prvky, o němž se říká, že byl postaven na 
místě starověkého města Kerkyra, se nachází 
v jeho zahradách ruiny 3 starověkých chrámů. 
Procházka po největším řeckém náměstí Spi-
anada s mnoha historickými budovami, zas-
távka u pravoslavného kostela sv. Spyridiona, 
kde se v kapli nachází ostatky tohoto světce. 
Ve volném čase možnost si jako správní 
Řekové vychutnat odpolední kávu na náměstí 
Spianada, které je lemováno budovami s ro-
mantickým podloubím Liston z dob Napoleo-
na, jež velmi připomínají pařížskou Ru Rivoli 
nebo se věnovat nákupům. Večeře, nocleh. 
4. den: Snídaně. Volný den ke koupání 
a odpočinku. Večeře, nocleh.
5. den: Snídaně. Polodenní výlet do malebné 
Paleokastritsi, kde se nachází mužský orto-
doxní klášter ze 13. století, z jehož zahrad je 
krásný výhled na záliv a moře. Poté možnost 
koupání v moři, které zde má více než desítku 
různých odstínů barev. Hlavní pláž se nachází 
hned pod klášterem, v okolí je i více malých 
a klidnějších pláží. Fakultativně projížďka lodí 
s proskleným dnem nebo rychlými čluny. Na 
zpáteční cestě zastávka na vyhlídkovém místě 
zvaném Bella Vista, odkud je impozantní 
výhled na celý záliv. Poslední zastávka bude 
ve vesničce Makrades, která nabízí k zakou-
pení tradiční korfské výrobky jako olivový 
olej, koření, domácí víno a další. Návrat na 
ubytování, večeře, nocleh. 
6. den: Snídaně. V ranních hodinách nalodění 
na trajekt a odjezd do města Saranda, které 
je branou do jižní Albánie a hlavním turistic-
kým letoviskem Albánské riviéry. Procházka 
po promenádě lemované hotely a restaura-
cemi.  V centru Sarandy se nachází zbytky 
stavby starého antického města z 5. století. 
Odpoledne návštěva Tekke, svatyně mystic-
kého řádu Bektaši. Ubytování, večeře, nocleh. 
7. den: Snídaně. Celodenní výlet do vnitrozemí 
Albánie. První zastávkou bude Gjirokastër 
(UNESCO), město bílých střech s majestátním 
hradem a překrásnými domy typickými pro 
jihoalbánskou architekturu. Městu dominuje 
pevnost vysoko nad městem a údolím řeky 
Drin, kde je vojenské muzeum. Poté návštěva 
etnografického muzea, původně rodný dům 
diktátora Envera Hodži. Oběd, na zpáteční 
cestě prohlídka neobvyklého geologického je-
vu tektonického původu zvaný „Syri i kalter“ 
– Modré oko. Jde o mohutný pramen řeky 
Bystrica, který zachytává vodu z údolí Drinos 

a tvoří zde jezírko s ledově chladnou vodou. 
Neobvyklý bezedný pramen má modrou barvu 
a připomíná lidské oko. Dále průjezd údolím 
říčky Bystrice kolem dvou vodních elektráren 
Stalin I a Stalin II (nyní přejmenovaných na 
Bistrica I a Bistrica II) postavených za pomoci 
československých odborníků. Poslední zastáv-
kou bude raně byzantský kostel sv. Nikolaje, 
který se tyčí na nízké vyvýšenině uprostřed 
ruin starého kláštera v blízkosti řecké vesničky 
Mesopotami. Večeře, nocleh. 
8. den: Snídaně. Celodenní výlet na Al-
bánskou riviéru, kde se nachází mnoho 
atraktivních pláží s průzračně modrou vodou. 
Albánské divoké pobřeží ozvláštňují tradiční 
vesnice usídlené v izolovaných zátokách a zla-
té pláže svírající tyrkysovou mořskou hladinu. 
Zastávka v Porto Palermo, kde ze skalnatých 
vod tyčí hrad Ali Pasha. Samotný přístav 
sloužil také jako tajná ponorková základna za 
dob komunistického režimu. Poloopuštěná 
základna a tunel vedoucí dovnitř jsou zde 
stále ještě k vidění. Přejezd na koupání do 
Borsh, kde je nejdelší, 7 km dlouhý pás pláží 
v Albánii. Oběd. V podvečer návštěva pevnosti  
Lekures s překrásným výhledem na protější 
Korfu, Butrintské jezero a masivy hor ve vni-
trozemí Albánie. Večeře, nocleh. 
9. den: Snídaně. Volný den ke koupání 
a odpočinku. Večeře, nocleh.
10. den: Snídaně. Polodenní výlet – návštěva 
historického místa Butrint na malém 
poloostrově, které podle legendy založil 
Helenus, který sem přivedl uprchlíky ze 
zničené Tróje. Nachází se zde nejvýznamnější 
antický areál v Albánii (UNESCO), pozůstatek 
starověkého města Buthrotum.  Jsou zde 
památky z řeckého i římského období spada-
jící až do 3. století př. n. l., ruiny starověkého 
města s divadlem a svatyněmi, zbytky hradeb 
a obranných věží ze starověku, baptisterium 
z byzantského období, benátskou pevnost 
a mnohé další. Oběd. Na zpáteční cestě 
možnost koupání na kouzelné pláži Ksamil 
– s možností doplavat až ke třem malým 
ostrovům utopeným v tyrkysové zátoce. 
Fakultativně večeře za doprovodu živé albán-
ské hudby. Nocleh. 
11. den: Snídaně. Dopoledne volno, v odpo-
ledních hodinách odjezd trajektem na Korfu, 
transfer na letiště a odlet do ČR (Praha, Brno, 
Ostrava).

Paleokastritsa

Achilion l

Č. zájezdu Termín Cena
182RKOL01 04.06.–14.06. 24190 
182RKOL02 17.09.–27.09. 24190 

Cena zahrnuje: 10 nocí s polopenzí v hotelích 
3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou 
přepravu Praha/Brno/Ostarva – Korfu, letištní 
taxy (2500 Kč),  transfery na hotel a letiště, 
trajekty a výlety dle programu, 3 obědy během 
výletů, dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2900 Kč, kom-
plexní pojištění 330 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce700 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 30 EUR.

Řecko

Zátoka Palermo

Butrint

Gjirokaster



Č. zájezdu Termín Cena
182RVOB01 22.05.–01.06. 20790 

Cena zahrnuje: 9 nocí s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem do Řecka, leteckou přepravu
Zakynthos–Praha, letištní taxy a palivový 
příplatek (1500 Kč), transfery na letiště na 
Zakynthosu, trajekt na Zakynthos, průvodce.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 900 Kč.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4500 Kč, kom-
plexní pojištění 330 Kč. Povinní místí průvodci
v archeologických areálech cca 25 EUR (platí
se na místě), pobytová taxa cca 12 EUR/pobyt.
Doporučená výměna na vstupy: 80 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8, N9 bez 
příplatku.
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Řecko
11denní pobytově-poznávací zájezd, busem tam, zpět letecky      

 VELKÝ OKRUH ŘECKEM

1. den: Odjezd z ČR kolem poledne 
směrem přes Maďarsko.
2. den: Ráno příjezd na pobřeží Řecka. 
Pobyt u moře s možností koupání v Egej-
ském moři (nutná 9 hodinová přestávka 
řidičů). V odpoledních hodinách ubytování. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Soluně, 
druhého největšího města Řecka. Projdeme 
se po příjemné pobřežní promenádě v blíz-
kosti druhého největšího řeckého přístavu, 
uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší 
architektonickou památku z římského ob-
dobí, budeme mít možnost vystoupit na 
nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou 
věž, odkud se nám naskytne krásný pohled 
na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia 
Sofia, významné byzantské stavby a také 
do největšího kostela v Řecku Agios Dimit-
rios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, 
hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, 
abychom navštívili „vznášející“ se kláštery, 
vybudované na vrcholcích strmých skalních 
věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalam-
baka. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka zajímavostí 
na řecké pevnině. U Thermopyl nás přivítá 
socha udatného spartského krále Leonida 
a slavné sirné prameny. Za starověký střed 
země byly považovány Delfy, kde Pýthie 
šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po je-
jich prohlídce poznáme nejvýznamnější 
středověkou stavbu Řecka, klášter Osios 
Loukás. Večer přejezd do Atén. Ubytování. 
Večeře. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Celodenní poznávání 
hlavní řecké metropole Atén a jejich 
památek (Akropole, starověká Agora s věží 
větrů, chrám Dia Olympského). Možnost 
návštěvy unikátního Národního archeolo-
gického muzea. Návrat do hotelu, večere. 

6. den: Snídaně. Celodenní výlet, který nás 
povede po turisticky nejrušnějším Attic-
kém pobřeží, kde budeme mít příležitost 
ke koupání, až k Poseidonovu chrámu 
na mysu Sunio. Individuálně je možná  
návštěva aténských uliček pověstných čtvrtí 
Plaka nebo Monastiáki. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd z pevniny  
na peloponéské Řecko. Mezníkem obou 
částí je Korint. Neméně famózní jako sám 
průplav je majestátní středověká pevnost 
Akrokorint nebo vykopávky starověkého 
Korintu – „nejhříšnějšího starověkého 
města“. Pozůstatky opevněného palácov-
ého komplexu v Mykénách jsou právem 
považovány za největší starověkou památ-
ku Řecka. Ubytování (Tolo), večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Pojedeme na celodenní 
výlet a uvidíme Kyklopské hradby 
v Tírynsu, nejelegantnější řecké město 
Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamí-
di. Závěr výletu bude patřit velkolepému 
divadlu starověkého posvátného okrsku 
v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olym-
pie. Večeře. Nocleh.
9. den: Snídaně. S řeckými památkami 
rozloučíme v kolébce olympijských her 
v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky 
Diova posvátného okrsku, prvního olym-
pijského stadionu a zdejší Archeologické 
muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov 
Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, 
který již od dávných dob okouzluje své 
návštěvníky neopakovatelnou krásou pří-
rody. Ubytování, večeře. Nocleh.
10. den: Snídaně. Celodenní relaxace 
a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.
11. den: Snídaně. Transfer na letiště a od-
let do Prahy.

Nauplion

Atény

Atény

Epidauros

Pantheon

Soluň

Soluň

Meteora
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 PŘES JÓNSKÉ MOŘE K PERLÁM BALKÁNU
10denní poznávací zájezd    

1. den: Odlet z Prahy a Brna na Korfu, 
transfer do hotelu 3* s bazénem. Uby-
tování. Večeře.
2. den: Snídaně. Celodenní volno a mož-
nost koupání. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Polodenní výlet do hlav-
ního města Korfu. Zastávka bude u letního 
zámečku Achillion, který si nechala postavit 
rakouská císařovna Alžběta, známá Sissi. 
Historický poloostrov Kanoni, odkud je 
krásný výhled na Myší ostrov a klášterní 
ostrůvek Vlacherna. Pojedeme kolem 
paláce Mon Repos s koloniálními architek-
tonickými prvky. Projdeme se po největším 
řeckém náměstí Spianada s mnoha his-
torickými budovami a zastavíme se u pravo-
slavného kostela sv. Spyridiona. Ve volném 
čase si můžeme jako správní Řekové vychut-
nat odpolední kávu na náměstí Spianada, 
které je lemováno budovami s romantickým 
podloubím Liston z dob Napoleona. Návrat 
na ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Z přístavu se  přeplavíme 
trajektem do Igoumenitse. Dálnicí Egnatia, 
jež nese název po římské cestě spojující Jón-
ské a Egejské moře, přijedeme do Dodóny, 
kde se v nádherné krajině nachází nejstarší 
řecká věštírna. Uvidíme i divadlo pro 18.000 
diváků. V 6. století odešli obyvatelé k jezeru 
Pamvotis a založili zde město Ioannina, 
které bude našim dalším cílem. Projdeme 
se historickou čtvrtí na poloostrově Pam-
vótis, v níž se mísí balkánská a turecká 
architektura. Pevnost Kástro je obehnána 
hradbami a nachází se zde i mešita, v níž je 
uloženo bezhlavé tělo Ali Paši Tepelenského. 
Ubytování. Večeře. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Pokračovat budeme po dál-
nici Egnatia s nádhernými výhledy na pohoří 
Pindos i na úrodná pole a vinice thesalské 
nížiny. Zastavíme se v hlavním městě západní 
Makedonie Kozani. Hranici s bývalou jugos-
lávskou republikou Makedonia překročíme 
ve Florině-Bitole. Kolem Presvanského 
jezera přijedeme k Ohridskému jezeru. 
Pro svou jedinečnost a křišťálovou vodu 
a především díky fauně, která žije v jezeře, 
je jezero zapsáno na seznam UNES CO. Uby-
tování v lázeňském historickém městečku 
Ohrid. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Tento den strávíme 
v Ohridu. Podnikneme plavbu po Ohridském 
jezeře ke klášteru sv. Naoma. Lodičkami 
se můžeme vydat k pramenům Černého 
Drinu. Návrat autobusem do Ohridu, místa, 
kde působili sv. Kliment a Naum, žáci sv. 
Cyrila a Metoděje. Možnost procházek 
po promenádě i návštěvy ka tedrálního 
chrámu sv. Sofie, malý kostelík sv. Jana 
Kaneo postavený na útesu nad Ohridským 
jezerem a nově obnovený kostel sv. Klimenta 
a sv. Pantelejmona. Staré centrum Ohridu 
je zapsáno na seznamu UNESCO. Večeře 
v jedné z nejlepších restaurací na promenádě 
u jezera. Nocleh.
7. den: Snídaně. Odjedeme do hlavního 
města Makedonie Skopje. Projdeme se přes 

slavný kamenný most a náměstí Makedonia 
s památníkem Alexandra Velikého a cara 
Samuela. Prohlédneme si centrum Matky 
Terezy, kostely sv. Klimenta a sv. Spasitele, 
a také tržiště Bitbazar. Dozvíme se, kde se 
vzal nový sloh „turbobaroko“, jak místní 
nazývají nově zbudované centrum – výsledek 
působení nacionalistické vlády. Po ubytování 
vyrazíme na večeři do kouzelných uliček 
v turecké čtvrti. Nocleh.
8. den: Snídaně. Pojedeme krajinou 
s výhledy na vesničky s pravoslavnými 
kostelíky i islámskými minarety. Přijedeme 
do Bělehradu, krásného historického 
města se smutnou minulostí. Během své ti-
sícileté historie byl Bělehrad asi čtyřicetkrát 
zničen a spousta cenných památek navždy 
vzala za své. Dnes je Bělehrad moderním 
evropským městem se skvělými restaura-
cemi, domy a těmi historickými skvosty, 
které přežily do dnešních dnů. Ubytujeme 
se v hotelu a po krátkém odpočinku 
odjedeme do centra na večeři do Skadar-
lije, která je vyhlášenou bohémskou čtvrtí 
Bělehradu s množstvím tradičních restau-
rací a vynikající kulisou balkánské hudby. 
Návrat na hotel, nocleh.
9. den: Snídaně. Okružní jízda Bělehradem, 
velkolepý chrám sv. Sávy, který jedním 
z největších v pravoslavném světě, majes-
tátní budova srbského parlamentu, palác 
se sídlem bělehradské radnice, Národní 
muzeum a Národní divadlo. Zastavíme se
u kostela sv. Marka, kde jsou uloženy os-
tatky cara Štěpána Dušana Silného, patriar-
chy Germana a jiných srbských osobností. 
Projdeme se ulicí Kňaza Michailija, která 
je obdobou naší Pařížské ulice a oblíbeným 
místem korzování Bělehraďanů. Večer 
odje deme na nábřeží Sávy, abychom 
i my vychutnali atmosféru nočního města. 
Procházka po nábřeží nebo si posezení 
v některé restauraci nebo baru nacháze-
jících se na pontonech na řece. Nocleh.
10. den: Snídaně. S Bělehradem se roz-
loučíme výhledem na soutok Sávy a Dunaje 
z oblíbeného místa procházek rodin 
i milenců – Kalemegdanu. Je nejznámější 
a nejstarší historickou památkou Bělehradu, 
kterou představuje rozlehlá středověká 
pevnost z keltských časů na útesu nad 
soutokem Dunaje a Sávy s parkem. Její 
součástí je i Vojenské muzeum s exponáty 
od roku 1878, či nezapomenutelná vy-
hlídka na Nový Bělehrad se známou sochou 
Pobjednika. Odjezd do ČR.

Kerkyra

Dodona

Ioannina

Řecko

Skopje

Beograd

Kostel StJovan Kaneo – Ohrid

Č. zájezdu Termín Cena
182RJOB01 27.09.–6.10. 20490 

Cena zahrnuje: 9 nocí se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou 
přepravu Praha/Brno – Korfu, transfer z letiště 
do hotelu, dopravu autobusem v místě a zpět 
do ČR (po trase Brno, Praha, Plzeň), 6x večeře, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2990 Kč, kom-
plexní pojištění 300 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 500 Kč.
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Malta

1. den: Odlet z Prahy pravidelnou linkou 
Air Malta. Pří let na Maltu. Transfer do 
hotelu, ubytování ve 3* hotelu Sunflower 
v letovisku Qawra nebo podobném, nocleh.
2. den: Snídaně. Celodenní individuální 
volno. Oběd i večeře v hotelu, nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd z hotelu do hlav ního 
města ostrova Valletta, kde navštívíte nedávno 
renovované zahrady Baracca s překrásným 
výhledem na hlavní přístav, navštívíte katedrálu 
Sv. Jana (jeden z nej větších pokladů Malty), 
Palác velmistrů (sídlo maltského parlamentu 
a kanceláří prezidenta republiky). Pokračování 
do Rabatu, který je předměstím Mdiny. Oběd 
v místní restauraci. Po obědě navštívíte Do-
mus Romana – jednu ze starších památek 
v Rabatu. Jsou zde k vidění odkryté pozůstatky 
starověké římské rezidence z 1. století př. n. l. 
zahrnující nádherné mozaiky, nádvoří obklo-
pené sloupovím a další artefakty z období 
římské správy Malty. Na závěr se přesunete 
do bývalého hlavního města Mdiny, kterému 
se také říká tiché nebo mlčící město, z jehož 
obranných hradeb je nádherný výhled na více 
než polovinu ostrova (prohlídka města, návštěva 
katedrály Sv. Pavla). Odjezd na krátkou foto 
zastávku k úchvatným útesům Dingli, které 
jsou pojmenovány podle nejvýše položeného 
městečka na Maltě a odkud je výhled i na 
sousední ostrov Filfla. Návrat do hotelu. Večeře 
v hotelu a nocleh.
4. den: Snídaně. Polodenní výlet začnete 
v jižní části ostrova, kde se nachází megali-
tický chrám Hagar Qim, který patří k nejlépe 
opatrovaným a nejpůsobivějším maltským 
prehistorickým památkám. Dále následuje 
návštěva Jeskyně tmy Ghar Dalam (kosti 
prehistorických zvířat z období oligomiocé-
nu). Na závěr navštívíte vesni ci Marsaxlokk 
(návštěva rybího trhu), v přístavu uvidíte 
tradičně barevné rybářské lodě „luzzu“, 
které se staly jedním z maltských národních 
symbolů. Odjezd zpět do hotelu, odpoledne 
individuální volno. Večeře v hotelu a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet na sou sední 
ostrov Gozo, kdysi prý obývaný mýtickou 
nymfou Kalypsó. Zde navštívíte prehistorické 
chrámy Ggantija, budete moci vidět Fungus 
Rock a tzv. Vnitrozemní moře. Oběd v typic-
ké ves ničce na Gozu, po obědě návštěva 

hlav ního města ostrova Victoria (prohlídka 
místní citadely a katedrály), volno k nákupům. 
Návrat do hotelu. Večeře v hotelu a nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní výlet začíná ve 
městě Mosta, kde navštívíte farní kostel Panny 
Marie, známější jako dóm. Kopule kostela je 
považována za 3. největší v Evropě. Následuje 
procházka ranním rušným obchodním centrem. 
Dále se přesunete do města Zebbug, které je 
naopak tišší, tradiční a historické; procházka 
centrem k hlavnímu náměstí a kostelu sv. Filipa. 
Přejezd do Sliemy. Oběd v místní restauraci. Po 
obědě nalodění na jachtu a projížďka dvěma 
přírodními přístavy Valletty – Marsamxett 
Harbour a Grand Harbour. Poté projížďka 
Sliemou po pobřežní promenádě. Návrat do 
hotelu. Večeře v hotelu a nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd na polodenní vý-
let do vesničky Ta’Qali, ukázka výroby tra-
dič ních maltských výrobků zahrnujících 
hrn ce, sklo a stříbro. Volný čas k nákupům 
za výhodné ceny. Výlet pokračuje v zahra-
dách San Anton, nacházejících se ve 
vesnici Attard. Tyto zahrady obklopují Palác 
velmistra, který byl postaven v roce 1628 
a nyní je rezidencí prezidenta Malty. Na zá-
věr se pře sunete do městečka Balzan, kde 
žila známá česká herečka Adina Mandlová 
v letech 1967–1981. Odjezd zpět do hotelu. 
Individuální volno. Večeře v hotelu a nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální volno. Transfer 
z hotelu na letiště. Odlet pravidelnou linkou 
Air Malta do Prahy. Přílet do Prahy.

 MALTA – SRDCE STŘEDOMOŘÍ
8denní pobytově-poznávací zájezd  

Rabat

San Anton Gardens

Marsaxlokk

Dingli

Valletta

Grand Harbour

Č. zájezdu Termín Cena
182MSSL01 05.05.–12.05. 25990
182MSSL02 02.06.–09.06. 25990
182MSSL03 30.06.–07.07. 28990
182MSSL04 12.09.–19.09. 29490

Cena zahrnuje: 7 nocí ve 3* hotelu se snídaní, 
6x večeři, obědy 2. den a během celodenních 
výletů, leteckou dopravu Praha–Malta–Praha, 
letištní taxy a palivové příplatky, transfery, 
návštěvy a vstupy do objektů (dle uvedeného 
programu), průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč.
Jednolůžkový pokoj 2700 Kč (5.5., 2.6.), 
4100 Kč (30.6., 12.9.)
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými  
2200 Kč (5.5., 2.6.), 3600 Kč (30.6., 12.9.), 
3. osoba na přistýlce 1200 Kč (5.5., 2.6.),
2000 Kč (30.6., 12.9.).
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Itálie
5denní zájezd  

4denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd. 
2. den: Návštěva Reggia di Venaria. Letní 
sídlo savojských králů z poloviny 17. století 
postavené na přání Karla Emanuele II. pro 
„potěšení a lov“, rekonstruované ve stylu 
francouzské a italské architektury. Komplex 
královských paláců je obklopen zahradami na 
prostoru 80 hektarů a dosahuje až k Národ-
nímu Parku „La Mandria“. Zámek společně 
s dalšími zámky a paláci je zapsán na sez-
namu světového dědictví UNESCO. Bazilika 
Superga, barokní dílo Filipa Juvarry, místo 
hrobů králů Savojské a Sabaudské dynastie. 
Villa della Regina – barokní skvost Turína 
ležící na úbočích královských vinic, krásná 
italská zahrada s řadou fontán. Bazilika je 
vystavěna na vrcholu kopce s nadmořskou 
výškou 670 metrů nad mořem a nabízí 
překrásný výhled na Turín, údolí řeky Pádu 
a Alpy. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva Palazzina di Cac-
cia de Stupinigi, barokní palác postavený 
jako sídlo savojských vévodů, místo svateb 
a jiných královských oslav, dnes slouží jako 
Muzeum Italského umění: k vidění 137 sálů 
s výzdobou fresek, tapiserií, mramorových ka-
men, originálních kusů nábytku přivezených 
i z ostatních savojských rezidencí. Obklopen 
zahradou anglického stylu. Návštěva roman-
tické vinařské oblasti Langhe. Kopce pokry-
té vinicemi, malé vesničky obklopené poli, 
kostely a středověké hrady. Krajiná oblast, 
jež byla zapsána na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. Středověký 
hrad Castello di Grinzane Cavour,
malebná oblast u městečka Serralunga 
d’Alba a vesnička Barolo s hradem rodiny 
Falleti a vinařským muzeem. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Turí-
na, které bylo hlavním městem Sardinsko-
piemontského království a sehrálo význam-
nou roli v bojích o sjednocení Itálie. Většina 
památek se nachází v blízkosti Piazza Castel-

lo. Palazzo Madama – původně středověký 
hrad, dnes Muzeum starověkého umění. 
Procházka po Via Garibaldi. Renesanční ka-
tedrála Duomo, v níž je uchováváno Turín-
ské plátno, lněná látka s údajným otiskem 
Kristova těla po jeho snětí z kříže. Biblioteca 
Reale s díly Leonarda da Vinciho, Piazza Car-
lo Alberto, Muzeum Egyptologie patřící 
mezi nejvýznamnější na světě, Muzeum 
kinematografie, Parco del Valentino. Ne 
všechny památky se dají stihnout a každý si 
individuálně určitě vybere dle obrazu svého. 
Fakultativně večeře. Večer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat dopoledne.

1. den: Odjezd ráno. Denní přejezd do oblas-
ti Benátek. Nocleh v oblasti Lido di Jesolo.
2. den: Snídaně. Výlet lodí do Benátek 
z Punta Sabbioni. Celodenní prohlídky 
nej významnějších zajímavostí Benátek, fas-
cinujícího města ležícího na 117 ostrovech se 
150 kanály a 400 mosty. Náměstí Svatého 
Marka, bazilika Sv. Marka, Palác Ducale, 
kostely Santa Maria Gloriosa dei Frari nebo 
Santi Giovanni e Paolo, místní obrazárny Ga-
lleria dell’Accademia nebo Scuola di San Rocco 
s velkými stropními a nástěnnými malbami od 
Tintoreta a mnoho dalších pamětihodností 
a zajímavostí. Možnost romantické projížďky 
na gondolách. Návštěva pouličních vystoupení 
a průvodů masek během karnevalu. S ohle-
dem na množství návštěvníků na tomto 
karnevalu je většina návštěv muzeí a památek 
individuální. Nocleh.

3. den: Snídaně. Výlet lodí z Punta Sa bion-
ne do centra Benátek. Pokračování návštěvy 
Be ná tek nebo výlet lodí na ostrov Burano 
– ostrov „mnoha barev“, známý pro výrobu 
krajek nebo přejezd lodí na ostrov Murano – 
návštěva sklárny, ukázka výroby skla, prohlíd-
ka Duomu Santi Maria e Donato a kostela 
San Pietro Martire. Večer odjezd do ČR.
4. den: Návrat ráno.

Benátky – karneval

Benátky – karneval

 REZIDENCE SAVOJSKÝCH KRÁLŮ, ROMANTICKÝ KRAJ LANGHE

 KARNEVAL V BENÁTKÁCH

Č. zájezdu Termín Cena Odjezdy 
182IBCB01 09.02.–12.02. 5490 N1

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1100 Kč, 
komplexní pojištění 120 Kč, 1 večeře 450 Kč, 
případně pobytová taxa
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR, výlet 
lodí 35 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IRKB01 07.06.–11.06. 5790 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.

Turín

Palazzina Stupinigi

Reggia di Venaria

Langhe

Villa della Regina
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Itálie

1. den: Odlet z Prahy a Brna do Kalábrie, 
přílet do Lamezia Terme a transfer na 
ubytování. Ubytování na Capo Vaticano, 
cca 300 m od jedné z nejkrásnějších pláží 
Kalábrie
2. den: Pobyt na Capo Vaticano, odpo-
činek, koupání, pobyt na pláži. Odpoledne 
fakultativně projížďka ve člunech podél 
pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádherný-
mi pohledy na skalnaté útesy ukrývající 
malé písečné plážičky. Poté přejezd k ma-
jáku s jedinečnými výhledy na celé pobřeží 
z ptačí perspektivy i pěkným posezením. 
Za dobré viditelnosti možnost pozorování
i Sicílie s Etnou a Liparských ostrovů.
3. den: Celodenní odpočinek na pláži 
u moře. Odpoledne fakultativně výlet 
lodí na ostrov Stromboli, který je známý 
především pro svůj stále činný vulkán. Po 
příjezdu na ostrov možnost procházek 
nebo večeře v restauraci a poté již za tmy 
vyjížďka lodí na moře k místu zvanému Sci-
ara del Fuoco, odkud je možno pozorovat 
malé erupce sopky. Pozdě večer návrat na 
ubytování. Tento výlet se koná dle aktuální 
aktivity sopky a objednává se až na místě.
4. den: Celodenní výlet lodí, při kterém 
poznáme jedny z nejpřitažlivějších italských 
ostrovů, Liparské ostrovy. Užijeme si 
i koupání. Navštívíme 3 nádherné sopečné 
ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli. 
Na ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku 
historického města Lipari nebo se budeme 
moci zúčastnit okruhu mikrobusem kolem 
ostrova. Na ostrově Vulcano můžeme využít 
léčivých koupelí v sirném bahenním jezírku 
nebo si odpočinout na plážích z černého 
sopečného písku. Na závěr připlujeme 
k ostrovu Stromboli, kde budeme moci 
pozorovat ohromná lávová pole, opakující 
se výbuchy i absolvovat krátkou procházku 
vesničkou plnou obchůdků a posezení. 
K večeru návrat lodí zpět na ubytování.
5. den: Celodenní výlet autobusem a trajek-
tem na Sicílii. Přejedeme krátkým trajektem 
Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od 
Sicílie a navštívíme město Messina. Zde 
uděláme krátkou zastávku na prohlídku 
unikátní katedrály s funkčním orlojem i na 
krátké posezení na kávu nebo něco slad-
kého. Po poledni navštívíme Taorminu, jed-
no z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších 
měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen v nád-

herných starobylých uličkách a náměstích 
plných kaváren, obchůdků se suvenýry ale 
i v jejích historických památkách, jako je 
Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný 
pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou 
sopku Etnu a množství paláců. Návštěva 
města potrvá cca 3 hodiny s volným roz-
chodem. K večeru návrat zpět na ubytování.
6. den: Dopoledne volno, koupání. Odpo-
ledne výlet autobusem podél pobřeží
bohů do města Tropea, jednoho z nej-
navštěvovanějších měst jižní Itálie, 
nazý vaného perla Kalábrie. Starobylé 
město pocházející již z řecko-normanské 
doby je vystavěno na útesech nad bělavými 
písečnými plážemi. Během návštěvy je 
možno kombinovat prohlídku množství his-
torických památek s posezeními v ty pických 
restauracích v křivolakých uličkách i dech 
beroucími výhledy na pobřežní scenérii 
s kostelem sv. Marie vystavěným na 
vrcho lu skalnatého útesu nad nádhernými 
plážemi. Po prohlídce města návštěva 
místní výrobny s ochutnávkou typických 
produktů a možností jejich nákupu. Večer 
návrat na ubytování.
7. den: Celodenní odpočinek, volno, kou-
pání, pobyt na pláži. 
8. den: Transfer na letiště a odlet zpět do 
Brna a do Prahy.

 KALÁBRIE S VÝLETEM NA SICÍLII A LIPARY
8denní zájezd

Capo Vaticano

Tropea

Speciality z Tropei

Taormina

Lipari

Kalábrie – rybářská vesnička

Č. zájezdu Termín Cena
182IKAL01 12.06.–19.06. 21990
182IKAL02   19.06.–26.06. 22990
182IKAL03   10.07.–17.07. 23990
182IKAL04  24.07.–31.07. 23990
182IKAL05   07.08.–14.08. 23990
182IKAL06   21.08.–28.08. 23990
182IKAL07   04.09.–11.09. 22990
182IKAL08   11.09.–18.09. 21990

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu 
2–3*nebo apartmánech (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), leteckou přepravu Praha 
nebo Brno do Lamezia Terme, letištní taxy 
(2500 Kč), výlety dle program, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2800 Kč, 
komplexní pojištění 240 Kč, fakultativní výlet 
ve člunech podél pobřeží 500 Kč, fakultativní 
výlet ve člunech při pobřeží 500 Kč. Pobytová 
taxa v místě pobytu cca 5 EUR.
Slevy: 3. a 4. osoba napřistýlce 2000 Kč, 
1. dítě do 13 let na přistýlce 7500 Kč, 2.dítě
do 13 let na přistýlce 3500 Kč.
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Itálie
10denní pobytově-poznávací zájezd  

1. den: Odjezd odpoledne. Noční přejezd. 
2. den: Prohlídka města Lucca s proslulým 
dómem Duomo di San Martino, historické 
centrum obehnané hradbami, náměstí 
Piazza dell Anfiteatro, kostel Chiesa di 
San Michele in Foro.  Poblíž Luccy náštěva 
manýristické Villy Torrigiani s krásnou za-
hradou. Ubytování ve středisku Marina di 
Massa. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře. 
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře. 
Fakultativní výlet do městečka Carrary 
s možností návštěvy slavných mramoro-
vých dolů Cave di Fantiscritti – prohlídka 
mikrobusem dolů v nitru mramorové 
hory. Starobylé rybářské městečko Lerici 
s dochovalým středověkým hradem, krásné 
výhledy na Záliv básníků. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet lodí do 
oblasti Cinque Terre nebo-li Pět zemí. Chrá-
ně ný pás skalnatého pobřeží na Rivieře di 
Le van te, který byl zařazen do světového od-
kazu UNESCO. Název pochází z pěti ves niček 
choulícím se ke skalám, oblast se str mými 
útesy, malými plážemi, terasovými sva hy, 
jeskyněmi a malými zálivy. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře. 
Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Výlet do San Gimignana 
a Volterry. Návštěva San Gimignana, které 
se řadí mezi nejatraktivnější místa v Toskán-
sku, hradby, historické věže. Prohlídka 
bývalého významného etruského města 
Volterra. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní pobyt u moře 
nebo půldenní fakultativní výlet do Pisy 
– Piazza dei Miracoli, šikmá věž, dóm, Bat-
tistero. Večeře. Nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Flo-
rencie – náměstí Piazza della Signoria s pa-
lácem Palazzo Vecchio, katedrála Duomo 
Santa Maria del Fiore, zvonice, baptiserium, 

most Ponte Vecchio, náměstí Piazza di San 
Lorenzo s kaplí Medicejských, Palazzo Pitti 
a zahrady Boboli. Po bezpečnostní pauze 
autobusu odjezd. Noční přejezd.
10. den: Návrat v poledne.

Florencie

Pisa

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182ITMB01 07.09.–16.09. 12990 N1-8

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu 
Gabrini 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky:1lůžkový pokoj 3200, komplexní 
pojištění 300 Kč, výlet do Carrary/Pisy (min. 
15 účastníků) – 180/ 230 Kč. Pobytová taxa 
v místě pobytu cca 1 EUR/ den.
Svozy N2, N4, N6, N7 garantovány od 3 osob 
při přihlášení 5 měsíců před odjezdem.
Minimální výměna na vstupy, výlet lodí 
Cinque Terre, plážový servis: 80 EUR.
Hotel Gabrini 3* se nalézá asi 250 metrů od 
pláže a je položen v klidné zóně a rozlehlé 
zahradě se vzrostlými stromy. Snídaně formou 
bufetu, večeře formou menu, zeleninový bufet. 
Více informací – www.hotelgabrini.it.

Cinque Terre

 KRÁSY TOSKÁNSKA A CINQUE TERRE S POBYTEM U MOŘE

 LIGURSKÁ RIVIÉRA
6denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Denní přejezd. Večer 
ubytování na Ligurské rivieře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Městečka Lavagna a Chia-
vari. Výlet do kouzelného přístavu Portovene-
re (UNESCO), úzké uličky s domy pastelových 
barev, kostel San Lorenzo, kostelík San Pi-
etro a hrad Doria. Výlet lodí na ostrov Palmaria 
(UNESCO) s možnosti koupání. Nocleh.
3. den: Snídaně. Ze Santa Margherity pěšky 
nebo minibusem do Portofina (UNESCO), 
malebného přístavu, který je vyhledávaný tu-
risty z celého světa, krásné vyhlídky, Castello 
Browne nebo procházka k majáku. Výlet lodí 
do skalní zátoky ke klášteru San Frutuoso. 
Možnost koupání. Lodí do Camogli, prohlíd-
ka městečka a baziliky S. M. Assunta. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva Cinque Terre 
(UNESCO), pět vesniček, které jsou vzájemně 
propojeny klikatými silničkami a dostupné jen 
autem, lodí nebo železnicí. Prohlídka oblasti 

vlakem, pěší procházka po „Cestě milenců“ 
a koupání. Vlakem návrat La Spezia. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Prohlídka Janova, centra 
Ligurské riviéry. Rodný dům Kryštofa Ko-
lumba, Vévodský palác, kostel San Lorenzo, 
San Matteo, významná obrazárna v Palazzo 
Roso. Volno a možnost návštěvy slavného 
Acquario. Večer odjezd ČR. 
6. den: Návrat v ranních hodinách. 

San Frutuoso

Č. zájezdu Termín Cena Odjezdy 
182ILIB01 17.07.–22.07. 10290 N1,8
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 2190 Kč, 3x večeře 
1160 Kč, komplexní pojištění 180 Kč, klima-
tizace 690 Kč/pokoj.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR.
Poznámka: odjezdové místo N8 bez příplatku.

Gabrini 

Carrara 

Manarola
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Itálie

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Prohlídka Verony – náměstí Piazza 
delle Erbe a Piazza dei Signori, kde v okolí 
naleznete známé paláce a památky – Casa 
di Giulietta, Archa Scaligere, Palazzo della 
Regione, Loggia del Consiglio. Prohlídka 
zahrad Giardino Giusti, které patří právem 
mezi nejkrásnější renesanční zahrady v Itálii. 
Prohlídka Vicenzy s renesančními paláci 
postavenými význačným rodákem Andreou 
Palladiem. Vyhlídka na město od baziliky di 
Monte Berico. Jedno z nejznámějších děl 
Paladia – renesanční Villa La Rotonda, 
vystavěná v 16. století a patřící ke klenotům 
architektury. Sdružený vstup umožňuje 
návštěvu Teatro Olimpico, Palazzo Chieri-
cati, Museo Civico, Museo Naturalistico, 
Museo Diocesano. Při procházce městem 
budete obdivovat řadu paláců, především 
na náměstí Piazza dei Signori. Odjezd na 
ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva Villy Pisani 
s překrásnou zahradou ležící u městečka 
Stra. Návštěva benediktinského kláštera 
Abbazia di Praglia situované na úpatí 
kopců Colli Euganei. Zahrady Barbarigo 
– Pizzoni Ardemani u městečka Valsan-
zibio patří mezi nejzachovalejší barokní 
parky světa. Místo plné dobové symboliky 
inspirováno návrhem slavného architekta 
Berniniho. V zahradě objevíte mnoho 
kašen, několik rybníků a vodotrysků a řadu 
rozmanitých potůčků a jezírek. Nocleh.
4. den: Snídaně. Historické centrum, 
Prato della Valle, Basilica di Sant’Antonio, 
Piazza del Santo s  jezdeckou sochou od 
Donatella, nejstarší univerzitní botanická 
zahrada Orto Botanico (UNESCO), Piazza 
dei Signori, Palazzo della Regione, Café 
Pedrocchi. Návštěva barokní Villy Conta-

rini z 16. století. Vila je architektonickým 
komplexem složeným z vlastní budovy 
vily a obrovského parku se dvěma kanály, 
jezery a promenádami. Na závěr městečko 
Soave, centrum stejnojmenné vinařské 
oblasti, historického benátského městečka 
s hradem a zachovalým opevněním. Noční 
přejezd.
5. den: Návrat ráno.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IBPB01 25.05–29.05. 5490 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 3* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom-
plexní pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 EUR.

 KOUZELNÉ  ZAHRADY BENÁTSKA A PALADIOVY VILY
5denní zájezd  

Verona

Villa Pisani

Villa Contarini

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Příjezd k jezeru Como do městečka 
Tremezzo. Návštěva Villy Carlotta – v pa-
láci najdete skvělou sbírku soch. Světově 
proslulé jsou terasovité zahrady s řadou 
vzácných rostlin a keřů. Výlet lodí do Bel-
lagia, kouzelně položených na výběžku 
oddělující Lago di Como od Lago di Lecco, 
zahrady Villy Melzi a  zahrady Villy Serbel-
loni. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet Lago di 
Maggiore. Středisko Verbania, návštěva 
jedinečných zahrad Villy Taranto s rostli-
nami z celého světa, anglický park s řadou 
italských prvků – sochami, fontány, tera sami, 
který se řadí mezi nejkrásnější svého druhu na 
světě. Lázeňské středisko Stresa. Výlet lodí 
na ostrov Isola Bella – nádherné letní sídlo 
a zahrada v italském stylu v deseti terasách. 
Možnost návštěvy rybářského ostrova Isola 
dei Pescatori a ostrova Isola Madre. Nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd k jezeru Lago di 
Garda. Lázeňské město Sirmione pova-

žovaného za „perlu na jezeře“. Prohlídka 
středověkého vodního hradu Scaligeri. 
Masivní pevnost je zcela obklopena vo-
dou a s pevninou ji spojuje padací most. 
Za hradem narazíte na úzké uličky plné 
obchůdků, restaurací a cukráren. Na špičce 
poloostrova pozůstatky římské vily Grotte 
di Catullo. Individuální volno nebo výlet lodí 
po jezeře. Po bezpečnostní pauze autobusu 
odjezd. 
5. den: Příjezd v ranních hodinách.

 NEJKRÁSNĚJŠÍ ITALSKÁ JEZERA A ZAHRADY
5denní zájezd  

Villa Carlotta

Tremezzo

MalcesineČ. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IJMB01 10.05.–14.05. 5690 N1–8
182IJMB02 16.08.–20.08. 5690 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu 4*, 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1200 Kč, 
komplexní pojištění 120 Kč, záloha na vstup do 
zahrad Villy Serbelloni 100 Kč a Villy Taranto 
100 Kč (nejpozději měsíc před odjezdem).
Doporučená výměna na vstupy a výlety 
lodí: 60 EUR.

Giardino Giusti

Padova



Siena

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Středověké kamenné městečko 
na skalním ostrohu spojené s okolním 
světem lávkou pro pěší – Civita di Ba-
gnoregio, zajímavé výhledy do kraje 
s erosními sesuvy, možnost ochutnávek 
místních specialit a vín. Návštěva Viterba, 
nejvýznamnější město severního Lazia, 
středověké městečko s hradbami, Papežský 
palác ze 13. století – zde se poprvé sešlo 
konkláve, šlechtické paláce, malebná 
středověká čtvrť San Pellegrino s kašnami 
s řadou paláců a fontán. Nocleh. 
3. den: Městečko Caprarola s renesanční 
pětibokou vilou Palazzo Farnese se vzácnou 
freskovou výzdobou a krásnými zahradami 
s vodotrysky.   Tarquinia, návštěva etruské 
nekropole, hrobky s unikátní nádhernou 
výzdobou (UNESCO), koupání v moři. 
Tuscania, středověké městečko s hrad-
bami, bývalé biskupské sídlo se dvěma po-
zoruhodnými románskými kostely. Nocleh.
4. den: Bolsena, město u největšího 
sopečného jezera v Evropě, středověké 
ulice, katedrála, hrad. Přírodní termální 
lázně Saturnia, koupání v kaskádových 
se sirnou vodou v travertinové skále, která 
připomínají zmenšeninu tureckého Pamuk-
kal. Cesta za hlubokými chodbovými ces-
tami vytesanými Etrusky. Krásné městečko 
Pitigliano rozkládající se na skalním ostro-
hu v romantické krajině, středověké uličky 
s domy, bývalá židovská čtvrť, akvadukt, 
renesanční palác Orsiniů, podvečerní at-
mosféra uliček. Nocleh.
5. den: Půvabná vesnice Sovana, kdysi 
významné centrum hrabství s biskupst-
vím, zřícenina hradu, paláce, dóm s prvky 
lombardského, románského a gotického 
slohu. V blízkém okolí archeologický areál 
s etruskými skalními hrobkami (Tomba 
Ildebrando a Tomba Pisa) a fascinujícími 
cestami hloubenými ve skalách. Sorano, 
středověké městečko jako z pohádky, 

hrad rodů Aldobrandeschi a Orsini. 
Přejezd do Val d´Orcia (UNESCO), pole 
s vlčími máky, řady cypřišů, statky na kop-
cích. Zastávka u románského opatství 
Sant´Antimo zasazené do kouzelné scené-
rie. Návštěva renesančního města Pienza 
(UNESCO), Piazza Pio II., dóm, jedinečná ar-
chitektura, Palazzo Piccolomini. Ubytování, 
možnost večeře. Nocleh.
6. den: Město vína Montepulciano, his-
torické centrum, renesanční studna, Pala-
zzo Comunale, ochutnávka renomovaného 
vína (Vino Nobile de Multipulciano). 
Bezpečnostní pauza autobusu – prohlídka 
středověké Sieny (UNESCO), fakultativní 
prohlídka památek s místním průvodcem, 
náměstí Campo, kde se pořádají jezdecké 
slavnosti Palio, kostel San Domenico, 
klášter svaté Kateřiny Sienské, románsko-
gotický dóm z 12. století s bíločervenou 
mramorovou fasádou a mozaikovou 
podlahou, muzea, jedinečná architektura. 
Fakultativně večeře na rozloučenou, večer 
odjezd.
7. den: Návrat dopoledne.

Bagnoregio

Vila Farnese

Pienza

Montepulciano

4denní zájezd  

1. den: Odjezd podvečer. Noční přejezd.
2. den: Návštěva Florencie (UNESCO), 
toskánská metropole a město Michelangela 
a rodu Medicejských, dopolední prohlídka 
s místním průvodcem, Santa Maria Novella, 
Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, 
Michelangelův David, Bargello, Santa 
Croce, Piazza Duomo, dóm, Giottova kam-
panila, možnost návštěvy baptisteria a ko-
pule katedrály, galerie Pitti nebo zahrad 
Boboli, ubytování v příjemném lázeňském 
městečku Montecatini Terme. Fakultativně 
možnost večeře. Nocleh.
3. den: Celodenní Florencie, kostel San 
Lorenzo, kaple Medicejských s Michelange-
lovými náhrobky (alegorie noci a dne, so-
umraku a jitřenky), Ponte Vecchio s krámky 

zlatníků, možnost návštěvy gale rie Uffizi  
(nutno rezervovat při přihlášení) nebo Ac-
cademie, kostel Santa Maria del Carmine 
a skvostná kaple Brancacciů zdobená 
význam nými umělci, tržnice a atmosféra 
uliček. Noční přejezd.
4. den: Návrat dopoledne.

7denní zájezd  
Itálie

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182ITJB02 20.08.–26.08. 9890 N1
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2400 Kč,
2 večeře 990 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 75 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IBVB01 30.03.–02.04. 4790 N1
182IBVB02 26.10.–29.10. 4990 N1

Cena zahrnuje: 1 noc v hotelu se snídaní 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 600 Kč,
1 večeře 480 Kč, galerie Uffizi 500 Kč (rezer-
vace při přihlášení), komplexní pojištění 120 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.
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Itálie

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Prohlídka města Lucca s proslulým 
dómem, historické centrum obehnané 
hradbami, pěší zóna s řadou historických 
budov a spletí úzkých středověkých uliček, 
Piazza dell Anfiteatro, kostel Chiesa di San 
Michele in Foro. Návštěva Pisy, význam-
ného města minulosti, jedinečné památky 
Piazza del Duomo s gotickým dómem 
a šikmou zvonicí, Battisterio, Piazza dei 
Cavalieri. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka Sieny s řadou 
je di nečných památek tohoto významného 
tos kánského města. Náměstí Piazza del 
Campo a Palazzo Publico s věží Torre del 
Man gia a muzeem Civico. Sienský dóm pa-
t ří cí k největším katedrálám v Itálii a svou 
archi tek turou, plastikami a malbami se řadí 
mezi opravdové klenoty. V obrazárně Pina-
coteca Nazionale naleznete skvělou sienskou 
malířskou školu 12. až 16. století. Zastávka 
v středověkém městečku Monteriggioni, kle-
no  tem mezi městy na kopci, které je obe hná-
no středověkými hradbami. Přejezd do San 
Gimignana, které se řadí mezi nej atrak tivnější 
místa v Toskánsku, jeho hradby a historické 
věže dokreslují malebný obraz stře dověkého 
města. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka nej-
vět ších zajímavostí hlavního města Toskán-

ska Florencie – náměstí Piazza della Signo-
ria s palácem Palazzo Vecchio, katedrála 
Duomo Santa Maria del Fiore, zvonice, bap-
tisterium, Ponte Vecchio, náměstí Piazza di 
San Lorenzo s kaplí Medicejských, Palazzo 
Pitti. Návštěvy muzeí. Odjezd večer.
5. den: Návrat dopoledne.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182ITOB01 10.05.–14.05. 6290 N1–8
182ITOB02 13.09.–17.09 6290 N1–8
182ITOB03 26.10.–30.10. 6290 N1–8
Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1200 Kč, galerie 
Uffizi 480 Kč (rezervace při přihlášení), kom-
plexní pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 60 EUR.

 TOSKÁNSKO
5denní zájezd  

Florencie

San Gimignano

Siena

Florencie

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Návštěva historického statku 
v oblas ti Bagno a Ripoli. Ukázka výroby oli-
vového oleje a vína, degustace místních pro-
duktů. Krátká exkurze do vaření toskánského 
oběda. Florentská oblast Chian ti, návštěva 
Greve in Chianti a prohlídka historického 
řeznictví Macelleria Falorni, prezentace tos-
kánské šunky, sýrů a salámů. Zastávka v San 
Donato in Poggio, typické vesnice s vyhlíd-
kou na vinice. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva Castellina in
Chianti, etruského muzea s vyhlídkou 
na vi nice, přejezd do Radda in Chianti, 
prohlídka středověké vesnice nacházející se 
uprostřed vinic. Návštěva exteriérů hradu 
Brolio, který patří od roku 1167 šlechtickému 
rodu baronu Ricasoli, degustace místních re-
nomovaných vín (dle zájmu prohlídka hradu 
cca 23 EUR). Návštěva San Gimignana 
(UNESCO), které se řadí mezi nejatraktivnější 
místa v Toskánsku, hradby, historické věže. 
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd do poetické krajiny 
Val d’Orcia (UNESCO) s bohatou florou. 
Návštěva městečka Montalcino, pev nost 
Rocca ze 14. století, místo známé pro skvělé 
víno Brunello. Zastávka u vesničky Castel-
nuovo dell’Abate, na jejímž okraji leží 
opatství Abbazia di Sant’Antimo, klenot 
toskánské románské architektury. Průjezd 
přes vesničku Castiglione d’Orcia do Bagno 

Vignoni, nádherné panoramatické výhledy 
na oblast. Zastávka v městečku Bagno 
Vig noni s termálními lázněmi, známého již 
od středověku. Historické centrum města 
Pienza (UNESCO), Piazza Pio II, katedrála 
Santa Maria Assunta. Ubytování v Chian-
ciano Terme. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva Montepulcia-
na, ulice lemují renesanční paláce a strmá 
hlavní třída se šplhá až k dómu s řadou 
cenných děl sienské školy. Z hradeb široširý 
výhled na okolí, kde se pěstují hrozny pro 
slavné Vino Nobile. Přejezd do Sieny 
(UNESCO) s řadou jedinečných památek, 
náměstí Piazza del Campo a Palazzo Pub-
lico s věží Torre del Mangia a muzeem 
Civico. Sienský dóm patřící k největším 
a nejkrásnějším katedrálám v Itálii. Bez-
pečnostní pauza autobusu. Večer odjezd 
do ČR.
6. den: Příjezd kolem poledne.

6denní zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182ITRB01 03.05.–08.05. 8390 N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu 3* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1800, kom-
plexní pojištění 180 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR.

 TOSKÁNSKO – TAJEMSTVÍ KRAJE CHIANTI, VAL D’ORCIA Val d’ Orcia

Montepulciano

Montalcino
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Itálie

1. den: Odjezd po poledni. Noční přejezd.
2. den: Zastávka u benediktýnského klášte-
ra Montecassino, který byl jedním z center
středověkého umění a vzdělanosti. Místo 
hrálo také významnou roli v II. světové 
válce, kdy bylo opěrným bodem německé 
fronty. Nad klášterem ční vrchol Monte 
Calvario s výhledem do krajiny a pom-
níkem polských vojáků. Dojezd na uby-
tování k moři do oblasti Baia Domizia. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní volno u moře. 
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Pompeje, prohlídka 
antického města zničeného v roce 79 n. l. 
při erupci sopky Vesuv. Jedinečně zacho-
valý archeologický areál bývalého význam-
ného města, které zakryla 7 metrová vrstva 
popela, díky níž máme téměř dokonalou 
představu o životě starých Římanů. Sopka 
Vesuv, nenáročná vycházka k samotného 
jícnu vulkánu, krásný výhled na celou 
oblast. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní volno u moře. 
Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní výlet na jeden 
z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ostro-
vů Tyrhenského moře Capri nebo individu ální 
volno v Neapoli. Již ve starověku byl ostrov 
Capri oblíbeným místem pobytů římských 
císařů Augusta a Tiberia. Z Marina Grande 
výjezd lanovkou nebo pěší procházkou na 
náměstíčko La Piazza do stejnojmenného 
města Capri. Procházka městem do Parco 
Augusto s nádherným výhledem. Možnost 
návštěvy místní dopravou Anacapri, kde si 
můžete prohlédnout vilu San Michele, kde 
pobýval švédský spisovatel Axel Munthe. 
Z terasy pod vilou je překrásný výhled. 
Na severovýchodním místě ostrova jsou 
zříceniny Tiberiovy vily, k nimž je možné 
se dostat asi 45 min. procházkou. Večeře. 
Nocleh.

7. den: Snídaně. Celodenní volno u moře 
nebo fakultativní výlet do Salerna (mini-
málně 15 účastníků) a návštěva Amalfi 
a Ravella (přejezd lodí do Amalfi). Staroby-
lé Amalfi, v dřívější době centrum význam-
né námořní velmoci, které konkurovalo 
Pise i Janovu. Poblíž přístavu se nalézá 
dóm Sant Andrea z 9. století postavený 
v lombardsko-normandském sicil ském sty-
lu. Možnost vykoupání ve středisku. Místní
 autobusovou dopravou výjezd do Ravella, 
skutečného klenotu almalfského pobřeží, 
vesničky zavěšené mezi horami a oblo-
hou ve výšce 350 metrů nad mořem. Zde 
naleznete kromě katedrály San Pantaleone 
dvě významné vily s úžasným výhledem na 
Amalfské pobřeží – Villa Ruffolo a Villa 
Cimbrone. Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní volno u moře. 
Večeře. Nocleh
9. den: Snídaně. Ráno přejezd do Říma. 
Celodenní pěší prohlídka nejvýznačnějších 
památek. Odjezd ve večerních hodinách.
10. den: Návrat odpoledne.

 NEAPOLSKÝ ZÁLIV S KOUPÁNÍM A NÁVŠTĚVOU ŘÍMA
10denní pobytově-poznávací zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182INEB01 29.06.–08.07. 13590 N1–8
182INEB02 20.07.–29.07. 13590 N1–8
182INEB03 07.09.–16.09. 12990 N1–8

Cena zahrnuje: 7 nocí s polopenzí v hotelu 
Park Hotel Cristina 3* (2lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), dopravu autobusem, průvodce, 
pobytová taxa, v ceně plážový servis (slunečník 
a 2 lehátka na pokoj), klimatizace.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč, kom-
plexní pojištění 300 Kč, fakultativní výlet do 
Amalfi a Ravella 280 Kč + poplatek za loď, 
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 1300 Kč.
Svozy N2, N4, N6, N7 garantovány od 2 osob 
při přihlášení 5 měsíců před odjezdem.
Minimální výměna na vstupy a výlet na 
Capri: 80 EUR.

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Prohlídka Florencie – náměstí Piazza 
della Signoria, Palazzo Vecchio, katedrála 
Duomo Santa Maria del Fiore, zvonice, 
baptisterium, Ponte Vecchio, bazilika 
San Lorenzo s kaplí Medicejských. Volno. 
Možnost návštěvy muzeí především Galerie 
Uffizi s poklady výtvarného umění od 13. 
do 18. století. Ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Villa Torrigiani manýri-
stická vila se symetrickou zahradou dle 
návrhu Le Nôtra. Návštěva Pisy. Piazza 
del Duomo s gotickým dómem a šikmou 
zvonicí, Battisterio, Piazza dei Cavalieri. 
Lucca – prohlídka historické ho centra, San 
Michele in Foro, zahrady Palazzo Pfanner, 
procházka po hradbách. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Florencie. Dopoledne 
účast na jedinečné velikonoční slavnosti 
Scoppio del Carro s průvodem v historic-

kých kostýmech, zapalování velikonočního 
ohně, kouzelná atmosféra v uličkách 
a ohňostroje. Pokračování prohlídky Floren-
cie – Ponte Vecchio, kostel Santa Maria 
del Carmine, zahrady Boboli a Palazzo 
Pitti se čtyřmi muzei. Případně návštěva 
Galleria dell’Accademia, která je jedním 
z nejznámějších muzeí ve Florencii. Večer 
odjezd do ČR.
5. den: Návrat dopoledne.

5denní zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IFLB01 29.03.–02.04. 5990 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom-
plexní pojištění 150 Kč, galerie Uffizi 480 Kč 
(rezervace při přihlášení).
Minimální výměna na vstupy: 65 EUR.

Amalfi

Park Hotel Cristina

Ravello

Florencie

Lucca

 VELIKONOCE VE FLORENCII, PISA, LUCCA, 3X UNESCO



1. den: Odjezd odpoledne. Noční přejezd.
2. den: Přes toskánskou krajinu do 
městečka Garavicchio. Návštěva Giardino 
dei Tarocchi – zahrada Mysterií, srovnávaná 
s parkem Güell A. Gaudího nebo Palais Ideal 
F. Chevala ve Francii, fantastické sochy od 
různých světových autorů ukryté v zeleni. 
Kouzelné město Bolsena ležící nad jezerem 
vulkanického původu, historické centrum, 
hrad, katedrála Santa Cristina. Městečko 
Montefiascone, ležící na kráteru vyhaslé 
sopky u jezera Lago di Bolsena, vévodí mu 
katedrála ze 17.století. Ochutnávka míst-
ního slavného vína. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Městečko Caprarola 
– renesanční venkovská vila Palazzo 
Farnese s freskovou výzdobou a krásnými 
zahradami s fontánami a sochami. Snad 
nejkrásnější zahrady v kraji Lazio u Villy 
Lante – elegantní renesanční zahrady 
a fontány ve vesničce Bagnaia vytvořené 
pro kardinála Gambaru, pozoruhodný sys-
tém rozvodu vody. Středověké městečko 
Tuscania s středověkými hradbami, bývalé 
biskupské sídlo se dvěma pozoruhodnými 
románskými kostely v lombardském stylu.
4. den: Snídaně. Fantastický park Sacro 
Bosco (Svatý les, též zvané Park příšer) 
v údolí pod zámkem Orsini v Bomarzu, 
gigantické sochy v manýristických za-
hradách uprostřed přírody, možná nejpo-

zoruhodnější zahrady Itálie. Májový den 
ve městě Viterbu, bývalého sídla papeže, 
středověké město obehnané hradbami, 
monumentální papežský palác se síní, 
kde se ve 13. století scházelo konkláve. 
Slavnost květů v malebné středověké 
čtvrti San Pellegrino, krásné květinové 
dekorace na kašnách, balkónech, domech, 
nádvořích a studnách. Možnost koupání – 
termální a zážitkové lázně Terme dei Papi 
nebo individuálně večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Pohádkové středověké 
městečko Civita di Bagnoregio na 
skalním ostrohu s kamennými domky ob-
klopenými zelení a fantaskními výhledy do 
kraje utvářeného sesuvy půdy. Orvieto, 
město založené Etrusky na 300 m vysoké 
náhorní plošině uprostřed vinic, etruské 
hrobky pod starým městem, lanovka, kated-
rála, studna sv. Patrika, možnost návštěvy 
podzemí, možnost ochutnávky místních 
vín, fakultativně večeře. Večer odjezd.
6. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Bolsena

Viterbo

Tuscania

 ZAHRADY KRAJŮ LAZIO, DEN KVĚTIN VE VITERBU

 BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM
6denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Večer ubytování v Lido
di Jesolo. Nocleh.
2. den: Celodenní prohlídka Benátek – 
ná městí a chrám sv. Marka, Dóžecí palác, 
kostely Santa Maria Gloriosa dei Frari nebo 
Ss. Giovanni e Paolo. Individuálně návštěva 
muzeí jako Scuola di San Rocco nebo Gal-
leria dell’Accademia. Možnost projížďky 
po kanálech s jedinečnými okolními paláci. 
Přejezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Flo rencie 
– náměstí Piazza della Signoria s palácem Pala-
zzo Vecchio, katedrála Duomo Santa Maria del 
Fiore, zvonice, Ponte Vecchio, náměstí Piazza di 
San Lorenzo s kaplí Medicejských, Palazzo Pitti. 
Ubytování v oblas ti Říma. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka nejvýznačnějších 
pa mátek Říma a Vatikánu. Kromě jiného 
navští víte chrám Svatého Petra a poblíž 
ležící Andělský hrad na břehu Tibery. 
Na opačném břehu si prohlédnete náměstí 
Piazza Navona s fontánou Čtyř řek a ne-
daleko ležícím Pantheonem, Španělské 
schody, fontána di Trevi. Benátské náměstí 
s pa mátníkem krále Viktora Emanuela II., 
sta ro římské památky Forum Romanum 
a Ko lo seum. Nocleh.
5. den: Snídaně. Pokračování prohlídky 
Říma. Odjezd kolem 22. hodiny.
6. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Benátky

6denní zájezd  
Itálie

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182ILAB01 27.04.–02.05. 8690 N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1800 Kč, fakul-
tativně večeře 500 Kč, komplexní pojištění 180 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR.

Florencie

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IRVB01 16.05.–21.05. 7990 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 3* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2100 Kč, Va-
tikánská muzea 600 Kč (objednat při rezervaci), 
komplexní pojištění 180 Kč.
Minimální výměna na vstupy a místního 
průvodce v Římě: 85 EUR.

Řím
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1. den: Večer odjezd, noční přejezd.
2. den: Dopoledne prohlídka Verony – řím-
ského amfiteátru Areny, Casa di Giuletta 
– domu, kde údajně bydlela Julie Kapuletti, 
náměstí Piazza Erbe a Piazza dei Signori, 
v jejichž blízkosti uvidíte náhrobky rodu 
Scaligerů, procházka k římskému mostu 
Ponte Pietro, návštěva Duomu a obranného 
hradu Scaligerů Castevecchio. Odpoledne 
ubytování a pobyt u moře. Večeře, nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet lodí do Benátek, ce-
lodenní prohlídka tohoto kouzelného města
nebo celodenní volno u moře, večeře, noc leh.
4. den: Snídaně. Výlet lodí na ostrov Bura-
no – ostrov „mnoha barev“, známý pro 
výrobu krajek, poté přejezd lodí na ostrov 
Murano – návštěva sklárny, ukázka výroby 
skla, prohlídka Duomu Santi Maria e Do-
nato a kostela San Pietro Martire. Případně 
individuální pobyt u moře. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Přejezd do Padovy, 
prohlídka Baziliky Sant’Antonio, sídla Pa-
dovské Univerzity, Piazza dei Signori, Piazza 
Frutta a Piazza Erbe, Palazzo della Ragione, 
klasicistní Café Pedrocchi, Duomu, návštěva 
Padovského muzea v areálu Eremitánů. 
Možnost prohlídky kaple Scrovegni – slavné 
fresky od Giotta (po předchozím objed-
nání). Prohlídka Vicenzy s renesančními 
paláci postavenými význačným rodákem 
Andreou Palladiem. Sdružený vstup 

umožňuje návštěvu klenotů tohoto města – 
Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo 
Civico, Museo Naturalistico, Museo Diocesa-
no. Při procházce městem budete obdivovat 
řadu paláců, z nichž velká část se nalézá na 
náměstí Piazza dei Signori. Večer odjezd.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IBKB01 03.07.–08.07. 7490 N1–4,6,7
Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu 3*
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2200 Kč, kom-
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 300 Kč.
Minimální výměna na vstupy a cesty lodí: 
70 EUR.

Itálie

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Celodenní prohlídka Benátek 
– Piazza San Marco s byzantskou ba-
zilikou, Dóžecí palác a kampanila, Torre 
dell´Orologio, cihlová basilika San Giovanni 
e Paolo (náhrobky a pomníky dóžat, 
křídlový oltářní obraz G. Belliniho), jez-
decká socha kondotiéra Bartolomea Col-
leoniho na náměstí před kostelem, basilika 
Santa Maria Gloriosa dei Frari ze 14. století 
s uměleckými poklady (Belliniho Trůnící 
Madonna, sochy, náhrobky), sváteční 
velikonoční atmosféra, eventulně volný pro-
gram s návštěvou historických objektů nebo 
galerií, Galleria dell´Academia (Tintoretto, 
Veronese, Tiepolo, Bellini...). Večer odjezd 
lodí zpět do Lido di Jesola. Ubytování. 
3. den: Ostrovy Murano (ostrov sklářů, 
sklářské dílny a muzeum, Dóm St. Maria 
e Donato s románskými prvky a vzácnými 
mozaikami), Burano (krajky, krajkářské 
muzeum, rybářské domky s barevnými 
fasádami), popř. i Torcelo , kdysi hlavní sídlo 
biskupa, nejstaší benátská katedrála Santa 
Maria dell´Assunta (7.–9. století), základy 
baptistéria ze 7. století, kostel Santa Fosca 
(11.–12. století), kampanila – výhled na la-
gunu, Museo dell´Estuario, Attilův trůn, 
atmosféra uliček s kanály a mostky. Návrat 
lodí do Benátek a návštěva klidných čtvrtí, 
kavárničky a parky. Odjezd večer zpět do Li-

do di Jesola. V případě příznivého počasí 
možnost pozdějšího návratu z Benátek. 
Nocleh. 
4. den: Dokončení prohlídky historického 
centra Benátek, židovská čtvrť, návštěva 
muzeí a galerií, muzeum Peggy Guggen-
heimové, lodí po Velkém kanále (okázalé 
paláce – Casa d´Oro, Casa Foscari, Palazzo 
Dario...) k Ponte Rialto. Dle počasí možnost 
večerních Benátek nebo fakultativně 
večeře. Poté lodí na Punte Sabbioni. Odjezd 
do ČR 
5. den: Návrat do ČR časně ráno.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IBVB01 29.03.–02.04. 5490 N1
Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu se snídaní 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1200 Kč,
večeře 480 Kč,  komplexní pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy, transfery 
lodí a pobytovou taxu: 60 EUR.

 BENÁTKY A OSTROVY NA VELIKONOCE
5denní zájezd  

 BENÁTSKO S POBYTEM U MOŘE
6denní zájezd  

Benátky

Burano

Padova

Benátky

Verona

Benátky



1. den: Odjezd ráno. Přejezd do Itálie. Vy-
cházka v přírodním parku Trudner Horn. 
Z vyhlídky Belveder krásný pohled do údolí 
Val di Cembra a na pohoří Lagorai. Uby-
tování v hotelu Italia v Molina di Fiemme, 
v hotelu relaxační centrum s bazénem, 
vířivkou, saunou a párou. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Vigo di Fassa. 
Lanovkou na Ciampedie (1988 m n. m.) 
v překrásném dolomitském amfiteátru, 
výhledy na Rosengarten, Sasso Lungo, Sellu 
a Marmoladu. Po horizontále na Gardec-
ciu (1950 m n.m.). Výstup k chatě Vajolet 
(2243 m n. m.) přímo v masivu Rosengarten. 
Návrat k autobusu a do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do sedla Joch-
grimm. Výstup na vrchol Weisshornu 
(2317 m n. m.) s kruhovým rozhledem na 
Dolomity. Na úpatí Weisshornu je hluboký 
kaňon Bletterbach. Sestup na malebnou 
horskou louku Gurndiralm. Mezi vrcholy 
bílého Weisshornu a červenohnědého 
Schwarzhornu k autobusu. Návrat do ho-
telu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd k lanovce a výjezd 
na Paion del Cermis (2230 m n. m.) 
v pohoří Lagorai, kruhový rozhled na 
Brentu, Adamello, Ortler a celé Dolomity. 
Výstup k jezerům Bombasel, dále sestup 
k jezeru Lagorai. Další sestup údolím 
Lagorai k mezi stanici lanovky a sjezd k au-
tobusu. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.

5. den: Snídaně. Odjezd do průsmyku 
Valles. Výstup údolím Venegia až k chatě 
Segantini (2170 m n. m.) s nádhernými 
výhledy na barevné Pale di San Mar-
tino s obeliskem Cimon della Pala – tzv.
dolomitským Matterhornem. Sestup do 
průsmyku Rolle. Vycházka k jezerům Col-
bricon. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd k jezeru Garda. Vy-
cházka z Riva del Garda do Pregasiny, cesta 
vysekaná ve skále s mnoha tunely a výhledy na 
jezero Garda. Z Pregasiny nádherný výhled 
na jezero. Po návratu prohlídka Riva del Garda, 
možnost koupání. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat ráno.
Pozn.: Fakultativně možnost bezplatného 
zapůjčení horského kola. Pohodlná cyklo-
stezka údolími Val di Fiemme a Val di Fassa 
začíná přímo u hotelu a končí až v Canazei. 

7denní zájezd s turistikou a denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Přejezd do Itálie. Údolím 
Pustertal do Brunecku, návštěva unikát-
ních zemních pyramid. Ubytování v hotelu 
Post v údolí Antholz. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd přes St. Vigil až 
k chatě Pederü v přírodním parku Fanes 
v Dolomitech. Výstup k chatě Fanes 
na Kl. Fanesalm s pohádkovou dolomit-
skou krajinou s jezery a stupňovitými 
skalami tzv.parlamentem svišťů. Návrat 
k autobusu. Při návratu do hotelu prohlídka 
starobylého Brunecku. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd k chatě Au-
ronzo v přírodním parku Sextenské Dolo-
mity. Pěšky přes sedlo Büllele se zátarasy 
z 1. světové války k chatě Drei Zinnen 
(2405 m n. m.) s nejkrásnějším pohledem 
na skal  ní monument Drei Zinnen. Zpět 
k chatě Auronzo přes sedlo Patern. Při 
návratu do hotelu zastávka u jezera Misu-
rina. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Rein in 
Taufers v přírodním parku Riesenferner. 
Výstup na Durra Alm, dále panoramatická 
cesta s výhledy na třítisícovky a ledovce 
skupiny Rieserferner, sestup k auto-
busu. Prohlídka malebných Reinských 
vodopádů (3 stupně). Návrat do hotelu. 
Večeře. Nocleh.

5. den: Snídaně. Odjezd do Sextenu 
v přírodním parku Sextenské Dolomity, 
vycházka údolím Fieschleintal s panora-
matem okolních vrcholů tzv. Sextenských 
slunečních hodin. Odjezd k perle dolo-
mitských jezer – Pragser Wildsee, vycház-
ka okolo jezera. Prohlídka dolomitského 
infocentra v Toblachu. Návrat do hotelu. 
Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd k jezeru Anthol-
zer See v přírodním parku Riesenferner. 
Cesta okolo jezera a dále výstup do sedla 
Staller s výhledem do rakouských východ-
ních Tyrol. Sestup a návrat po druhé straně 
jezera až k hotelu. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat ráno.

7denní zájezd s turistikou a denním přejezdem  
Itálie

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IDFB01 09.09.–15.09. 10690 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), slavnostní 
večeři s živou hudbou, vstup do relaxačního centra 
s bazénem, saunou a párou v hotelu, zapůjčení kola, 
kartu na lanovky v údolí Val di Fiemme, dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, komplexní 
pojištění 210 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky: lanovka Vigo 
di Fassa 14 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd 
182IJTB01  01.07.–07.07.    9990 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), saunu 
přímo v hotelu, dopravu autobusem, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,20 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom-
plexní pojištění 210 Kč.
Slevy: 3. a 4. osoba na pokoji 500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky: nulové 
výdaje.
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 JIŽNÍ TYROLSKO – SEXTENSKÉ DOLOMITY A ZILLERTÁLSKÉ ALPY

 DOLOMITY – SVĚTOVÉ PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ UNESCO

Hotel Italia

Chata Vajolet

Weisshorn

Hotel Post

Drei Zinnen 



1. den: Odjezd časně ráno. Večer ubyto-
vání v oblasti Lyonu-Montelimaru. Nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva římského akva-
duktu Pont du Gard (UNESCO), který 
patří mezi největší a nejzachovalejší na 
světě, skutečný skvost antického světa. 
Prohlídka Nimes, města s řadou antických 
pamětihodností římský amfiteátr, věž Tour 
Magne, Dianiným chrámem, pozůstatky 
galorománské svatyně a parkem Jardins 
de la fontáne z 18. století. Město je jedno 
z histo ricky nejbohatších měst Languedoc-
Roussi llonu. Prohlídka Avignonu (UNESCO)
s nádherným komplexem papežského pa-
láce, vyhlídka Rocher de Doms na Rhonu 
s mostem Pont Saint Bénézet. Ubytování. 
Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva bývalého nej-
mocnějšího sídla této oblasti Les Baux 
de Provence, které bylo zničeno králem 
Ludvíkem XIII. v období náboženských 
válek. Prohlídka Arles (UNESCO), město 
s řadou památek – římská aréna, kostel 
Saint Trophime, nekropole Les Alyscamps. 
Přejezd přes deltu řeky Rhony-Camargues 
do středověké město Aigues Mortes. 
Rybářské městečko Le Grau du Roi. Nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet do soutěsky řeky Hé-
rault k mostu Pont du Diable, k význam-
nému poutnímu místu St. Guilhem le 
Désert, které patří k nejkrásnějším fran-
couzským vesničkám. Prohlídka hradního 
komplexu Carcassonne (UNESCO), který 
patří k nejzachovalejším středověkým pev-
nostním městům v celé Evropě, naleznete 
zde na 52 věží a 3 km opevněných hradeb. 
Ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva rozsáhlé zří-
ceniny hradu Peyrepertuse, která se tyčí 
na skalnatém výběžku vysoko nad krajinou 
pyrenejského podhůří provincie Roussil-
lon. Hrad byl jedním z nejnepřístupnějších 
hradů v celé Francii. Patří do skupiny tzv. 
„Katarských hradů“. Návštěva městečka 
Collioure, typické katalánské vesničky, jejíž 
dominantou je královský hrad a rybářský 
přístav. Collioure se přezdívá město malířů, 
a to díky umělcům (Chagall, Picasso, 
Duffy, Derain ad.), kteří sem ve 20. století 
přicházeli a malovali scenérie z městečka 
a jeho okolí. Dnes se zde nachází okolo tři-
ceti galerií moderního umění. V charakteri-
stických uličkách zalitých sluncem můžete 
kromě malířských ateliérů navštívit stánky 
trhovců s katalánskými produkty a zažít 
středomořský životní styl. Místní obláz-
kové a písečné pláže nabízejí možnosti ke 
koupání a k odpočinku. Přejezd na uby-
tování na Costa Bravu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní volno u moře.
Dopoledne fakultativní výlet do Blanes, 
návštěva nejkrásnější botanické zahrady 
Costa Bravy Jardí Botanic Mar i Mutra 
založené roku 1928 se 7000 druhy 
středozemních a tropických rostlin, afric-
kých sukulentů. Odpoledne případně fakul-
tativní výlet lodí do Tossa de Mar, jednoho 

z nejkrásnějších letovisek na pobřeží Costa 
Brava (Villa Vieja – opevněná část Tossy 
– hradby z 12. a 13. století s obrannými 
věžemi, centrum s domy ze 14. až 17. 
století, kostel Sant Vincenc, Museo Munici-
pal s díly moderního umění – Marc Chagall 
Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní prohlídka hlav-
ního města Katalánska Barcelony – gotická
čtvrť, katedrála, oblast přístavu, Sagrada 
Familia, velkolepý chrám, který je hlavní 
stavbou slavného architekta Antonia 
Gaudího. Volno s možností návštěv muzeí. 
Večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Volno u moře nebo fa-
kultativní výlet do pohoří Montserrat. 
Náv štěva benediktinského kláštera, posta-
veného ve skalách v horském přírodním 
parku. Bazilika z 11. stol. uchovává sošku 
Černé Madony, patronky Katalánska. 
Vznikla zde nejstarší doložená škola cír-
kevního zpěvu v Evropě, působící dodnes. 
Po prohlídce kláštera návštěva vinných 
sklepů Codorniu, které jsou známé výrobou 
šampaňského tradiční metodou. Večeře. 
Nocleh.
9. den: Snídaně. Volno. Odlet do Prahy.

9denní zájezd s denním přejezdem a zpět letecky  

 TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z PROVENCE A KATALÁNSKA
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Francie

Pont du Gard

Avignon

Collioure

Costa Brava

Nimes

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FPKB01 25.05.–02.06. 14790 N1–8
Cena zahrnuje: 8 nocí se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 4 večeře, 
dopravu autobusem, zpět letecky Gerona/
Barcelona – Praha, letištní taxy (1300 Kč), 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč, fakultativní výlet 
Montserrat 690 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře ve Francii
20–22 EUR.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1200 Kč.
Svozy na cestu tam N2, 3, 4 od 2 osob při 
přihlášení 5 měsíců před odjezdem. Svozy 
pouze na cestu tam.
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR.

Arles

Peyrepertuse
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Francie
7denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Ubytování, nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do Giverny s mož-
ností návštěvy Fondation Claude Moneta
(návštěva domu a zahrady malíře) nebo 
Musée d’Art Americain (muzeum americ-
kých umělců, kteří byli inspirováni zdejším 
pobytem). Zastávka v údolí Seiny u impo-
zantního středověkého hradu Gaillard, 
krásně položeného nad údolím řeky Seiny. 
Návštěva hlavního města Normandie Roue-
nu. Prohlídka historického centra – gotic-
ká katedrála Notre-Dame, starodávné
hrázděné domy, kostel Aitre Saint Maclou,
náměstíčko Vieux Marché, kde byla upá-
lena Johanka z Arku, Hodinová brána. 
Volno, možnost návštěvy muzea Beaux-
-Arts s významnými díly od 16. století do 
současnosti (Caravaggio, Rubens, Vélas-
quez, Ingres, Delacroix, Monet, Renoir, 
Sisley). Ubytování, nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka přímořských láz-
ních Étretat, které jsou proslaveny jedineč-
nými skalními útesy vysokými kolem 70 
metrů. Západním směrem se vypíná Falaise 
d’Aval, ze kterého můžete zahlédnout i Le 
Havre. Uchvátí Vás pohled zpět na městečko 
sevřené mezi útesy. Východním směrem je 
Falaise d’Amont, který Maupassant kdysi 
přirovnal ke slonovi, jenž svůj chobot noří 
do oceánu. Odpoledne v bývalém význam-
ném přístavu Honfleur. Starý vnitřní přístav 
Vieux Bassin, úzké uličky, nábřeží s malíři, 
dřevěný kostel Clochet de Ste-Catherine. 
Exkurze do palírny Calvadosu, typického 
nápoje Normandie, degustace. Nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd do oblasti vylodě-
ní spojeneckých vojsk. Návštěva některých 
z pláží: Sword, Juno, Gold, Omaha a Utah. 
Zastávka v městečku Arromanches – uměle 
vytvořený přístav Mulberry neboli „Port 
Winston“, který během invaze zajistil bez-
pečné vylodění dvou a půl milionům mužům 
a půl milionu vozidel. Na hlavním náměstí 

nedaleko moře můžete navštívit Musée du 
Débarquement, kde si připomenete po mocí 
modelů, strojních mechanismů a filmů, co
se asi dělo za svítání v den D neboli 6. červ-
na 1944, kdy se spojenecká vojska vylo dila 
na normandském pobřeží. Pointe du Hoc 
– zbytky německých bunkrů s hlubo kými 
šrámy po granátech. Návštěva nejroz-
sáhlejšího amerického hřbitova v Colleville-
sur-Mer blízko Pointe du Hoc. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka opatství Mont 
Saint-Michel. Architektonický celek sestávající 
z archandělem korunovaného kostela s vyso-
kou věží a nádherných gotických budov, kterým 
se od roku 1228 přezdívá La Meveille – zahrnu-
jící celou severní část včetně ambitu, rytířského 
sálu, refektáře, sálu pro hosty, sklepení. Přejezd 
k Paříži. Návštěva katedrály v Chartres, která 
patří k nejúžasnějším příkladům gotické 
archi tek tury v Evropě. Nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd do Paříže. Okružní 
jízda po Paříži, během níž uvidíte největší 
památky města. V průběhu dne budete mít 
příležitost k osobnímu volnu a průvodce 
Vám poskytne doporučení k individuální 
návštěvě některé památky či muzea. 
K nevšedním zážitkům přispěje i fakultativní 
výlet lodí po Seině s neobvyklým pohledem 
na pařížské památky. Cesta zpět do ČR.
7. den: Návrat dopoledne.

1. den: Odlet z Prahy. Přílet do Francie. 
Transfer do hotelu. Večer setkání se sku-
pinou z autobusového zájezdu, nocleh.
2. – 6. den: Program jako autobusový zájezd.
6. den odpoledne nebo podvečer transfer 
na letiště. Odlet do ČR.

6denní zájezd  

 TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z NORMANDIE

 TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z NORMANDIE

Mont Saint Michel

Giverny

Colleville sur Mer

Rouen

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FNOB01 14.08.–20.08. 9290 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč, výlet 
lodí po Seině 300 Kč, komplexní pojištění 
210 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–22 EUR.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1200 Kč.
Svozy N2, N4, N6, N7 od 3 osob při přihlášení 
5 měsíců před odjezdem.
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena
182FNOL01 14.08.–19.08. 16990
Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), zpáteční 
letenka Praha–Paříž, letištní taxa (2500 Kč), 
transfery na hotel, průvodce, dopravu auto-
busem.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč, výlet 
lodí po Seině 300 Kč, komplexní pojištění 
180 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–22 EUR.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1200 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 80 EUR.

Honfleur

Point du Hoc
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Francie
6denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Denní přejezd. K ve-
čeru příjezd do oblasti Paříže, ubytování, 
nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva zahrad zámku 
Champ de Bataille, které patří mezi nej-
krásnější zahrady v celé Francii. Rozkládají 
se na ploše 38 ha a jedná se o jedinečnou 
zahradní architekturu realizovanou dle 
nákresů Le Notra současným vlastníkem 
architektem J. Garciou. Návštěva opatství
a malebné vesničky Le Bec Hellouin, 
odkud pocházeli tři arcibiskupové canter-
burští. Návštěva města Pont-Audemer 
ležícího na říčce Risle. Naleznete zde krásné 
uličky s hrázděnými domy a četnými kanály. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva Bayeux – pro-
cházka centrem starého města s kate drá-
lou, možnost zhlédnutí slavné 70 m dlouhé
tapiserie znázorňující dobytí Anglie Vilé-
mem Dobyvatelem. Návštěva oblasti pláží 
vylodění. Zastávka u německého válečného 
hřbitova u Pointe du Hoc – zbytky ně-
meckých bunkrů s hlubokými šrámy po
granátech. Návštěva nejrozsáhlejšího ame-
rického hřbitova v Colleville-sur-Mer blíz-
ko Pointe du Hoc. Přejezd do nejslavnějších 
přímořských lázní Deauville, kasino a slav-
ná promenáda Les Planches, extravagantní 
vily a luxusní hotely.  Možnost vykoupání 
v moři, pozvolný vstup z písečných pláží. 
Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka přímořských 
lázní Étretat, které jsou proslaveny jedineč-
nými skalními útesy vysokými kolem 70 
metrů. Západním směrem se vypíná Fa laise 
d’Aval, ze kterého můžete zahlédnout 
i Le Havre. Uchvátí Vás pohled zpět 
na městečko sevřené mezi útesy. Východ-
ním směrem je Falaise d’Amont, který 

Maupassant kdysi přirovnal ke slonovi, jenž 
svůj chobot noří do oceánu. Možnost vy-
koupání. Přejezd přes jedinečný most Pont 
de Normandie do bývalého významného 
přístavu Honfleur. Starý vnitřní přístav 
Vieux Bassin, úzké uličky, nábřeží s malíři, 
dřevěný kostel Clochet de Ste-Catherine. 
Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Zastávka v jedné z nej-
krásnějších vesniček Normandie – Beuvron-
en-Auge s typickými hrázděnými domy
a květinovou výzdobou. Přejezd do Giverny,
návštěva Fondation Claude Moneta, 
návštěva domu a zahrady malíře s typic-
kým jezírkem s lekníny, japonským mos-
tem a popínavými růžemi, vše známé 
z jeho jedinečných obrazů. Kouzelný zámek 
Vaux-le-Vicomte, který inspiroval krále 
Ludvíka XIV k postavení zámku ve Ver-
sailles.  Celková vyváženost zámku včetně 
zahrad řadí tento zámek mezi nejkrásnější 
architektonické skvosty Francie. Zámecký 
park se považuje za vrchol typické zahradní 
architektury. Noční přejezd.
6. den: Návrat dopoledne.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FNLB01 03.07.–08.07 9690 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v ho-
telu (3x v hotelu Inter-hotel Beauzeville 
Honfleur SPA 3* s bazénem), 2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím, 3 večeře, dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2800 Kč, kom-
plexní pojištění 180 Kč.
Slevy: 3. osoba na pokoji 500 Kč.
Min. výměna na vstupy: 60 EUR.

Etretat

Honfleur

Giverny

5denní zájezd

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den:  Hlavní město Alsaska – Štrasburk    
(UNESCO), slavná gotická katedrála, 
čtvrť s kanály „Petite France“, krytý most 
Ponts-Couverts, možnost návštěvy muzeí 
Muzeum Alsaska nebo Muzeum v Rohan-
ském paláci, volno. Přejezd krajem Obernai 
na hrad Haut-Koenigsbourg, prohlídka, 
výhledy na oblast Alsaska. Nocleh.
3. den: Město Thann s gotickým kostelem. 
Procházka mezi vinohrady a možná 
i farmářský trh. Vyhlídková cesta na Grand 
Ballon, nejvyšší vrchol Vogéz. Turistika 
– jezera Lac Blanc a Lac Vert. Středověké 
město Éguisheim s hradem a ulicemi do 
kruhu, ochutnávka vína, sýru münster 
a kougelhopf. Středověké hrázděné město 
Kaysersberg. Fakult. večeře – alsaská spe-
cialita tarte flambée se salátem a dezertem. 
Malebné renesanční městečko Turckheim 
s večerním překvapením. Nocleh.
4. den:  Prohlídka Colmar, čtvrť Petite Venice,

hrázděné domy plné květů, projížďka lodí 
po kanále. Riquewihr, nejkrásnější ves na 
vinné stezce. Půvabné městečko Ribeau-
ville na úpatí tří hradů, vinařská slavnost 
trubačů a vína s průvodem alegorických 
vozů a rytířů na koních a víno teče v kašně 
pro každého. Pro milovníky klidu variantně 
turistika mezi hrady a vinicemi.
5. den: Návrat časně ráno.

Haut Koenigsburg

Štrasburk

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FALB01 30.08.–03.09. 5690 N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1600 Kč, 
2 snídaně 400 Kč, 1 večeře 600 Kč, komplexní 
pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 40 EUR.

 NORMANDIE S VYKOUPÁNÍM V DEAUVILLE

 ALSASKO, POHÁDKA NEJEN O VÍNĚ, SLAVNOST TRUBAČŮ



1. den: Odjezd ráno. Večer ubytování, 
nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do oblasti Loiry. 
Prohlídka královského zámku Blois, který 
hrál ve středověku často klíčovou roli.
Zámek Cheverny se skvělými interiéry, 
parkem a psincem. Zastávka u monumen-
tálního zámku Chambord ležícího upro-
střed parku a obory, prohlídka exteriérů. 
Prohlídka exteriérů a anglického parku, 
renesančně přestavěného hradu Chaumont 
ležícího nad Loirou. Ubytování a nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva královského zám-
ku Amboise, jehož rozkvět je spojen s králi 
Karlem VIII. a Františkem I. Volno v Amboi se 
nebo možnost návštěvy renesančního pa-
láce Clos Luse, kde žil a tvořil poslední roky 
svého života Leonardo da Vinci. Prohlídka 
malebného zámku Chenonceau, jehož 
jedno křídlo přemosťuje řeku Cher. V zámku 
jsou pěkné interiéry, například salon Kateřiny 
Medičejské s vyřezávanou postelí s nebesy 
a stěnami se zlacenými tapetami. Po stranách 
před zámeckým průčelím se nachází krásně 
upravená za hrada, jejíž jednotlivé části 
jsou odděleny vodními příkopy. Návštěva 
bývalých podzemních lomů „Tuffeau”, kde 
se těžil kámen k výstavbě klášterů a zámků. 
Tyto podzemní lomy s délkou chodeb až 
několik kilometrů sloužily nejprve jako oby-
dlí a později jako vinné sklepy a místo pro 
pěstování hub. Nocleh.
4. den: Snídaně. Villandry – návštěva nej-
krásnějších renesančních zahrad na světě. 
Návštěva zámku Azay le Rideau, mistrov-
ské dílo renesanční architektury, jeden 
z prvních renesančních zámků je posta-
vený na malém ostrůvku na řece Indre. 
Návštěva vinných sklepů s degustací vín 
oblasti Touraine, která patří mezi významné 
vinařské oblasti Francie. Prohlídka jednoho 
z největších kláš terních komplexů ve Francii,
opatství Fontevraud, místa, kde odpočívají 

angličtí králové Jindřich II. a Richard Lví 
srdce. Prohlídka soukromého zámku 
Ussé, který inspiroval k napsání pohádky 
o Šípkové Růžence. Nocleh.
5. den: Snídaně. Přejezd do Paříže. Bez-
pečnostní pauza. Pěší prohlídka nejvýznač-
nějších památek, Eiffelova věž, náměstí 
Charles de Gaule Etoile a Vítězný oblouk, 
nejslavnější pařížský boulevard Champs-
-Elysées, Place de la Concorde. Fakultativní 
výlet lodí po Seině s neobvyklým pohledem 
na pařížské památky. Možnost fakultativní 
večeře. Na závěr dne okružní jízda Paříží. 
Cesta zpět do ČR s nočním přejezdem.
6. den: Návrat dopoledne.

6denní zájezd s denním přejezdem  

 ZÁMKY A ZAHRADY NA LOIŘE, PAŘÍŽFrancie

Chambord

Chenonceau

Chaumont

 ZÁMKY A ZAHRADY NA LOIŘE, PAŘÍŽ
5denní zájezd  

1. den: Odlet z Prahy. Přílet do Paříže, 
transfer taxíkem do hotelu, volno. Večer 
setkání se skupinou z autobusového zájez-
du. Nocleh.
2.–5. den: Program je zajištěn společně 
s auto busovým zájezdem (viz 6denní au-
tobusový zájezd s denním přejezdem). 
Poslední den odpoledne nebo podvečer 
transfer na letiště. Odlet do ČR.

Villandry

Fontevraud
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Ussé

Chenonceau 

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FLOB01 03.05.–08.05. 8290 N1–8
182FLOB02 22.08.–27.08. 8290 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu  
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2300 Kč, výlet 
lodí po Seině 300 Kč, komplexní pojištění 
180 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 18–22 EUR.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 700 Kč.
Svozy N2, N4, N6, N7 od 3 osob při přihlášení 
5 měsíců před odjezdem.
Minimální výměna na vstupy a metro: 
90 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena
182FLOL01 03.05.–07.05. 16590
182FLOL02 22.08.–26.08. 16590

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), zpáteční 
letenka Praha–Paříž, letištní taxa (2500 Kč), 
transfery na hotel, průvodce, dopravu auto-
busem.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2300 Kč, výlet 
lodí po Seině 300 Kč, komplexní pojištění 
150 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 18–22 EUR.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 700 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 90 EUR.

Amboise



Francie TO NEJLEPŠÍ ZE SAVOJSKA
7denní zájezd  

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Návštěva hradu Chillon ležícího 
na břehu Ženevského jezera, který 
patří k nejnavštěvovanějším památkám 
Švýcarska. Přejezd do Francie a návštěva 
zámku Ripaille, možnost degustace reno-
movaných bílých vín. Návštěva starobylého 
městečka Yvoire ležícího na břehu jezera, 
které patří mezi nejkrásnější francouzské 
vesničky. Návštěva obdivuhodné zahrady 
Jardin des Cinq Sens. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva opevněného 
hradu Menthon–Saint Bernard tyčícího 
se nad jezerem Annecy. Návštěva soutěsky 
Gorges du Fier, která vám nabídne úch-
vatnou podívanou vysokých a úzkých 
skalních stěn s visutými terasovými chod-
níky. Prohlídka malebného městečka An-
necy položeného u stejnojmenného jezera. 
Nádherné město má starobylý střed se 
spoustou podloubí, úzkých uliček a poklid-
ných průplavů. Nocleh.
4. den: Snídaně. Největší přírodní jezero 
Francie – Le Bourget schované mezi 
dvěma horskými masivy. Výlet lodí z Aix–
Les–Bains k významnému savojskému 
klášteru Hautecombe. Jedno z nejvíce 
navštěvovaných míst Savojska. Po návštěvě 
možnost rela xace a vykoupání v jezeře nebo 
posezení v místních restauracích. Návštěva 
zámku Touvet. Pozoruhodné zámecké 
zahrady jsou zařazeny mezi historické fran-
couzské památky. Ubytování. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva výrobny světo-
známého likéru Chartreuse, který se 

vyrábí ze 130 horských bylin. Výjezd auto-
busem do druhého nejvýznačnějšího fran-
couzského poutního místa Notre Dame 
de la Salette, které leží v nadmořské 
výšce 1800 metrů. Zde je možná turistická 
procházka s jedinečnými výhledy na okolní 
krajinu – masiv Dévoluy, vzdálené jezero 
Sautet a horu Mont Aiguille v masivu Ver-
cors. Odpoledne prohlídka starého centra 
Grenoblu. Možnost výjezdu lanovkou 
na opevněnou horu Fort de la Bastille 
ležící na křižovatce tří údolí. Krásný 
výhled na město, soutok řek Isery a Drac 
a vzdálený masiv Mont Blanku. Fakultativně 
návštěva grenobelského muzea jednoho 
z nejvýznačnějších muzeí Francie, bohatá 
sbírka malířů 19. a 20. století. Nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd do Chamonix. 
Bezpečnostní pauza autobusu. Celodenní 
pobyt v Chamonix – výjezd zubačkou Mon-
tenvers k ledovci Mer de Glace, variantně 
výjezd kabinou na Aiguilles du Midi nebo 
na Le Brevent, možnost turistiky. Fakultativně 
večeře – savojské speciality. Noční přejezd.
7. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Yvoire

Chamonix

Zámek Touvet

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FSAB01  07.06.–13.06 8290 N1-8
Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2800 Kč, kom-
plexní pojištění 210 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 20–24 EUR.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1000 Kč.
Min. výměna na vstupy a lanovky: 85 EUR.

1. den: Odjezd kolem poledne. Noční přejezd.
2. den: Objevování krás tajemného kraje 
Quercy. Collonges-La-Rouge, zastávka 
v malebné vesnici z červeného kamene 
v kouzelné krajině. Středověké poutní mís-
to Rocamadour (UNESCO). Zámek, sedm 
kostelů na divokém ostrohu nad řekou, 
malebné uličky. Nocleh v Cahors.
3. den: Návštěva Cahors (UNESCO), 
středověká a renesanční architektura, 
opevněný most Pont Valentré, starobylá 
katedrála. Degustace regionálních vín. Kou-
zelná vesnička St-Cirq-Lapopie posazená 
vyskoko nad řekou Lot. Turistika v okolí řeky. 
Pravěká jeskyně Pech-Merle s malbami 
modrých koní. Večerní Cahors. Nocleh.
4. den: Návštěva městečka Figeac (UNES-
CO), ležícího v zelené krajině u řeky Lot, se 
středověkým centrem, rodiště archeologa 
Champolliona s modelem Rosettské desky.  
Návštěva Conques (UNESCO) proslulého 
poutního místa na Svatojakubské cestě, 
krásná kamenná zákoutí se středověkou at-
mosférou, románská katedrála se vzácnou 
pokladnicí. Přejezd cestou středověkých 
kamenných městeček s hrady přes Ro-
dez. Most Millau, nejvyšší dálniční most 

v Evropě, jeden technických divů světa. 
Fakultativně večeře. Nocleh. 
5. den: Návštěva vesničky Roquefort sur 
Soulzon, která je proslulá výrobou roque-
fortského sýra, exkurze s ochutnávkou. Cesta 
kaňonem řeky Tarn s vyhlídkami na okolní sce-
nérie, Ste-Enimie – středověká vesnice vysoko 
nad řekou Tarn. Možnost vykoupání. Nocleh.
6. den: Kouzlo kaňonu řeky Ardeche, 
brána Pont-d’Arc, cesta nad kaňonem s fo-
tozastávkami. Prohlídka Lyonu (UNESCO), 
historické centrum, staré město Vieux 
Lyon, basilika Notre Dame de Fourviere 
nad městem, antické vykopávky a divadlo, 
renesanční čtvrť tkalců. Fakultativně večeře. 
Pozdě večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat do ČR odpoledne.

7denní zájezd  
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Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FZRB01 30.07.–05.08. 10990 N1

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3500 Kč, 
4 snídaně 750 Kč, 2 večeře 1200 Kč,
komplexní pojištění 210 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 50 EUR.

 ZELENÝ RÁJ FRANCIE, KAŇONY A PAMÁTKY UNESCO

Cahors

Lapopie



1. den: Odjezd odpoledne. Noční přejezd.
2. den: Návštěva Orange, bývalé římské 
město se zachovalým divadlem a vítězným 
obloukem, které jsou pod patronací UNES-
CO.  Přejezd do bývalého papežského sídla 
Avignonu (UNESCO) s jedinečnou gotic-
kou stavbou papežského paláce, středověký 
most St-Benézet, Rocher des Doms, kouzlo 
provensálských uliček. Možnost fakulta-
tivního výletu lodí po Rhôně. Nocleh. 
3. den: Přírodní park Lubéron s cedrovými 
lesy, cesta s vyhlídkami. Kouzelné ka-
menné městečko Bonnieux, romantický 
starý římský most a pole levandule. 
Prohlídka zajímavých červených skalních 
útvarů u městečka Roussillon. Zastávka 
u jedné z největších vyvěraček v Evropě 
ve Fontaine-de-Vaucluse. V průběhu dne 
možnost ochutnávky vín v Lacoste. Návrat 
na ubytování.
4. den: Kamenná vesnice Bories v pohoří 
Les Alpilles. Městečko Saint-Rémy-de-
Provence, archeologický areál římského 
města GLANUM nebo klášter St-Paul-de 
Mausole, kde pobýval Vincent van Gogh. 
V pohoří Les Alpilles si prohlédnete 
malebné skalnaté městečko Les Baux-de-
Provence se zbytky rozsáhlého hradu nad 
Val d´Enfer. Fakultativně večeře v centru 
Avignonu. Nocleh.
5. den: Prohlídka Arles (UNESCO), města 
s řadou památek, antická aréna, skvost 
románské architektury klášter St-Trophime, 
antické nekropole Les Alyscamps, Gog-
hova nemocnice. Románský klášter Ab-
baye de Montmajour. Zastávka u římského 
akvaduktu Pont du Gard (UNESCO), 
který patří mezi největší a nejzachovalejší 
na světě, lehká turistika v okolí, koupání

v říčce Gardon. Zastávka u pevnosti Ta-
rascon na břehu Rhony. Večerní Arles. 
Nocleh.
6. den: Přejezd k moři přes přírodní park Ca-
margue, kde žijí plameňáci, stáda bílých koní 
i černých býků.  Možnost projížďky na koni, 
ornitologická rezervace, poutní městečko 
Saintes-Maries-de-la-Mer s dvou   patrovou 
poutní katedrálou, vyhlídky ze střechy,
fakultativně ochutnávka místních písečných 
vín a koupání na písečných plážích. Nocleh.
7. den: Rybářské městečko Cassis 
s okolním přírodním parkem Calanques, 
lehká turistika po útesech kolem úzkých 
hlubokých zátok. Výlet lodí kolem Ca-
lanques a koupání v zátokách. Návštěva 
Aix-en-Provence, město Paula Cézanna, 
katedrála de Saint-Sauveur, Cours Mira-
beau a boulevardy s proslulými kašnami. 
Individuálně Cézannův ateliér a zahrada, 
možnost večeře. Nocleh.
8. den: Celodenní návštěva Marseille, 
starý přístav, bazilika St-Victor s kryptou, 
chrám Notre-Dame-de-la-Garde, muzeum 
středomořských civilizací. Fakultativně výlet 
lodí kolem ostrova If s pevností na Frioulské 
ostrovy s koupáním. Fakultativně večeře 
v rybí restauraci, večer odjezd do ČR. 
9. den: Návrat do ČR odpoledne.

9denní zájezd  

 PŘÍRODNÍ PARKY A PAMÁTKY PROVENCEFrancie

Avignon

Les Baux-de-Provence

Arles

5denní zájezd  

1. den: Odjezd ráno. Přejezd do německého 
národního parku Schwarzwald. Historické 
město Lahr mezi vinicemi se siluetou 
vrcholků Černého lesa. Návštěva největších 
květinových slavností v Německu – Chry-
santhemum, více než 10000 chryzantém 
v podobě pestrobarevných obrazců a tvarů. 
Ubytování u Colmaru.
2. den: Návštěva Thann s gotickým chrámem 
sv. Teobalda a nádhernou sochařskou výzdo-
bou. Národní památník 1. světové války Viel 
Armand. Vyhlídková jízda po Route de Cretes 
krajinou Vogéz, lehká turistika na dva nejvyšší 
vrcholy Grand Ballon (1424 m) a Hohneck. 
Městečko Lapoutroie, muzeum ovocných 
likérů, exkurze do sýrárny, která vyrábí sýr 
münster. Zastávka v městečku Kayserberg při 
nočním osvětlení. Fakultativně večeře. Nocleh. 
3. den: Starobylé město Colmar se zacho-
valým centrem a hrázděné domy, čtvrť 
Petite Venice, projížďka lodí po kanále, 
Museum Unterlinden. Riquewihr, jedno 
z  nejkrásnějších alsaských městeček. Stře-

dověký Eguisheim s hradem a ulicemi do 
kruhu, kamenné a hrázděné domy. Slavnos-
ti hub Fete du Champignon. Nocleh.
4. den: Skanzen lidových staveb v Un-
gersheimu – Ecomusée d’Alsace, tradiční 
hrázděné domy a ukázky lidových řemesel. 
Návštěva Štrasburku, katedrála Notre 
Dame, čtvrť „Petite France” s kanály, krytý 
most Ponts-Couverts. Fakultativně večeře. 
Odjezd pozdě večer.
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Colmar
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Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FPVB01 30.06.–08.07. 12290 N1
182FPVB02 21.07.–29.07. 12290 N1

Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4300 Kč, 
6 snídaní 1000 Kč, večeře v Avignonu 600 Kč, 
večeře v Marseille 650 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč.
Min. výměna na vstupy a lodě: 115 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FAWB01 25.10.–29.10. 6590 N1

Cena zahrnuje: 3 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, 
1 večeře 600 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Min. výměna na vstupy: 60 EUR.

 ALSASKO A SCHWARZWALD, ZÁŽITKY NA VINNÉ STEZCE



Francie
8denní zájezd  

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den: Návštěva Chartres (UNESCO) – 
gotická katedrála s krásnými vitrážemi, 
fasci nující sochařskou výzdobou a ta-
jemným labyrintem. Večerní opevněné 
středověké město Le Mans s katedrálou. 
Nocleh.
3. den: Středověké městečko Vitré s úzký-
mi uličkami plnými hrázděných domů, 
hrad původně z 11. století, gotická kate-
d rála. Středověké městečko Guerche de 
Bretagne – gotická bazilika, procházka 
kaštanovým lesem a megalit Kámen víl, 
jeden z největších dolmenů Francie (14 
m dlouhý). Tajemný Broceliandský les, 
kde se odehrávala řada mýtických příběhů 
s kouzelníkem Merlinem, vílami Vivian-
nou a Morganou. Hrad Josselin, rodové 
sídlo Rohanů s krásným podhradím. Přístav 
Vannes v Morbihanské zátoce – hrázděné 
domy opředené pověstmi, hradby a za-
hrady pod nimi. Nocleh.
4. den: Návštěva tajemných megalitických
polí v Carnacu. Výlet na poloostrov 
Quiberon – turistika po žulových útesech 
a v červenci koupání v Atlantiku. Zastávka 
v starém městu Auray, které je významným 
vnitrozemským přístavem na řece Loche, 
renesanční kostel Saint-Gildas. Malebná 
vesnička Pont Aven, kterou si oblíbila řada 
malířů a především Paul Gauguin, který 
zde několikrát pobýval. Řada obrazových 
galerií. Nocleh.
5. den: Quimper – nádherná gotická kate-
d rála sv. Correntina a stará městská čtvrť
z hrázděných domů, proslulá tržnice, 
ma lovaná keramika, bretaňská fajáns. 
Přejezd na samý konec Evropy – mys 
Pointe-du-Raz. Úchvatné výhledy přes 
rozeklané útesy. Městečko Locronan 
s kamennými renesančními domy Vás 
přenese o několik století zpět. Lehká tu-
ristika v oblasti Armorického národního 

parku. Renesanční farní ohrady v Pley-
ben nebo Guimiliau, bretaňské kalvárie 
pocházejících z 16. století a čítající i více jak 
200 postav. Přejezd do St. Brieuc, cestou 
výrobna čokolády s ochutnávkou. Nocleh.
6. den: Přejezd do oblasti Smaragdové ho 
pobřeží se zastávkou na jednom z nejkrás-
nějších mysů Cap Fréhel se širokým 
výhledem do okolí. Divoká skaliska, maják, 
nezkrocená příroda, pobřeží plné skal a vln. 
Výlet po útesech k pevnosti La Latte s nád-
hernými výhledy na La Manche. Pohádkové 
středověké město Dinan – věž Tour-de-
Loche, bazilika Saint-Sauveur, kláš ter 
františkánů, kostel Saint-Malo, řeka Rance
s jednou z největších přílivových elektráren 
na světě. Jedna z nejznámějších památek 
Francie – klášter a opatství Mont-St-
Michel (UNESCO), místo kde moře přichází 
a odcházejí do dálek s přílivem a odlivem. 
Návštěva bývalého korzárského přístavu 
Saint-Malo s přístavem, pevností s hrad-
bami a katedrálou. Nocleh.
7. den: Celodenní prohlídka Paříže v rámci 
bezpečnostní pauzy autobusu. Prohlídka 
centra s průvodcem, možnost návštěvy 
muzeí. Fakultativně projížďka po Seině 
nebo společná večeře. Večer odjezd.
8. den: Návrat kolem poledne.

Carnac

St. Malo

Mont Saint MichelČ. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FBRB01  06.05.–13.05. 11990 N1–8
182FBRB02  15.07.–22.07. 11990 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3500 Kč, 
komplexní pojištění 240 Kč, 5 snídaní 850 Kč, 
1 večeře 600 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 70 EUR.

1. den: Odjezd odpoledne. 
2. den:  Návštěva starověkého města Oran-
ge (UNESCO) – vítězný oblouk, jeden z nej-
zachovalejších divadelních amfiteátrů z ob-
dobí antiky. Pobyt v bývalém papežském 
sídle v Avignonu (UNESCO) – most 
St-Bé nézet, katedrála, Papežský palác, 
provensálské uličky, výhledy na Villeneuve-
les-Avignon a na středověký most. Nocleh.
3. den: Návštěva Arles (UNESCO) – aréna, 
římské a románské památky, klášter St-
Trophime, Goghova nemocnice, kavárna 
a most z obrazů van Gogha. Velikonoční 
slavnost Féria de Pâques – býci v ulicích, 
koncerty na náměstích, barevné kroje Ar-
lézanek. Přírodní park Camargue s bílými 
koňmi a plameňáky. Možnost projížďky na 
koni, ornitologický park. Přímořské poutní 
městečko Saintes-Maries-de-la-Mer – 

kated rála, ochutnávka vína, velikonoční 
výzdoba a všude plno květů. Nocleh.
4. den: Celodenní pobyt v Marseille – starý 
přístav, bazilika St-Victor, chrám Notre-
Dame-de-la-Garde. Fakultativně výlet na 
ostrov If, případně na Frioulské ostrovy. 
Turistika na útesech s bohatou květenou. 
Fakultativně večeře v rybí restauraci. Noční 
přejezd.
5. den: Návrat odpoledne.

5denní zájezd  
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Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FMRB01 29.03.–02.04. 6990 N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1500 Kč, 
2 snídaně 350 Kč, 1 večeře 650 Kč, komplexní 
pojištění 150 Kč.
Minimální výměna na vstupy a loď: 60 EUR.

Marseille

 BRETAŇ – TAJEMNÁ MÍSTA, PŘÍRODNÍ KRÁSY A MEGALITY

 VELIKONOČNÍ POHLEDNICE Z PROVENCE A MARSEILLE
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Francie
9denní zájezd  

1. den: Večer odjezd. 
2. den: Cesta napříč Francií a zastávka ve
středověkém opatství Paray le Monial, 
románský kostel Sacré-Coeur, jedna z nej-
významnějších památek clunyjské architek-
tury. Průjezd kouzelnou krajinou kraje 
Quercy. Nocleh. 
3. den: Oblast kraje Dordogne. Středověké 
kamenné město Sarlat-La-Caneda – město 
vyhlášených trhů (kozí sýry, husí játra a ví-
no), nejvíce středověkých a renesančních 
fasád domů a paláců v celé Francii. V údolí 
řeky Dordogne naleznete v Marqueyssac 
jedinečné francouzské zahrady. Turistická 
procházka v přírodním parku s úžasnými 
výhledy na meandry řeky. Možnost oběda. 
Údolí řeky Vezére – jedna z nejhezčích 
vesnic na nedobytné skále s hradem Bey-
nac et Cazennac. Procházka městem 
k hradu a ráj pro fotografy, variantně 
koupání v řece. Oblast osídlení člověka cro-
magnonského, replika světoznámé jeskyně 
s pravěkými malbami Lascaux (UNESCO), 
pravěké a středověké sídliště pod skalními 
převisy St-Christophe. Nocleh.
4. den: Návštěva města Périgueux, histo-
rického centra kraje Périgord. Stará čtvrť 
La Cité (kdysi galořímská osada Vesunna), 
kostel St. Étienne na Svatojakubské cestě, 
impozantní románská katedrála, trhy města 
lanýžů. Přejezd do města Bergerac. Město 
d’Artagnana a Cyrana, náměstí Place Péli-
cier, kostel Saint Jacques založený benedik-
tiny ve 12. století, ulice s hrázděnými domy, 
renesanční měšťanské domy, muzeum vína 
s ochutnávkou, historie pěstování tabáku, 
palác Peyrar’de. Jedna z nejkrásnějších vesnic 
Francie – opevněná „bastide“ Monpa-
zier se středověkým náměstím s podloubími 
a prádelnou, cesta krajem tabáku. Nocleh.
5. den: Návštěva města Condom, města 
proslavené obchodem s armagnacem, 
gotická katedrála, staré ulice, ochutnávka 
likéru armagnacu v letním sídle biskupů 
s daňčí oborou. Cesta gaskoňskou kra-
jinou. Nejmenší opevněná vesnice Fran-
cie Larressingle s hradem, donjonem 
a stylovou hospůdkou. Staré město 
Auch na skalnatém výběžku nad řekou 
Gers, Tour d’Armagnac, monumentální 
schodiště k řece se 234 schody, zbytky 
středověkého schodiště pousteris, ulice 
Dessoles s pozoruhodnými domy, katedrála 
s úžasně vyřezávanými lavicemi v chóru 
a vitrážemi z 16. st., muzeum indiánského 
umění z předkolumbovské doby v bývalém 
Couvent des Jacobins. Můžete ochut-
nat typická vína kraje a zavzpomínat na 
slavného Gaskoňce d’Artagnana u jeho 
sochy. Město Agen je proslulé vynikajícími 
švestkami a Mekka francouzského ragby, 
Place Goya, boulevardy, kostel Notre Dame, 
rekonstruované středověké domy v Rue 
Voltaire, Maison du Sénéchal s otevřenou 
lodžií, ochutnávka specialit ze švestek. 
Krajina se švestkovými sady, pozdní návrat 
na ubytování. Nocleh.

6. den: Jedna z nejkrásnějších vesnic 
Francie – Auvillar, místo odpočinku na 
cestě do Compostely. Krásný výhled na 
řeku Garonnu, Place de Halle s maleb-
nými starými domy, kruhová tržnice na 
toskánských sloupech, kostel St. Pierre, 
La tour d’Horloge. Město Moissac známé 
pro světoznámé opatství Saint-Pierre 
položeného mezi vinicemi, románská 
křížová chodba a nádherný portál, perly 
románského sochařského umění. Význam-
né místo na poutní cestě do Compostely. 
Město Montauban s náměstím Place 
Nationale s podloubím, náměstí Place du 
Coq. Toulouse – současné centrum ob-
chodu, leteckého průmyslu a univerzity, 
pozoruhodné historické centrum, kostely 
St. Sernin, největší románská bazilika ve 
Francii, Les Jacobins s vějířovitou klenbou, 
renesanční dům Hotel de Bernuy s pod-
loubím. Večerní atmosféra města plného 
mladých lidí. Nocleh.
7. den: Opevněné středověké město 
Cordes sur Ciel, které se rozkládá na 
pahorku tyčícím se nad okolní krajinu. 
Návštěva „růžového města“ Albi, které 
se řadí mezi přední památky Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Díky své 
výjimečně zachovalé architektuře tvoří 
v Evropě jedinečný urbanistický celek 
utvářený od středověku až po současnost. 
Unikátní katedrála Ste-Cecile s pozoruhod-
ným oltářem s apokalyptickou freskou 
Posledního soudu, Toulouse – Lautre-
covo muzeum.  Ubytování u Carcassonne, 
individuálně možnost do centra, krásně 
osvětlené staré město. Nocleh.
8. den: Technická památka kanál du Midi
(UNESCO). Prohlídka pohádkového hrad-
ního komplexu Carcassonne (UNESCO), 
které patří k nejzachovalejším středověkým 
pev nostním městům v celé Evropě. Návštěva
hradu, unikátní katedrála, fakultativně oběd 
ve stylové restauraci.  Fakultativně cesta
lodí po kanále du Midi, zdymadla a scené-
rie nábřeží. Odjezd večer.
9. den: Návrat odpoledne.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FGAB01 04.08.–12.08. 13990 N1

Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4200 Kč, 
6 snídaní 1000 Kč, 1 oběd 600 Kč, komplexní 
pojištění 270 Kč.
Slevy: 3. osoba na pokoji 1200 Kč.
Minimální výměna na vstupy: 90 EUR.

Carcassonne

Albi

Auch

Cordes sur Ciel

Sarlat

Dordogne

 KRAJ MIDI-PYRÉNÉES, GASKOŇSKO A KANÁL DU MIDI



Francie
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1. den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodi-
nách.
2. den: Odpoledne příjezd do městečka Saint 
Lary. Ubytování v apartmánech. Možnost 
procházky po okolních kopcích s výhledy 
do údolí. Nocleh.
3. den: Výstup ze sedla Col du Tourmalet, 
nejslavnější průsmyk v Pyrenejích při  Tour 
de France. Nenáročná cesta na Pic du Midi 
du Bigorre. Nejnavštěvovanější pyrenejský 
vrchol nabízí panoramatické kruhové výhle-
dy na hlavní hřeben Centrálních Pyrenejí 
a do Akvitánské nížiny. Nocleh.
4. den: Přejezd k jezeru Lac de Gaube 
malebnou dolinou s množstvím potoků 
a kaskád pod mohutnou stěnou nejvyšší 
hory francouzských Pyrenejí Vignemale.
Návštěva Lourd, věhlasného poutního 
místa římskokatolických věřících s léčivou 
vodou. Nocleh.
5. den: Výlet do Néouvillského národ-
ního parku. Jedinečná krajina s překrás-
nými je zery, pěknými výhledy a úchvatnou 
přírodou. Podél jezera Lac de l´Oule k chatě 
Refuge de Bastan a dále na sedlo pod vrcho-
lem Pic Bastan (2715 m n. m.), krásné 
výhledy na jezera a nejvyšší horu oblasti Pic 
de Néouville (3091 m n. m.). Nocleh.
6. den:  Přejezd do horského střediska Ga-
varnie a výlet k nejznámějšímu ledovcové-
mu karu Cirque de Gavarnie, z jehož 
strmé karové stěny pokryté v nejvyšší 
části ledovce spadá přes 20 vodopádů, 
z nichž nejvyšší překonává výšku 422 

metrů. Romantické starobylé městečko 
Luz-Saint-Saveur překrásně umístěné na 
prahu soutěsky řeky Pau, opevněný kostelík 
postavený rytířským řádem Templářů ve
12. století. Nocleh.
7. den: Výlet do nejkrásnějšího národního 
parku španělských Pyrenejí – Národního 
parku Ordesa (UNESCO). Pěší turistika 
v kaňonu Ordesa s několika krásnými vo-
dopády pod 800 metrů vysokými skalními 
stěnami. Nocleh.
8. den: Druhý výlet v Néouvillském národ-
ním parku. Túra do oblasti nádherných je-
zer Lac d´Orédon a Lac d´Aubert. Nocleh.
9. den: Dopoledne odjezd z Pyrenejí. Bez-
pečnostní pauza autobusu na pobřeží 
Středozemního moře, koupání na krásných 
písčitých plážích u Narbonne (letovisko 
Narbonne Plage – městečko s dlouhou 
pláží, restauracemi a příjemným centrem). 
Přejezd přes Francii a Německo. 
10. den: Příjezd do Prahy.

Gavarnie

Ordesa

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FCIB01 17.08.–26.08. 12790 N1

Cena zahrnuje: 7 nocí (4lůžkové  apartmány 
s možností vaření), 7 snídaní, 6 večeří (jedno-
duchá strava připravovaná českou kuchařkou), 
dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 
2lůžkové studio 1000 Kč/os.
Doporučená výměna na vstupy: 60 EUR.
Pozn.: Doplňující informace k pobytu na webu CK.

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd. 
2. den: Významné poutní místo Vézelay 
(UNESCO), románská bazilika La Made-
leine, shromaždiště poutníků do Santiaga 
de Compostella. Vynikající vinařská oblast 
a malebné městečko Chablis. Možnost 
ochutnávky proslulých bílých vín Chablis. 
Pohledy na opevněné městečko Semur-
en-Auxois. Nocleh. 
3. den: Průjezd burgundskými vinicemi 
(UNESCO), cestou z Côte d’Or do Beau-
jolais, zámek Clos de Vougeot ležící 
uprostřed vinohradů, „bratrstvo rytířů 
koštýře“, muzeum vína, pohled na vinice 
Vosne-Romanée, Aloxe – Corton, vinice 
založená Karlem Velikým. Dále přes 
oblast Mersault, kde se vyrábějí slavná 
bílá burgundská vína. Město Tournus s vý-
znamným románským kostelem v opatství
St Philibert. Dále průjezd krajem Beau-
jolais s malebnými vesničkami a slavnými 
vinicemi Grand Cru. Zastávka ve vesničce 
Vaux, která sloužila jako předloha pro 
městečko Zvonokosy ze stejnojmenného 
humoristického díla. Ochutnávka vína 
u místního vinaře, posezení ve stylovém 
baru, večeře za příplatek. V oblasti začínají 
slavnosti vína Beaujolais Nouveau . Nocleh.

4. den: Starobylé vinařské město Beaune, 
návštěva historického špitálu, perla bur-
gundské architektury, možnost ochutnat 
místní specialitu: burgundské šneky. 
Možnost návštěvy středověkých vinných 
sklepů s ochutnávkou, muzeum hořčice, 
v městě probíhá veletrh vína spojený’
s vinařskými slavnostmi – folklórní hudba 
v ulicích, přehlídka vinařského bratrstva 
La Confrérie de Belnus, možnosti nákupu 
a ochutnávek různých burgundských vín. 
Zastávka v Dijonu (UNESCO), večerní pro-
cházka starobylým městem burgundských 
vévodů s osvětleným vévodským palácem. 
Odjezd do ČR 
5. den: Příjezd do ČR ráno.  CK si vyhrazuje 
právo drobných přesunů programu vzhl-
edem k počasí a aktuální situaci v místech 
ochutnávek.

5denní zájezd  

67

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FBJB01 15.11.–19.11. 6490 N1

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), dopravu autobusem, 
průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1500 Kč, 
2 snídaně 380 Kč, 1 večeře 650 Kč, komplexní 
pojištění 150 Kč.
Min. výměna na vstupy a lanovky: 65 EUR.

 CENTRÁLNÍ PYRENEJE, TURISTIKA MEZI PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI

Clos de Vougeot

Beaune

 BEAUJOLAIS A BURGUNDSKO, KLÁŠTERY A SLAVNOST VÍNA
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Francie  PAŘÍŽ, REMEŠ, VAUX-LE-VICOMTE, VERSAILLES
6denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Denní přejezd. Uby-
tování. Nocleh.
2. den: Návštěva Reims – hlavního města 
oblasti Champagne. Historický střed se 
slavnou katedrálou Notre Dame. Místo koru-
novace francouzských králů. Katedrála spolu 
se sousedícím Palais du Tau a bazilikou svatého 
Remigia je součástí světového dědictví UNES-
CO. Přejezd přes oblast Montagne de Reims 
okolo vinic pěstujících vinnou révu pro slavné 
vinařské domy. Zastávka v hlavním městě 
šampaňského Eperny, návštěva významného 
domu spojná s degustací. Kouzelný zámek 
Vaux le Vicomte, který inspiroval krále 
Ludvíka XIV k postavení zámku ve Versailles. 
Celková vyváženost zámku včetně zahrad řadí 
tento zámek mezi nejkrásnější architektonické 
skvosty Francie. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Krátká okružní jízda 
Paříží. Pěší prohlídka přes zahrady Tuill-
erie, krátká zastávka u Louvru. Dále okolo 
kostela St-Germain-l´Auxerrois po nábřeží 
Seiny na ostrov Cité. V nejstarší části města 
na ostrově Cité najdete slavnou katedrálu 
Notre Dame a také velký komplex Justičního 
paláce se skvělou královskou gotickou kaplí 
Sainte Chapelle. Hned vedle se nachází pa-
lác Consiergerie, bývalé vězení a v současné 
době muzeum. Volno na prohlídky, kávu 
nebo zmrzlinu. Po odpočinku pokračování 
prohlídky v Latinské čtvrti, boulevard 
St. Michel, Sorbonna, Lucemburská za-
hrada. Poté po nábřeží k Louvru, volno 
na prohlídku světoznámého muzea umění 
s nepřeberným množstvím uměleckých děl. 
Dle zájmu fakultativně večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva moderní ob-
chodní čtvrti La Défense se stavbou Velké 

Archy ležící ve velké pařížské ose s Vítězným 
obloukem. Přejezd do centra a dle zájmu 
návštěva Muzea Orsay, muzea s vynika-
jící sbírkou francouzských impresionistů, 
návštěva blízkého muzea Rodina nebo 
komplexu Invalidovny s hrobkou Napoleo-
na a vojenským muzeem. Cestou na Mont-
marte zastávka u Opery Garnier a velkých 
bulvárů s řadou obchodních domů. Oblast 
Montmartru s bazilikou Sacré Coeur, 
náměstíčkem Place du Tertre a zábavní 
čtvrť Pigalle s typickým Moulin Rouge. Dle 
zájmu fakultativně večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Královský zámek Versailles, 
vybudovaný Ludvíkem XIV., zde kromě zám-
ku budete moci navštívit překrásné zahrady
a park, včetně zámečků Trianon. Bezpeč-
nostní pauza autobusu. Přejezd metrem 
RER do centra Paříže (cca 4 EUR). Oblast 
Troca dera a Eiffelovy věže. Volno, možnost 
návštěvy staré dámy, různých muzeí, Aqua-
rium de Paris nebo výlet lodí po Seině. 
Na závěr fakultativně večeře v Latinské čtvrti. 
Večer odjezd. CK si vyhrazuje právo upravit 
pořadí navštívených míst s ohledem na do-
pravní situaci a počasí v Paříži.
6. den: Příjezd v dopoledních hodinách.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FPAB01 08.05.–13.05. 7490 N1–8
182FPAB02 24.07.–29.07. 7490 N1–8
182FPAB03 25.09.–30.09. 7490 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu auto-
busem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2800 Kč, komplexní 
pojištění 180 Kč., výlet po Sieně 300 Kč.
Příplatky u průvodce: večeře 18–22 EUR.
Slevy: 3. osoba na pokoji 500 Kč.
Min. výměna na vstupy a metro: 70 EUR. 

Vaux le Vicomte

Remeš

1. den: Odjezd ráno. Ubytování, nocleh.
2.–5. den: Snídaně. Individuální pobyt v Pa-
říži bez průvodce. Fakultativně možnost za-
koupení 4denní karty umožňující vstup do 
pařížských památek. Možnost zakoupení 
3denní karty Paris Visite na volnou dopravu 
po Paříži. Nocleh.
6. den: Snídaně. Volná prohlídka Paříže. 
Večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat dopoledne.

7denní zájezd s denním přejezdem  

6denní zájezd s denním přejezdem  

 PAŘÍŽ S INDIVIDUÁLNÍM POBYTEM – 5X NOCLEH

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FPVB01 09.08.–15.08. 9390 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v ho-
telu 3* v centru Paříže (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), dopravu autobusem.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3800 Kč,
4denní karta Paris Museum Pass 1800 Kč. 
3denní karta Paris Visite 820 Kč/ děti 11 let 
410 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.

Paříž

Paříž

Paříž

1. den: Odjezd ráno. Ubytování, nocleh.
2.–4. den: Snídaně. Individuální pobyt 
v Paříži bez průvodce. Fakultativně možnost 
zakoupení 2denní karty umožňující vstup
do pařížských památek. Možnost zakou-
pení 3denní karty Paris Visite na volnou 
dopravu po Paříži. Nocleh.
5. den: Snídaně. Volná prohlídka Paříže. 
Večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat dopoledne.

 PAŘÍŽ S INDIVIDUÁLNÍM POBYTEM – 4X NOCLEH

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FPTB01 03.05.–08.05. 8490 N1–8
182FPTB02 22.08.–27.08. 8490 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci se snídaní v ho-
telu 3* v centru Paříže (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), dopravu autobusem.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3000 Kč, 4denní 
karta Paris Museum Pass 1800 Kč, 3denní 
karta Paris Visite 820 Kč/ děti 11 let 410 Kč, 
komplexní pojištění 180 Kč.



Francie
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1. den: Odlet z Prahy. Přílet do Paříže. Trans-
fer do hotelu. Večer setkání se skupinou 
z autobusového zájezdu, nocleh.
2. – 9. den: Program jako autobusový zájezd.
9. den: odpoledne odlet do ČR.

9denní zájezd  

 ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ A KRÁSY AKVITÁNIE Hautefort

Bordeaux

 ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ A KRÁSY AKVITÁNIE
10denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Ubytování v oblasti 
Paříže. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přejezd do La Rochelle, 
města se starými reformačními tradicemi. 
Prohlídka staré ho rybářského přístavu, 
věž St-Nicolas, radnice. Návštěva skvělého 
akvária jednoho z nejkrásnějších v Evropě, 
kde je možno nalézt na 10000 mořských 
živočichů. Fakultativně výlet lodí k pevnos-
ti Fort Boyard. Ubytování, nocleh.
3. den: Snídaně. Dopoledne přejezd k Atlantiku 
do městečka Marennes, místa proslaveného 
chovem ústřic. Exkurze s možností ochutnávky 
plodů moře. Zastávka u pevnosti kardinála 
Riche lieu – Brouage, krásného příkladu 
opevnění ze 17. století. Prohlídka Saintes 
s několika římskými památkami. Zastávka 
v městě Cog nac, návštěva desti lerie koňaku 
spojená s degustací. Odjezd na ubytování do 
oblasti Bordeaux. Fak. večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne návštěva největší 
písečné duny Evropy – Dune du Pilat – do-
sahující výšky 117 metrů. Návštěva střediska 
Arcachonu ležícího u Atlantiku, možnost 
koupání. Odpoledne projížďka vinařskou ces-
tou v oblasti Medoc. Průjezd oblastí s apelace-
mi Margaux, Saint Julien a Pauillac. Návštěva 
s degustací u soukromého vinaře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka historického centra
Bordeaux, volno. Přejezd do kouzelné vinař-
ské vesničky Saint-Emilion, jejíž vinice patří 
mezi nejkvalitnější v celé Francii. Prohlídka to-
hoto středověkého městečka zapsaného mezi 
světové památky UNESCO. Návštěva místního 
vinařského domu s ochutnávkou. Přejezd do 
Périgueux. Ubytování. Fak. večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Přes známé středisko vinařství 
Cahors (opevněný most ze 14. století) do 
vesničky St. Cirq-Lapopie, jedné z nejhezčích 
vesnic ve Francii ležících vysoko nad řekou 
Lot. Přejezd do Rocamadouru, jedinečného 
středověkého poutního městečka, které je 
terasovitě zaklíněno do skály. Nocleh.

7. den: Snídaně. Prohlídka starobylého 
městečka Sarlat s největším množstvím 
středověkých a renesančních fasád ve 
Francii. Zastávka v překrásných vesničkách 
Beynac-et-Cazenac a La Roque-Gageac 
ležících v údolí řeky Dordogne. Fakultativně 
možnost krásné projížďky lodí v tomto údolí. 
Návštěva nejkrásnějšího hradu v oblasti Pe-
rigord – Hautefort s jedinečnou anglickou 
a francouzskou zahradou. Ubytování 
v oblasti Limoges. Fak. večeře. Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka 
Bourges, katedrála St. Etienne, která patří 
mezi jednu z nejkrásnějších ve Francii. 
Přejezd do oblasti Sancerre, která patří me-
zi nejznámější vinařské oblasti Loiry. Ochut-
návka místních vín. Odpoledne zastávka 
v městečku Briare se slavným kanálem 
spojujícím Loiru a Seinu – návštěva Pont 
Canal skvělá technická stavba navržená 
Gustavem Eiffelem patřící k ojedinělým 
v Evropě. Ubytování v okolí Paříže. Nocleh.
9. den: Snídaně. Přejezd do Paříže. Bezpeč-
nostní pauza. Pěší prohlídka nejvýznač nějších 
památek. Možnost výletu lodí po Seině s ne-
obvyklým pohledem na pařížské památky. Na 
závěr dne okružní jízda Paříží. Fak. večeře. 
Cesta zpět do ČR s nočním přejezdem.
10. den: Návrat v dopoledních hodinách.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182FAKB01  30.06.–09.07. 14290 N1–8

Cena zahrnuje: 8 nocí v hotelu se snídaní 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 5300 Kč, výlet 
lodí po Seině 250 Kč, 4 večeře 2000 Kč, kom-
plexní pojištění 300 Kč.
Slevy: 3. osoba na pokoji 2000 Kč.
Příplatky u průvodce: další večeře dle 
nabídky cca 22 EUR.
Minimální výměna na vstupy: 100 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena
182FAKL01 30.06.–08.07. 21890

Cena zahrnuje: 8 nocí v hotelu se snídaní 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), zpáteční 
letenka Praha–Paříž, letištní taxa (2500 Kč), trans-
fery na hotel, průvodce,  dopravu autobusem.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 5300 Kč, výlet 
lodí po Seině 250 Kč, 4 večeře 2000 Kč, kom-
plexní pojištění 270 Kč.
Slevy: 3. osoba na pokoji 2000 Kč.
Příplatky u průvodce: další večeře 22 EUR.
Minimální výměna na vstupy: 100 EUR.

La Roque

St. Emilion

Fort Boyard

Vinice Medoc

Dune du Pilat



1. den: Odjezd v ranních hodinách. Transfer 
přes Slovensko. Zastávka v Gödöllö. Královs-
ký zámek a zahrady. Ubytování. Koupání
v hotelu v centru Egeru. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka Egeru město 
baroka a vína. Na 150 chráněných barok-
ních domů, náměstí s chrámem (K. I. Dient-
zenhofer), hrad s původním biskupstvím, 
turecký minaret. Relaxace v hotelu s vlast-
ními termálními lázněmi a neomezeným 
přístupem do areálu městských lázní Eger 
– celodenní pohoda, masáže a turecké 
lázně a wellness za příplatek. Večeře. No-
cleh.
3. den: Snídaně. Termální lázně Egerszalók 
moderní lázeňský areál, bohatá škála zážit-
kových bazénů, saunový svět, procházka par-
kem kolem přírodních jezírek. Návrat na uby-
tování. Večeře. Možnost posezení ve vinárně 
nebo v cukrárně v centru Egeru. Nocleh.

4. den: Snídaně. Velikonoce v Hollókö. 
Palócký festival, který je zapsaný na seznam 
nehmotného dědictví UNESCO díky tradiční 
architektuře a zvláštní kultuře místních 
obyvatel Páloků. Lidové kroje a velikonoční 
zvyklosti, tradišní lidový trh a umělecká 
řemesla, typická keramika, maďarská gas-
tronomie. Odjezd v odpoledních hodinách. 
Návrat do ČR do půlnoci.

1. den: Večer odjezd. Noční přejezd.
2. den: Prohlídka města Kecskemét leží-
cího v srdci Velké uherské nížiny. Centrum 
města s řadou secesních staveb, radnice 
Maďarska se zvonkohrou, manufaktura 
výrobny slavných pálenek Zwack Kecske-
meti. Maďarská puszta Bugac, kde se 
můžete seznámit s jezdeckým uměním 
čikošů, stáda divokých koní. Fakultativně 
jízda drožkou. Podle času možnost koupele 
v termálních lázních v Gyule. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Fakultativně výlet do Velké
uherské nížiny spojené s legen dou o Atil-
lovi. Národní historický park Ópus ztaszer, 
muzeum přírody a skanzen s typickou 
lidovou architekturou, Arpádův památník 
příchodu Maďarů. Univerzitní město na řece 
Tisze, Szegéd, monumentální katedrála 
a secesní synagoga, tržnice. Variantně pobyt 

v lázních Gyula,  středověký hrad, stylové 
hospůdky, tradiční kuchyně a gyulajské 
klobásy. Možnost návštěvy pověstné cuk-
rár ny ve stylu biedermayer. Fakultativně 
večeře s vínem. Nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne pobyt v lázních 
Gyula. Odpoledne v městě Békéscsaba, 
kde se koná největší slavnost klobás světa, 
s bohatým doprovodným programem. 
Noční přejezd.
5. den: Návrat v ranních hodinách.

1. den: Odjezd večer. Noční přejezd Slovensko.
2. den: Prohlídka Egeru. „barokní perla 
Maďarska“, náměstí s chrámem, hrad, 
turecký minaret. Odpočinek a relaxace v ter-
málních lázních. Návštěva oblasti vinných 
sklepů tzv. „údolí krásné paní“, posezení 
ve vinném sklepě s ochutnávkou egerského 
vína bikaver, leanyka. Ubytování v lázních 
v Miskolc-Tapolca. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Barlangfürdö, koupání 
a re laxace v jeskynních termálních láz-
ních Tapolca. Návštěva pověstné vinařské 
oblasti Tokaj (UNESCO), na jaře účast na 
„festivalu Tokajského vína“, na pod-
zim zahájení vinobraní. Průvod v krojích,
přehlídka místních vín spojená s ochutnáv-
kou, přehlídka vinařů, folklórní program 
(v pří padě zrušení slavností náhradní program
s delší dobou na koupání nebo návštěvou 

zajímavých míst v Bukových horách, a potom 
návštěva tokajského vinného sklepa, ochut-
návka a pohoštění). Návrat na ubytování. 
Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka Budapešti 
(UNES CO), okružní jízda městem, hradní 
čtvrt Buda, Matyášův chrám, rybářské bašty 
a výhledy na Pešť, secesní architektura. Vy-
hlídka na rozloučenou z vrchu Gellért . Od-
poledne odjezd. Příjezd do ČR do půlnoci.

4denní zájezd s denním přejezdem

5denní zájezd

4denní zájezd

Maďarsko

Eger

Budapešť

Lázně Miskolc

Lázně Egerszalók

Gödöllö

Budapesť

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182HTWB01 30.03.–02.04. 7490 N9

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu, 
vstup do městských lázní, dopravu autobusem, 
průvodce.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění 120 Kč, 
ochutnávku vína v Egeru 130 Kč.
Příplatky: jednolůžkový pokoju 1800 Kč.
Doporučená výměna na vstupy a lázně:
25 000 HUF.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182HJMB01 17.10.–21.10. 6990 N9

Cena zahrnuje: 2 noci se snídaní v hotelu, 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1200 Kč, fakultativní 
výlet Szeged (od 20 os) 800 Kč, 1 večeře 
480 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Minimální výměna: 20000 HUF.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182HEGB01 24.05.–27.05. 4990 N9
182HEGB02 04.10.–07.10. 4990 N9

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu/
penzionu, dopravu autobusem, ochutnávku 
tokajského vína, vstupné na festival, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1200 Kč, ochut-
návka vín 130 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Min. výměna na vstupy a lázně: 20000 HUF.

 VELIKONOCE, TERMÁLNÍ WELLNESS A SLAVNOST UNESCO

 JIŽNÍ MAĎARSKO, TERMÁLY A CHUŤ KLOBÁS

 EGER, TOKAJ, PŘÍRODNÍ PARKY
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Maďarsko
6denní zájezd  

1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 
Noční přejezd.
2. den: Eger, maďarské baroko, bazilika, 
hrad, minaret a koupel v termálních lázních. 
Návštěva vinných sklípků a možnost ochut-
návky vína Leányka či Egri Bikavér. Odjezd na 
hotel s vlastními malými termálními lázněmi. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Termální lázně Ha-
jdúszoboszló. Venkovní i vnitřní bazény, 
bazény s vysokým obsahem jódu a jiné 
s vysokým obsahem minerálních látek, pla-
vecké bazény s mořskými vlnami a možnost 
využití animačních programů. V blízkosti 
je nejmodernější Wellness city nebo aqua-
park pro děti (obé za příplatek). Navštívíme 
národní park Hortobágy (Pastýřské 
mu zeum, Devítidírkový most, vahadlové 
stud ně). Fakultativně bryčkou po pustě, 
pozoro vání bílého rohatého dobytka, ro-
hatých ovcí raček, divokých koní a stepních 
buvolů. Ukázka jezdecké umění hajduků, 
keramika a lidová tržnice. Přejezd do Mis-
kolce. Ubytování. Večeře. Nocleh. 
4. den: Snídaně. Pojedeme úzkokolejným 
vláčkem do NP Bukové hory. Klimatické 
lázně Lillafüred, procházka v parku, hotel 

Palota, vzácné dřeviny v parku, vodopád, 
jezero Hamor. Miskolc – zřícenina hradu 
Diósgyör s hranolovými věžemi, věnný hrad 
uherských královen, pobyt v jeskynních 
termálních lázních Tapolca, lázeňský 
park se vzácnými dřevinami, pozdě od-
poledne odjezd do oblasti Tokaj (UNESCO). 
Navštívíme vinné sklepy a ochutnáme 
„královská vína“ (tokajské a aszú). Pozdní 
návrat na hotel. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka Budapešti, 
hradní čtvrť (Královský palác, Rybářská 
bašta, Matyášův chrám), parlament, ná-
městí Hrdinů. Koupání v lázních Széche-
nyi. Fakultativně večeře s folklórem. Noční 
přejezd.
6. den: Návrat ráno.

Vinice Tokaj

Tapolca

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182HPPB01 04.07.–08.07. 8990 N9

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu, do-
pravu autobusem, ochutnávka vína, průvodce.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění 180 Kč, 
jízdu vláčkem a drožkou, termální lázně.  
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1800 Kč, 600 Kč večeře 
s folklórem.
Minimální výměna na vstupy: 18 500 HUF.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182HBUB01 28.09.–30.09. 4990 N9
182HBUB02 27.10.–29.10. 4990 N9

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu, 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1000 Kč, komplexní 
pojištění 90 Kč.
Minimální výměna: 24000 HUF.

1. den: Odjezd v ranních hodinách. 
Odpoledne v termální lázně Mosonmagy-
rovár. Ubytování v Budapešti.
2. den: Celodenní pobyt v Budapešti – 
část Pešť. Koupání v termálních lázních 
Széchenyi. Večeře s vínem ve stylové res-
tauraci s folklórním vystoupením. Nocleh.
3. den: Pokračování prohlídky Budapešti. 
Část Buda, hradní čtvrť (Rybářská bašta, 
Matyášův chrám, palác). Fakultativně kou-
pel v termálních lázních hotelu Gellért, 
nebo volno, muzea.. Návrat kolem půlnoci.

1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 
Noční přejezd.
2. a 3. den: Dvoudenní pobyt v Budapešti, 
prohlídka památek, adventní trhy, termál-
ní lázně Széchenyi a Géllert. Návrat 
kolem půlnoci.

3denní zájezd s denním přejezdem  

3denní zájezd  
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Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182HBVB01 30.11.–02.12. 3990 N9

Cena zahrnuje: 1 noc s polopenzí v hotelu, 
dopravu autobusem, průvodce.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 500 Kč, komplexní 
pojištění 90 Kč.
Minimální výměna: 15000 HUF.

 MAĎARSKO, VÍNO, PŘÍRODNÍ PARKY...

Szechenyi

Eger

Adventni Budapešť

 BUDAPEŠŤ, MOSONMAGYARÓVÁR, VÍKEND S TERMÁLY

 ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ 

Budapešť
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1. den: Odjezd ráno. Přejezd na Slovensko. 
Zastávka v osadě Vlkolínec (UNESCO). 
Odjezd do Vysokých Tater. Ubytování 
ve tříhvězdičkovém hotelu Sorea Hut-
ník 1 v Tatranských Matliarech, pokoje 
s balkonem, hotelový bazén. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd na Štrbské Pleso 
(1355 m n. m.). Pohodlný výstup k Pop-
radskému plesu (1495 m n. m.), cestou se 
otevírají výhledy do Mengusovské doliny. Po 
procházce okolo plesa návštěva symbolického 
cintorínu. Po odpočinku návrat ke Štrbskému 
plesu a okruh s výhledy na vrcholy Kriváň, So-
lisko a Patria. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Starého 
Smokovce. Pozemní lanovkou na Hrebienok 
(1285 m n. m.). Sestup k Bílikově chatě. 
Kolem Studenovodských vodo pádů 
a Obrovského vodopádu až k Zamkov-
ského chatě. Po Tatranské magistrále na 
Skalnaté pleso (1751 m n. m.) pod Lomnic-
kým štítem. Fakultativně sedačkovou lanov-
kou do Lomnického sedla (2190 m n. m.) 
a zpět. Gondolovou lanovkou do Tatranské 
Lomnice. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Autobusem do Červe-
ného Kláštora ve vápencových Pieninách. 
Plavba na tradičních pltích hlubokým 
mean drovitým kaňonem Dunajce. Návrat 
zpět do Červeného Kláštora po turistické 
cestě na břehu řeky. Prohlídka starobylého 

kláštera a odjezd přes Spišskou Maguru 
do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd na Štrbské Pleso. 
Pohodlný výstup Mlynickou dolinou 
k vodopádu Skok (1801 m n. m.), který 
patří mezi nejkrásnější v Tatrách. Po návratu 
Mlynickou dolinou možno vyjet sedačkovou 
lanovkou na vyhlídku k Chatě pod Soliskom 
a poté si posedět na břehu Štrbského plesa. 
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Od hotelu výstup 
k Šalviovému prameni. Další výstup k Ze-
lenému plesu (1545 m n. m.) pod 900 metrů 
vysokou stěnou Malého Kežmarského štítu. 
V Chatě pri Zelenom plese občerstvení. Přechod 
k Velkému Bielemu plesu (1615 m n. m.) 
pod Predným Kopským sedlom. Sestup zpět 
k hotelu. Večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat ráno.

7denní zájezd s turistikou a denním přejezdem  

1. den: Odjezd večer.
2. den: Ráno příjezd do Demänovské 
doliny. Prohlídka Demänovské jaskyně 
slobody, která patří mezi nejkrásnější 
v Evropě. Výjezd lanovkou na vrchol Chopku 
(2024 m n. m.). Rozhled na Nízké Tatry 
včetně nejvyššího vrcholu Ďumbieru. Odjezd 
do Pribyliny, prohlídka místního skanzenu. 
Odjezd do Vysokých Tater. Ubytování 
ve tříhvězdičkovém hotelu Sorea Hut-
ník 1 v Tatranských Matliarech, pokoje 
s balkonem, hotelový bazén. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd ke Spišskému 
hradu (UNESCO), jedné z největších hrad-
ních staveb ve střední Evropě, prohlídka. 
Odjezd do Spišské Kapituly (UNES-
CO), opevněného církevního objektu, 
prohlídka katedrály sv. Martina. Odjezd 
do spišské Levoče (UNESCO) – jednoho 
z nejkrásnějších měst na Slovensku. Ve 
farním kostele sv.Jakuba pozdněgotický 
oltář z dílny Majstra Pavla s výškou 
18,6 metrů nejvyšší svého druhu na světě. 
Po prohlídce výjezd k poutní bazilice na 
Mariánské hoře, nejznámějšímu pout-
nímu místu na Slovensku. Návrat do hotelu. 
Večeře . Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Spišské Soboty, 
prohlídka malebného historického centra. 
V místním kostele je nádherný dřevěný oltář 
z dílny Majstra Pavla z Levoče. Odjezd do 

Kežmarku. Prohlídka historického centra 
včetně dřevěného artikulárního kostela (UNES-
CO), unikátní stavby bez jediného kousku 
kovu. Odjezd na Štrbské Pleso. Procházka okolo 
Štrbského plesa s pohledy na Kriváň, Solisko 
a Patrii. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odchod do Tatranské 
Lomnice. Gondolovou lanovkou na Skalna-
té pleso (1751 m n. m.) přímo pod mohut-
ným Lomnickým štítem. Lanovkou zpět do 
Tatranské Lomnice a prohlídka. Odjezd přes 
Spišskou Maguru do Červeného Kláštora 
v Pieninách. Plavba na tradičních pltích 
hlubokým meandrovitým kaňonem Dunaj-
ce a poté prohlídka starobylého kláštera. 
Před odjezdem tradiční Salašnický tanier 
v penzionu Pltník. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat ráno.

6denní zájezd  
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Mlynická dolina

Slovensko

Štrbské pleso

Hotel Sorea HUTNÍK I.

 NÍZKÉ A VYSOKÉ TATRY, SPIŠ A PIENINY

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182TVTB01 05.08.–11.08. 9990 N1–10

Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu 
(2lůž. pokoje s příslušenstvím, balkonem a TV), 
vstup do hotelového bazénu, dopravu auto-
busem, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1500 Kč, kom-
plexní pojištění 210 Kč.
Dop. výměna na lanovky a vstupy: 59 EUR.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

 VYSOKÉ TATRY

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182TSPB01 13.06.–18.06. 7190 N1–8
182TSPB02 05.09.–10.09. 7190 N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůž. pokoje s příslušenstvím, balkonem a TV), 
vstup do hotelového bazénu, dopravu auto-
busem, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom-
plexní pojištění 180 Kč.
Dop. výměna na lanovky a vstupy: 87 EUR.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Lomnický štít ze Skalnatého plesa
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1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd 
přes Slovensko a Maďarsko. Prohlídka města
Arad, které bylo založeno již v 11. století
a bylo transylvánskou pevností. K domi-
nantám města patří ortodoxní katedrála 
Narození sv. Jana Křtitele a katolická 
kated rála sv. Antonína z Padovy. Pokud 
nám zbude čas, vydáme se na procházku 
parky na březích řeky Mureš a podíváme se 
i k dalším pamětihodnostem tohoto města, 
v němž se mísí gotická, barokní, neoklasi-
cistní i secesní architektura, nocleh. 
2. den: Snídaně. Cesta za objevováním 
pokladů oblasti Sedmihradska (Tran-
sylvánie), které je nejen územím podiv-
ných zámků knížete Drákuly, ale také 
územím, na kterém se nacházejí zajímavá 
saská města, selské pevnosti a typické 
rumunské a maďarské vesnice. Návštěva 
města Sibiu, které je považováno za 
nejdůležitější město Sedmihradska. Při 
procházce centrem budeme obdivovat 
mohutné opevnění s věžemi (z původních 
39 se dochovalo 9) a tři půvabná náměstí 
v historickém centru – Piata Mare, Piata 
Mica, Piata Huet. Zastavíme se u budovy 
Staré radnice, Brukenthalova barokního 
paláce, navštívíme evangelický farní kostel 
z  16. století, v jehož kryptě je uloženo tělo 
Drákulova syna – Mircey Zlého. Ortodoxní 
katedrála, která je zmenšeninou Agia Sofia 
v Istanbulu. Ze Sibiu budeme pokračovat 
do Brašova a poté do krásného prostředí 
rumunských Karpat, do horského letoviska 
Predeal. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva jednoho z nej-
krásnějších a nejluxusnějších zámků na 
světě, zámek Peleš, který se nacházející 
v letovisku Sinaia. Ve 160 pokojích a sálech 
najdeme vzácný nábytek, obrazy a zbraně, 
řezby ze dřeva a ze slonoviny, orientální 
koberce a gobelíny. Zámek je jedním z nej-
lépe zachovaných v Evropě a zároveň jed-
ním z nejvýznamnějších rumunských muzeí 
s cennými sbírkami. Nahlédneme také 
k zámečku Pelišor – „Malý Peleš“, který 
se nachází jen pár kroků opodál. Poté po-
jedeme na návštěvu jednoho z Drákulových 
hradů – Bran, kde prý nocoval sám kníže 
Vlad Tepes (Drákula), a který se stal popu-
lární zejména díky knize „Hrabě Drákula“ 
od Brama Stokera. Přes horské lyžařské 
středisko Poiana Brašov přijedeme do 
největšího města Sedmihradska, Bra šova, 
které je také nazýváno „rumunský Salz-
burg“. Prohlédneme si historické jádro 
města, kterému vévodí budovy Staré rad-
nice a Černý kostel, brána Poarta Schei 
i nejužší ulička v Rumunsku Strada Sforii. 
Nocleh.
4. den: Snídaně. Horské středisko Busteni,
odkud vyjedeme lanovkou do pohoří 
Bucegi. Od horní stanice lanovky u chaty 
Cabana Babele (2.200 m) to budeme mít jen 
kousíček k pozoruhodnému skalnímu útva-
ru známému jako Babelská sfinga, od níž 
se nám naskytne nádherný výhled do okolí. 

Od Babelské sfingy budou moci zájemci 
také podniknout kratší túry, nebo jen tak 
vnímat krásy kolem. Odpoledne sjedeme 
lanovkou zpět do Busteni a odjedeme do 
letoviska Sinaia, zde navštívíme klášter 
a vychutnáme půvaby nejluxusnějšího hor-
s kého střediska Rumunska, které se nazývá 
„Perlou Karpat“. Nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do ru-
munského hlavního města Bukurešť, které
získalo v minulosti přídomek „Paříž výcho-
du“. Během okružní jízdy se seznámíme 
s nej důležitějšími pamětihodnostmi. Po-
jedeme bulvárem Kiseleva a třídou Calea 
Victoriei, uvidíme Vítězný oblouk, Královský 
palác, náměstí Revoluce, překrásné Athe-
neum  i druhou největší budovu na světě 
– Palác Parlamentu vybudovaný za vlády 
Ceaušesca. Projdeme se také zachovalými 
uličkami ve staré obchodní čtvrti, kde 
budeme mít i čas vychutnat starobylou 
atmosféru tohoto velkoměsta ve svém vol-
ném čase. Cestou zpět se ještě zastavíme 
ve Skanzenu rumunské vesnice. Nocleh. 
6. den: Snídaně. Návštěva „perly Sed-
mihradska“ – města Sighisoara (UNESCO), 
které je jedním z největších a dodnes oby-
dlených středověkých hradů. Celé město 
bylo obehnáno hradbami, z nichž se zacho-
valo devět obranných věží. Doménou města 
je věž s velkým orlojem s pohybujícími se 
figurkami, která se tyčí při hlavním vjezdu 
do pevnosti. Nalezneme zde také dům, kde 
se prý narodil kníže Vlad Tepes, který už po 
několik století straší po světě pod maskou 
Drákuly. Odpoledne odjezd do ČR. 
7. den: Návrat v ranních hodinách.

7denní zájezd s denním přejezdem  

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182QRUB01 19.06–25.06. 8990 N8,9
182QRUB02 24.07.–30.07. 8990 N8,9

Cena zahrnuje: 5 nocí se snídaní v hotelu 3* 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce,  
dopravu autobusem.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2990 Kč, 
4x večeře 1590 Kč, komplexní pojištění 210 Kč.
Poznámka: nástupy na trase N8 bez příplatku.

Rumunsko RUMUNSKO – ZA PERLAMI TRANSYLVÁNIE, BUKUREŠŤ

Sibiu

Bran

Brašov

Busteni

Bukurešť

Babele

Peleš
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Slovinsko
7denní zájezd s turistikou a denním přejezdem  

5denní zájezd s denním přejezdem  

 SMARAGDOVÁ SOČA, JEZERA BLED A BOHINJ, LUBLAŇ

 JULSKÉ ALPY A JEZERA BLED A BOHINJ

, 1. den: Odjezd ráno. Průjezd Rakouskem do 
Slovinska. Příjezd do proslulých lázní Bled 
u stejnojmenného jezera a ubytování v ho-
telu Jadran. Snídaně jsou přímo v hotelu 
Jadran, večeře v restauraci čtyřhvězdičkového 
hotelu Park. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd k Bohinjskému 
jezeru v kotli Julských Alp. Okruh okolo je-
zera, cestou krásný barokní kostel sv. Ducha. 
Od konce jezera výstup k chatě Koča pri 
Savici a dále k nejznámějšímu slovinskému 
vodo pádu Savica. Sestup zpět k jezeru, 
lodní výlet po průzračně čistém jezeře
s výhledy na okolní hory. Návrat do hotelu. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd na náhorní planinu 
Pokljuka. Přes planinu Javornik k chatě Blej-
ska koča na planině Lipanca. Výstup na vrchol
Debela Peč (2014 m n. m.) s nádherným 
výhledem na Triglav a další vrcholy Julských 
Alp. Sestup a přechod k autobusu na Rudno 
Polje. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd k Bohinjskému 
jezeru. Gondolovou lanovkou ke Skiho-
telu Vogel, vynikající vyhlídková terasa 
nad Bohinjs kým jezerem. Dále sedačkovou 
lanovkou na Orlovu Glavu (1682 m n. m.). 
Výstup přes Visoki Orlov Rob na hřeben a po 
hřebeni až na vrchol Rodica (1966 m n. m.), 
panoramatické rozhledy na Julské Alpy 
včetně nejvyššího vrcholu Triglav. Sestup 

k lanovce. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd k soutěsce Vint-
gar. Vycházka skalnatou soutěskou s mohut-
nými peřejemi, křišťálově průzračnou vodou 
a vodopádem. Odpoledne okruh okolo 
Bledského jezera s kostelíkem na ostrově
a hradem na skalním ostrohu. Krásné pohle-
dy na jezero a pohoří Karavanky v pozadí. 
Možnost prohlídky hradu a plavby na ostrov. 
Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd do Staré Fužiny, 
krátký výstup na Peč s jedním z nejkrásnějších 
pohledů na Bohinjské jezero. Sestup zpět. 
Poté proti toku Mostnice až do doliny Voje. 
Malebnost doliny zvyšuje množství seníků
a vodopád Mostnički slap. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat ráno.

1. den: Odjezd ráno. Průjezd rakouskými 
Alpami do Slovinska. Ubytování v Cerknu
v malebné horské krajině v hotelu s krytým 
bazénem s termální vodou. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do údolí smarag-
dově zelené řeky Soča v Julských
Alpách. Prohlídka infocentra Národního 
parku v Trentě. Zastávka u hlubokých 
říčních soutěsek Mala korita a Velika 
korita, které Soča vyhloubila. Zastávka
v Kobaridu, prohlídka městečka známého 
z 1. světové války, od pyramidového monu-
mentu krásný rozhled do údolí Soči. Návrat 
do hotelu přes malebné městečko Most na 
Soči. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Lublaně, 
hlavního města Slovinska s atmosférou 
uliček a kaváren na nábřeží řeky Lublanica. 
Výhled z věže Lublaňského hradu, prohlíd-
ka starého města – katedrála sv. Mikuláše
a Trojmostoví arch. Josipa Plečnika. 
Odjezd do historického města Škofja 
Loka, procházka zachovalým středověkým 
centrem, nad nímž se vypíná stejnojmenný 
zámek. Před návratem do hotelu návštěva 
bývalé partyzánské nemocnice Franja na 
konci malebné soutěsky. Večeře. Nocleh. 
4. den: Snídaně. Odjezd k Bohinjskému 
jezeru v Julských Alpách. Lanovkou pod 
vrchol Vogel s nádherným výhledem na 
jezero i nejvyšší slovinskou horu Triglav. 

Odjezd k chatě Koča pri Savici, krátká 
vycházka k vodopádu Savica. Návrat 
k Bohinjskému jezeru, lodní výlet po 
průzračném jezeře s výhledy na okolní hory. 
Odjezd do lázní Bled na břehu stejnojmen-
ného jezera. Vycházkový okruh lázněmi 
s hradem na skalním ostrohu a ostrovním 
kostelíkem uprostřed jezera, cestou mnoho 
malebných vyhlídek. Odjezd do ČR.
5. den: Návrat ráno.

Hotel Jadran

Jezero Bled

Soča

Bohinjské jezero

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JSBB01 02.07.–08.07. 11490 N1–8

Cena zahrnuje: 5 nocí s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), do-
pravu autobusem, průvodce, mapu Slovinska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,27 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2500 Kč, kom-
plexní pojištění 210 Kč.
Slevy: 3.osoba na přistýlce 1500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky a vstupy: 
32 EUR.
Pozn.: Odjezdové místo N8 bez příplatku.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JSTB01 05.07.–09.07. 7590 N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstup 
do krytého hotelového termálního bazénu, do-
pravu autobusem, průvodce, mapu Slovinska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,37 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom-
plexní pojištění 150 Kč.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 500 Kč.
Doporučená výměna na lanovky a vstupy: 
35 EUR.

Hotel Cerkno



1. den: Odjezd ráno. Průjezd Rakouskem 
do Slovinska. Příjezd do proslulých lázní 
Bled u stejnojmenného jezera, lázně byly 
velmi populární již za Rakouska-Uherska. 
Ubytování v hotelu Jadran u jezera. Snídaně 
jsou přímo v hotelu Jadran, večeře v restau-
raci čtyřhvězdičkového hotelu Park. Večeře. 
Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd na nádraží a nás tup
do vlaku. Historické vagony jsou taženy 
parní lokomotivou, personál je oblečen 
v dobových oblecích. Vlak jede  tunely proti 
toku řeky Sava Bohinjka až do Bohinjské 
Bistrice. Za Bohinjskou Bistricou vjede do 
6.327 metrů dlouhého tunelu pod horou 
Kobla. Za tunelem pokračuje po jižní 
straně Julských Alp podél říčky Bača až do 
Mostu na Soči. Další cesta je podél toku 
smaragdově zelené Soče, projede se 
městečkem Kanal na Soči a přes nádherný 
solkanský kamenný viadukt. Za ním 
již je cílové město Nova Gorica. Z Nové 
Gorice autobusem k zámku Miramare
u Jaderského moře. Romantický zámek leží 
přímo na břehu moře a je obklopený krás-
nými zahra dami. Po procházce v zámeckém 
parku se naskytne možnost vykoupání 
v moři. Poté návrat do Nové Gorice a odtud
parním vlakem zpět do Bledu. Z nádraží 
Bled odjezd do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd k Bohinjskému 

jezeru – největší slovinské jezero je sku-
tečnou perlou. Výjezd lanovkou ke Skiho-
telu Vogel (1540 m n. m.) s vynikající 
vyhlídkovou terasou na Bohinjské jezero. 
Vidět je i nejvyšší slovinská hora Triglav. 
Odjezd k chatě Koča pri Savici, vycházka 
k nejznámějšímu slovinskému vodopádu 
Savica. Odjezd a návštěva malebné 
soutěsky Vintgar, kterou protéká 
křišťálově čistá říčka Radovna. Lemovaná 
je mohutnými skalisky a svěží zelení, na 
konci je k vidění krásný vodopád Šum. 
Při další cestě průjezd Kranjskou Gorou, 
cestou pohledy na panorama Julských Alp. 
Poté příjezd do italské části Julských Alp
k jezerům Laghi di Fusine. Po krátkém 
odpočinku na břehu odjezd do ČR.
4. den: Návrat ráno. 

4denní zájezd s denním přejezdem  

1. den: Odjezd ráno. Průjezd Rakouskem 
do Slovinska. Příjezd do přímořských lázní 
Portorož. Ubytování v hotelu Vile Park, ho-
tel je přímo u moře. V okolí jsou krásné parky 
se středomořskými dřevinami a květenou. 
V ceně ubytování vstup do krytého akva-
parku Laguna Bernardin s mořskou 
vodou (jen 50 metrů od hotelu). Polopenze 
formou bohatého bufetu (snídaně i večeře) 
ve vedlejším čtyřhvězdičkovém hotelu His-
trion. Večeře. Nocleh. 
2. den: Snídaně. Odjezd do Sečovlje. 
Prohlídka přírodního parku Sečoveljské 
soliny s muzeem na získávání soli z mořské 
vody. Odjezd do Krasu. Návštěva pršutárny 
Lokev s ochutnávkou a možností nákupu 
místních produktů. Prohlídka opevněného 
kostela Hrastovlje známého freskou 
„Tanec smrti“, symbolizující pomíjivost ži-
vota. Kvečeru odpočinek v akvaparku La-
guna Bernardin. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Krasu. Náv-
štěva Škocjanských jeskyní (světové 
přírodní dědictví UNESCO) s krápníky, 
jezírky, kaskádami a ponornou řekou Reka. 
Odjezd do Koperu. Prohlídka historického 
města s úzkými uličkami, paláci a námořním 
přístavem. Kvečeru odpočinek v akvaparku 
Laguna Bernardin. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Vycházka do Piranu, 
náměstí pod bílou zvonicí s historickými pa-

láci v benátském stylu. Z hradeb hradu krás-
ná vyhlídka na městečko a nádherně modrý 
Jadran. Návrat a odjezd do Krasu. Návštěva 
známého hřebčína v Lipici, prohlídka stájí 
a muzea, úchvatné představení s drezúrou 
bílých lipicánů. Odjezd do ČR.
5. den: Návrat ráno. 

5denní zájezd s denním přejezdem  
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Slovinsko

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JSLB01 24.05.–28.05. 7590 N1–8
182JSLB02 13.09.–17.09. 7590 N1–8

Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), vstupy 
do akvaparku Laguna Bernardin, dopravu 
autobusem, průvodce, mapu Slovinska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,27 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1500 Kč,
balkon 500 Kč, komplexní pojištění 150 Kč.
Slevy: 3.osoba na přistýlce 600 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 55 EUR.

Jízda historickým parním vlakem

Zámek Miramare

 SLOVINSKÝ JADRAN A PŘÍMOŘSKÝ KRAS

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JSVB01 22.06.–25.06. 6590 N1–8

Cena zahrnuje: 2 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV), do-
pravu autobusem, průvodce, mapu Slovinska.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,27 EUR/
osoba/noc, která se platí hotově v hotelu.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1000 Kč, kom-
plexní pojištění 120 Kč.
Slevy: 3.osoba na přistýlce 600 Kč.
Doporučená výměna na vlak a vstupy:
60 EUR.

 PARNÍM VLAKEM JULSKÝMI ALPAMI K JADRANU

Piran

Lipica - Španělská drezúra

Hotel Vile Park



Chorvatsko
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1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Ráno zastávka u Bledského jezera na
úpatí Julských Alp s teplou vodou a ostrůvkem,
na kterém je poutní kostel Panny Marie. Pro-
hlídka Lublaně, jejíž dominantu tvoří Lublaňský 
hrad, Katedrála sv. Mikuláše, Trojmostí a Dračí 
most. Odjezd do Slovinského krasu, prohlídka 
Škocjanské jeskyně. Přejezd na ubytování na 
pobřeží Jadranu. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Ve-
če ře a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet po Istrii. 
Prohlídka Puly, jednoho z nejstarších měst 
na jadranském pobřeží, známého svým 
římským amfiteátrem. Návrat na ubytování 
přes přírodní rezervaci Limski fjord, kde se 
pěstují ústřice a slávky jedlé. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Mož-
nost fakultativního celodenního výletu na 
Brijunské ostrovy. Návrat na ubytování. 
Ve čeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Ve-
če ře a nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní výlet do historické 
Poreče s tradičními istrijskými kamennými domy 
a bludištěm ulic. Prohlídka Eufráziovy baziliky, 
její součástí je biskupský palác, baptisterium 
a kampanila. Projdeme se dva tisíce let starou 
Dekumanskou ulicí, navštívíme přístav a místní 
trhy. Pokračujeme do města Motovum, které 
je obklopené hradbami a v jehož blízkých lesích 

rostou lanýže. Prohlídka Pazinu s Pazinskou 
propastí. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální program. 
Možnost fakultativního celodenního lod-
ního výletu s rybím piknikem do Limského 
fjordu, se zastávkou v Rovinji a Vrsaru. 
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh. 
9. den: Snídaně. Odjezd autobusem do Itálie 
do Punta Sabioni, odtud lodí okolo ostrovů
Murano, Burano, Torcello a Lido do 
Bená tek. Prohlídka nejzajímavějších míst 
– ná městí sv. Marka, bazilika sv. Marka, 
Dóžecí palác, kostel sv. Jana a Pavla, kanál 
Grande. Návrat lodí zpět do Punta Sabioni 
a autobusem odjezd do ČR.
10. den: Návrat časně ráno.

1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 
2. den: Prohlídka italského Terstu s řadou 
krásných paláců a zámku Miramare, 
postaveného na skalních úte sech nad mořem 
a obklopeného nádher ný mi zahradami. 
Odjezd na ubytování. Večeře a nocleh. 
3. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Ve-
čeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Okruh po ostrově Krk, 
nej  větším jaderském ostrově s neokou ka -
ný mi přírodními scenériemi a malebnými 
městečky. Prohlídka hlavního města ostro-
va Krk s trojlodní křesťanskou bazili kou, 
pi toreskní městečko Vrbenik a turisticky 
atraktivní Baška s úzkými uličkami a prů-
chody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka 
v přímořských lázních Opatija s noblesními 
lázeňskými domy obklopenými bujnou ze-
lení parků a zahrad s exo tickými květinami. 
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka jednoho z nej vět-
ších a nejstarších měst na Istrii Puly s pře-
krás ným římským amfiteátrem. Návště va 
starobylé Rovinje, prohlídka a možnost 
koupání. Zastávka u vyhlídky nad Limským 
zálivem a historické městečko Pazin se 
středověkým hradem nad propastí. Návrat 
na ubytování. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Mož-
nost fakultativního výletu trajektem na ostrov 
Cres–tajemné hory a městečka na skalních 

útesech, historické město Osor, přes most 
na ostrov Lošinj. Prohlídka malebného 
městečka Mali Lošinj a koupání v zátoce 
Čikat. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh. 
7. den: Snídaně. Návštěva Slovinské rivi éry.
Prohlídka městečka Piran, jednoho z nej-
krásnějších na Slovinském pobřeží. Krátký 
přejezd do noblesní Portorože a cestou 
zpět na ubytování zastávka v Poreči. Večeře 
a nocleh.
8. den: Snídaně. Návštěva Postojenských 
jeskyní – 20 km podzemních chodeb, jízda 
podzemním vláčkem. Zastávka v  hlavním 
města Slovinska Lublani, kterému dominu-
je hrad, z jehož věží je výhled až k Julským 
Alpám a jeho prohlídka. Odjezd do ČR.
9. den: Návrat v ranních hodinách.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JCKB01 07.09.–16.09. 9590  N1–4

Odjezd bez příplatku z Písku, Vodňan 
a Českých Budějovic.
Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 7 polopenzí, dopravu 
klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu, 
průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 
1lůžkový pokoj 900 Kč, pokoj s balkonem 
490 Kč/os., pokoj s balkonem na mořskou 
stranu 990 Kč/os.
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce 500 Kč.
Pozn.: dospělá osoba na přistýlce není možná. 
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JCDB01 01.09.–09.09. 11790 N8,9
Odjezd bez příplatku z Prahy a Brna.

Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 6 polopenzí, dopravu klimati-
zovaným autobusem, pobytovou taxu, průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 270 Kč, 1lůžkový 
pokoj 2200 Kč, výlet na ostrov Cres 400 Kč. 
Doporučená výměna na vstupy: 60 EUR.

10denní pobytově-poznávací zájezd   

9denní pobytově-poznávací zájezd  

 SEVERNÍ JADRAN A JEHO OSTROVY

 KOUZELNÝ JADRAN, PERLY SLOVINSKA A BENÁTKY 



Chorvatsko
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 NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA S POBYTEM U MOŘE
10denní pobytově-poznávací zájezd  

1. den: Odjezd odpoledne.
2. den: Dopoledne prohlídka NP Plitvická 
jezera (UNESCO), tvořeného 16 terasovitě 
položenými jezery propojenými vodním 
to kem s množstvím vodopádů a peřejí na 
dél ce 8 km. Ubytování na Zadarské riviéře. 
Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Veče-
ře a nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka starého přístav-
ního města Šibenik, kterému dominují pev-
nost sv. Anny, katedrála sv. Jakuba, gotické 
kostely, renesanční radnice a biskupský 
palác. Přejezd do NP Krka s  nádhernými 
vodopády a mlýnicemi, možnost koupání 
pod vodopády a ochutnávka místních likérů. 
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní fakultativní lodní 
výlet s rybím piknikem na Kornatské os-
trovy, zastávka u jezera Telaščica, možnost 
koupání, procházka k útesům. Navečer 
návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Půldenní výlet do Zadaru 
a prohlídka historického centra s římskými 
památkami a rotundou sv. Donáta. Od-
poledne individuální volno, po večeři 
návštěva Biogradu s nádhernou promená-
dou a starými úzkými uličkami. Návrat na 
nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní výlet do po-
hoří Velebit – Velká Paklenická soutěska, 

jes kyně Matina peč, možnost koupání
u hotelu Alan ve Sta ri gradu. Navečer 
odjezd na ubytování. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. V ter-
mínech 15.6. a 31.8. výlet do největšího 
města chorvatského pobřeží Splitu a his-
torického Trogiru. Večeře a nocleh. 
9. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Na-
večer odjezd do ČR. 
10. den: Návrat v ranních hodinách.

6denní pobytově-poznávací zájezd  

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. 
2. den: Návštěva Národního parku Pakle-
nica v pohoří Velebit, procházka divokou 
přírodou kaňonem Velké Paklenice. Prohlíd-
ka Zadaru, starobylého města s úžasnou 
atmosférou na poloostrově obehnaném 
opev něním. Přejezd na ubytování. Večeře 
a nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Šibeniku, pro-
hlídka historického centra s katedrálou sv. 
Jakuba z 11. století. Přejezd do Národní ho 
parku Krka s proslulými vodopády, kas-
ká dami a jezírky. Procházka u vodopádu 
Skra din ski Buk, kde řeka vytváří terasovité 
kaskády a na úseku 400 m padá do hloubky 
45 metrů, možnost koupání. Návrat na 
uby tování. Večeře a nocleh. 
4. den: Snídaně. Návštěva největšího města 
chorvatského pobřeží Splitu (UNESCO), 
pro hlídka starého města s Diokleciánovým 
palácem, městským parkem a noblesním 
po bře žím s promenádami a kavárnami. 
Přejezd do Trogiru, jehož historické jádro 
města je na seznamu UNESCO, návštěva sta-
rého města obehnaného hradbami s pa láci,
kostely a měšťanskými domy, kate drálou 
sv. Vavřince s klenotnicí. Návrat na ubyto-
vá ní. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva známého ná-
rodního parku Plitvická jezera (UNESCO) 
s jezírky, vodopády a kaskádami, jejichž 

romantická nádhera nás přenáší do časů 
našeho dětství do slavných indiánek o Vin-
netouovi. NP je tvořen soustavou 16 jezer 
spojených 90 vodopádovými kaskádami. 
Odjezd do ČR. 
6. den: Návrat v ranních hodinách.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JCMB01 15.06.–24.06. 10390 N1,2,4
182JCMB02 22.06.–01.07. 10590 N1,2,4
182JCKM03 29.06.–08.07. 10790 N1,2,4
182JCMB04 06.07.–15.07. 10990 N1,2,4
182JCMB05 13.07.–22.07. 10990 N1,2,4
182JCMB06 17.08.–26.08. 10990 N1,2,4
182JCMB07 24.08.–02.09. 10790 N1,2,4
182JCMB08 31.08.–09.09. 10790 N1,2,4

Odjezd bez příplatku z Písku, Vodňan 
a Českých Budějovic.
 
Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 7 polopenzí, dopravu 
klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu, 
průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 
1lůžkový pokoj 3520 Kč, pokoj s balkonem 
mořskou stranu 420 Kč/os.
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce 5000 Kč, 
3 osoba na přistýlce 500 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 90 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JCEB01 17.05.–22.05. 5990 N4,9
182JCEB02 25.09.–30.09. 5990 N4,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Písku a Českých 
Budějovic.
 
Cena zahrnuje: 3 noci v penzionu (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 3 polopenze, dopravu klimati-
zovaným autobusem, pobytovou taxu, průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 180 Kč, 1lůžkový 
pokoj 990 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 60 EUR.

 NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA
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1. den: Odjezd v podvečerních hodinách.
2. den: Prohlídka města Jajce s hradem 
a Medvědí věží, kde tloušťka zdí dosa huje 
až 6 metrů. Vodopád řeky Plivy a za-
stávka u Plivských jezer. Přejezd do městečka 
Travnik, které je položené na dně úzké rokle, 
jíž protéká řeka Lašva a sevřené horami. 
Uvidíme mešitu, hodi novou věž a hrad. Noc-
leh v Sarajevu.
3. den: Snídaně. Prohlídka Sarajeva, města,
kde byl spáchán atentát na Františka 
Ferdinanda d’Este. Uvidíme bývalou rad-
nici inspirovanou maurskými stavbami ve 
Španělsku, kamenný most a nejstarší mešitu. 
Zastávka u zlověstně bublajícího zřídla Vrelo 
Bosne, které po 50 metrech vytvoří 50 metrů 
širokou řeku. Návrat na ubytování. 
4. den: Snídaně. Kaňonem řeky Neretvy do-
jedeme do Mostaru (UNESCO), prohlídka 
města. Zastávka v Medjugorje u jednoho 
z nejznámějších mariánských pout ních míst. 
Romantické vodopády řeky Kravice, které 
při vyšším stavu vody při pomínají Plitvice. 
Přejezd do Neumu. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Ve-
čeře a nocleh. 
6. den: Snídaně. Celodenní výlet na polo-
ostrov Pelješac, zastávka v Orebiči. Možnost 
fakultativního výletu lodí na Korčulu. 
Prohlídka rybářského města Ston, které je 
známé těžbou soli a kde se nachází druhá 

největší zeď na světě hned po Velké čínské 
zdi. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh. 
7. den: Snídaně. Návštěva Omiše, maleb-
ného městečka ve skalách se strážním 
hradem. Fakultativně možnost výletu po 
řece Cetinje. Možnost koupání na místních 
plážích. Odpoledne zastávka na Makarské 
riviéře, návrat na ubytování. Večeře a nocleh. 
Odpoledne zastávka na Makarské riviéře. 
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh. 
8. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. 
Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Odjezd do Dubrovníku, 
kouzelného středověce působícího města, 
které se rozkládá na úpatí strmého 
skalního masivu a je ze tří stran omývané 
mořem a obklopené mohutnými hradbami. 
Fakultativně lodní výlet na ostrov Lokrum, 
kde je krásná botanická zahrada. Možnost 
koupání. Večer odjezd do ČR.
10. den: Návrat v odpoledních hodinách. 

1. den: Odjezd kolem poledne.
2. den: Dopoledne příjezd do Černé Hory, 
ubytování (7 nocí) a individuální program. 
Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Projížďka okolo Velké plá že 
u Ulcinju až k řece Bojaně, kde se na chází
spousta tradičních rybích restaura cí. 
Možnost koupání. Při zpáteční cestě pro-
hlíd ka starobylého Ulcinju, který býval 
síd lem alžírských pirátů, návštěva pevnosti. 
Ve čeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do fjordu Boka 
Ko torská, krátká plavba lodí z Perastu 
k ostrůvku s kostelíkem Gospa od Škrpjela. 
Pro hlídka historického Kotoru, města ná-
mořníků a starobylé Budvy, se spletí úzkých 
uliček. Zastávka u Sv. Štefanu a kláštera 
Re ževiči. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do Albánie.
Navštívíme kupecké město Shkodra. Vy-
jde me na pevnost Rozafu z které je krásný 
vý hled na Skadarské jezero a na albánské 
řeky Bojanu a Drin. Procházka městem 
Ska  dar – kostely, mešity a návštěva tržnice. 
Ve  čeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Odpočinek na pláži. Ve-
če ře a nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd do Starého Baru, 
kde roste nejstarší olivovník na Jadranu, starý 
přes 2000 let. Prohlídka Cetinje – Cetinjsky 
klášter, černohorský palác Nikoly I. Při pěkném 

počasí vyjedeme na horu Lovčen, kde se 
nachází mauzoleum krále Neguše a odkud je 
nádherný výlet po okolí. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Návštěva Virpazaru, vstup -
ního místa k jednomu z největších bal kán-
ských jezer – Skadarskému jezeru, kde žijí 
sladkovodní i mořské ryby a je zde největší 
ptačí rezervace v Evropě. Plavba lo dí po 
jezeře s občerstvením a koupáním z lo di.
Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Odjezd do Dubrovníku, la-
nov kou na horu Srč, prohlídka města včetně 
měst ských hradeb, fakultativně výlet lodí ze 
sta rého přístavu ve městě na ostrov Lokrum–
pevnost, botanická zahrada. Volno na kou-
pání, ve večerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Návrat v dopoledních hodinách.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JCJB01 24.08.–02.09. 11890 N3,8,9

Odjezd bez příplatku z Prahy a Brna.
Cena zahrnuje: 7 nocí v penzionu a v ho-
telu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 7 snídaní, 
5 večeří, dopravu klimatizovaným autobusem, 
pobytovou taxu, průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 1lůžkový 
pokoj 2600 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 110 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182JHKB01 01.06.–10.06. 10990 N2,4,9
182JHKB02 07.09.–16.09. 10990 N2,4,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Plzně, Písku
a Českých Budějovic.
Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 7 polopenzí, dopravu 
klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu, 
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 
1lůžkový pokoj 2190 Kč.
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce 600 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR, 
500 HRK.

10denní pobytově-poznávací zájezd   

 PERLY JIŽNÍ DALMÁCIE, BOSNA A HERCEGOVINA

10denní pobytově-poznávací zájezd   

 KRÁSY ČERNÉ HORY S VÝLETEM DO ALBÁNIEČerná Hora
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1. den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlíd-
ka dle termínu: 30.3. – historické centrum 
Olomouce (UNESCO) a zastávka na hradě 
Helfštýn; 5.5. – prohlídka Kroměříže 
(UNESCO), zahrady a arcibiskupské sklepy s 
ochutnávkou vína; 27.9. – babí léto 
v Beskydech – Rožnov pod Radhoštěm, 
skanzen a  zastávka ve Štramberku. Večeře. 
Nocleh v ČR.
2. den: Snídaně. Přejezd do Krakova (UNES-
CO), královský zámek Wawel, Leonar dova 
Dáma s hranostajem, kated rála, Krá-
lovská cesta, chrám P. Marie s největším
gotickým oltářem na světě, Sukiennice, 
Barbakan, Collegium Maius. Dle času volno 
v centru Krakova, kavárnička nebo Pijalnia 
czekolady. Odjezd na ubytování. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Solný důl Vělička (UNES-
CO), komplex kaplí v solných dolech, muze-
um. Přejezd zpět do Krakova, židovská 
čtvrť Kazimierz (UNESCO). Navštívíme 
Národní park Ojcow, který leží blízko 
Krakova. Atraktivní přírodní území nabízí 
jednu z nejhezčích polských krajin. V rámci 
polských národních parků je unikátní tím, 
že v sobě zahrnuje krasové území. Území 
navíc oživují středověké stavby a bizarní 
skalní útvary. Prohlédneme si Hrad Ojców. 
Zajímavá je i Lokýtkova jeskyně, pojme-
novaná po knížeti Vladislavovi zvaném 
Lokýtek. Nocleh.
4. den: Snídaně. Navštívíme významné 
poutní místo Kalwaria Zębrzydowska. 

Zdejší klášter je jednou z nejdůležitějších cír-
kev ních památek v Polsku. Slavnostní pro-
cesí, které se koná během Velikonočního 
týdne, navštíví tisíce poutníků. Význam to-
hoto poutního místa dokládá i zápis celého 
komplexu na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. Po prohlídce klášterních 
budov, si určitě projděte alespoň část 
zdejších křížových cest. Nejznámější je 
cesta Ježíše Krista, na které je celkem 
28 zastavení anebo cesta Matky Boží 
s 24 zastaveními. Odpoledne odjezd do ČR. 
Návrat do půlnoci.

1. den: Odjezd v ranních hodinách. Pro-
hlídka Krakova. Královský hrad Wawel, 
katedrála Sv. Stanislava a Václava, tradiční 
místo korunovací polských králů, historické 
centrum. Projdeme si malebné adventní 
trhy se spoustou polského tradičního zboží 
od místních výrobců. Budete mít možnost 
ochutnat vánoční speciality. Volno, návštěva 
muzeí. Odjezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Návštěva solného dolu ve 
Věličce. Důl bývá také nazýván „polskou 
solnou katedrálou“. Klenotem je komplex 
podzemních kaplí, mj. kaple sv. Kingy 
dlouhá 54 m a vysoká 12 m s nádhernou 
výzdobou. Za pozornost stojí také klenuté 
síně, kaple, podzemní jezero a výstava, 
přibližující historii těžby soli. Solný důl 
Wieliczka je zařazen na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. Poté návštěva 
krakovských vánočních trhů v prostorách 

Sukiennice. V podvečer odjezd do ČR. 
Návrat do půlnoci.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182LKVB01 08.12.–09.12. 3390 N9

Cena zahrnuje: 1 noc se snídaní v hotelu, 
dopravu autobusem, průvodce. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj 600 Kč, večeře bez 
nápojů 240 Kč, komplexní pojištění 60 Kč.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182LKRB01 30.03.–02.04. 4990 N9
182LKRB02 05.05.–08.05. 4990 N9
182LKRB03 27.09.–30.09. 4990 N9

Cena zahrnuje: 3 noc se snídaní v hotelu, 
1 večeře, dopravu autobusem, průvodce. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1500 Kč, 2. večeře 
bez nápojů 450 Kč, komplexní pojištění 
120 Kč.

4denní zájezd   

2denní zájezd   

 ADVENTNÍ KRAKOV A PAMÁTKY UNESCO

Krakow

Krakow

Krakow

Kalwaria Zebrzydowska

Ojcow

Wawel

 KRAKOV, MĚSTO KRÁLŮ, VELIČKA A PAMÁTKY UNESCO

Barbican

Kostel sv Petra a Pavla

Advent v Krakove

Krakow Kazimierz
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1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 
Noční přejezd.
2. den: Celodenní pobyt v oblasti Bal-
tického moře. Městečko Malbork, ležící 
necelých šedesát kilometrů od Gdaňsku, 
patří k vůbec nejvyhledávanějším turis-
tickým atrakcím v celém Polsku především 
pro jeden z nejkrásnějších středověkých 
hradů Evropy. Základy rozsáhlého hrad-
ního komplexu (UNESCO), stojícího na 
břehu řeky Nogat, byly postaveny koncem 
13. století. Již v roce 1309 sem bylo z ital-
ských Benátek přeneseno sídlo velmistra 
řádu německých rytířů. Nejkrásnější město 
na Baltu Gdaňsk, přístav, Královská cesta, 
Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá 
brána. Návštěva významného letoviska 
u Baltského moře Sopot, lázně zde založil 
v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner. 
3. den: Významné přístavní město Gdyně 
s Oceánografickým muzeem a plovoucím 
muzeem – torpédoborec Błyskawica a sto letý 
trojstěžník Dar Pomorza. Návštěva Slowin-
ského národního parku – tzv. polská Sa-
hara, pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné 
duny. S ohledem na přímořská jezera se místo 
stalo skutečným rájem pro ptactvo. Původně 
malý rybářský přístav Leba, dnes významné 
přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře. 
4. den: Hlavní město Varmijsko-mazurského 
vojvodství v severním Polsku Olsztyn, muzeum 

lidového umění, městská brána ze 14. stol., 
kostel sv. Jakuba. Oblast Mazurských jezer 
– jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí 
v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcové ho 
původu je ideálním prostředím pro kanoisty
a jachtaře. Dojezd na nocleh. 
5. den: Prohlídka Varšavy, nové „staré” 
město, které bylo obnoveno po zničení během 
2. světové války tak úspěšně, že bylo zapsáno 
na seznam UNESCO, královský zámek, národ-
ní muzeum. Dojezd na nocleh.
6. den: Unikátní solný důl Wieliczka – slaná 
jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní 
zařízení, katedrála ze soli. V dole je celkem asi 
300 km chodeb sestupujících do hloubky až 
327 metrů. Zbytek dne strávíme v Krakově 
(UNESCO) – královský hrad Wawel, katedrála, 
Collegium Maius, Sukiennice, Muzeum Czarto-
ryskych (Dáma s hranostajem). Noční přejezd.
7. den: Návrat v časných ranních hodinách.

7denní zájezd  

 VELKÝ OKRUH POLSKEM

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182LPOB01 14.07.–20.07. 8390 N3,9
182LPOB02 11.08.–17.08. 8390 N3,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Pardubic
a Hr. Králové. 
Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 4 snídaně, dopravu 
klimatizovaným autobusem, průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč, 
1lůžkový pokoj 2200 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 320 PLN.

Polsko

5denní zájezd s denními přejezdy  

1. den: Odjezd ráno. Přejezd do Polska. 
Příjezd do Kladska. Prohlídka historic-
kého města a mohutné pevnosti s krásným 
výhledem. Odjezd do Svídnice. Prohlídka 
starobylého města a kostela Míru Svaté 
Trojice (památka UNESCO). Po prohlídce 
odjezd do Vratislavi. Ubytování v hotelu 
Šlask. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka Vratislavi. 
Hlavní náměstí (Rynek) s pozdně gotic-
kou radnicí a renesančními měšťanskými 
domy. Nádherně vyzdobená Aula Leo-
poldina je v barokní univerzitě. Tumský 
ostrov, jehož dominantou je katedrála 
sv. Jana Křtitele, a vedlejší Pískový os-
trov s kostelem Nejsvětější Panny Ma-
rie Na Písku. Po obědě odjezd k zámku 
Ksiaž. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
polských zámků. Návrat do hotelu Šlask. 
Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Čenstochové 
– nejvýznamnějšího polského poutního 
místa. Nad městem klášter Jasná hora 
s bazilikou sv. Kříže a Narození Panny 
Marie, ve které je Černá Madona – 
nejvýznamnější ikona katolické víry v Pol-
sku. Po prohlídce odjezd do Krakova. 
Po příjezdu procházka židovskou čtvrtí 
Kazimierz (památka UNESCO). Centrem je 
ulice Szeroka, kde najdete pět synagog. 
Ubytování v hotelu Artur. Večeře. Nocleh.

4. den: Snídaně. Odjezd do Věličky u Kra-
kova a návštěva solných dolů (památka 
UNESCO). Historie těžby soli, solná kap-
le sv. Krále s řadou soch a reliéfem 
Poslední večeře ze soli. Odjezd do hor-
ského střediska Zakopané ve Vysokých 
Tatrách. Výjezd lanovkou na Gubalówku 
(1120 m n. m.) s nejúchvatnější podívanou 
na polskou stranu Vysokých Tater. 
Návrat do hotelu Artur. Večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka centra Kra-
kova (památka UNESCO). Náměstí Rynek 
Główny s dominantním kostelem Panny 
Marie a známými tržnicemi Sukiennice. 
Po obědě Královskou cestou na hrad 
Wawel, sídlo polských králů s majestátní 
katedrálou sv. Stanislava a sv. Václava. 
Prohlídka reprezentačních prostor králov-
ského hradu, katedrály a možnost výstupu 
na věž se zvonem Zikmund. Po prohlídce 
odjezd  do ČR. Návrat kolem půlnoci.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182LHPB01 30.05.–03.06. 8790 N1–8

Cena zahrnuje: 4 noci s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu 
autobusem, průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč, kom-
plexní pojištění 150 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 164 PLN.

Malbork

Vratislav

Zámek Ksiaž

Krakov

Gdaňsk

 HISTORICKÉ PERLY JIŽNÍHO POLSKA
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10denní zájezd  

 NORSKÉ FJORDYNorsko

1. den: Odjezd odpoledne. 
2. den: Vylodění, prohlídka druhého největ-
šího města Švédska Göteborgu, nocleh.
3. den: Zastávka u hraničního fjordu Iddef-
jorden, vyhlídková jízda podél nejdelšího 
jezera Mjösa. Návštěva Lillemammeru, 
turistického a sportovního centra, dějiště 
zimních olympijských her a věhlasného 
skanzenu. Údolím Gudbrandsdalen do-
jedeme až na ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet k největšímu evrop-
skému ledovci Jostedalsbreen, ledovcový 
splaz Nigardsbreen. Horskou silnicí s nád-
hernými sceneriemi až k bočnímu rameni 
fjordu Sognefjorden. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Hlubokým údolím Roms-
dalen dojedeme až k nejvyšší kolmé stěně
Evropy Trollveggen. Výjezd věhlasnou 
cestou Trollů a prohlídka města Alesund. 
Vyhlídková jízda podél Romsdalsfjordu 
a Storfjordu. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Údolím Ottadalen až 
k úpatí hory Dalsnibba a výjezd na její 
vrchol s nádhernou vyhlídkou. Geiranger-
fjord, jehož strmé stěny jsou krášleny 
desítkami nádherných vodopádů. Zastávka 
v městečku Lom. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Údolím ledovcové řeky 
Sjoa dojedeme až k největšímu norskému 
pohoří Jotunheimen, pěší túra na vyhlídku 

Besseggen nad jezerem Gjende. Pro méně 
zdatné možnost procházky kolem jezera. 
Městečko Vagamo se starou norskou 
dřevěnou architekturou. Večeře a nocleh. 
8. den: Snídaně. Oslo, hlavní město Nors-
ka, prohlídka – radnice, katedrála, unikátní 
budova opery, muzeum vikinských lodí 
a další. Noční přejezd. 
9. den: Prohlídka hlavního města Dánska 
Kodaně – královský palác Amalienborg, Chris-
tianborg, radnice, možnost okružní plavby, 
symbol města Malá mořská víla. Noční přejezd.
10. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách. 

6denní zájezd

 DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ

1. den: Odlet z Prahy do Bergenu s mož-
ností přestupu. Prohlídka druhého největšího 
města Norska – Bergenu, jehož neopa-
kovatelnou atmosféru tvoří rybí trh a han-
sovní domy na nábřeží Bryggen. Možnost 
vyjížďky na vyhlídku Floyen, kam lze vys-
toupat pěšky nebo se svézt pozemní lano-
vou dráhou. Přejezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Dnešek bude ve znamení 
fjordů a ledovců. Trajektem poplujeme 
přes nejdelší fjord světa Sognefjorden. 
Pokračujeme malebnými sceneriemi norské 
přírody, kolem fjordů, údolími vymode-
lovanými ledovcem i serpentinami přes hor-
ské hřebeny. Odpoledne se vydáme na krát-
kou vycházku za pohledy na ledovcový splaz 
Briksdalsbreen, který je součástí největšího 
ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. 
Dojezd na ubytování. Večeře a nocleh. 
3. den: Snídaně. Plavba po Geirangerfjor-
du, kolem vodopádů Sedm sester a Nápad-
ník. Pokud nám bude přát počasí, vyjedeme 
desítkami serpentin až na vyhlídku na hoře 
Dalsnibba. Autobusem se vydáme i na vr-
chol slavné silnice Trollstigen, v jejímž okolí 
se nachází krásné vyhlídky. Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Zastávka u mohutných 
peřejí řeky Otta a u sloupového kostela 
v Lomu. Údolím Gudbrandsdalen do-
jedeme až do Lillehammeru u největšího 
norského jezera Mjösa. Navštívíme nejstarší 
norský skanzen Maihaugen a ze skokan-

ských můstků se nám nabídne krásný pohled 
na město. Oběd nebo večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka Oslo – vyjedeme 
na Holmenkollen a navštívíme park se 
sochami Gustava Vigelanda a poloostrov 
muzeí Bygdoy, kde nalezla svůj domov 
polární loď Fram. Prohlédneme si vor Kon-
Tiki, papyrovou loď Ra II Thora Heyerdahla 
nebo tři vikinské lodě. Nocleh. 
6. den: Snídaně. Oslo –  uvidíme budovu 
Opery, která leží přímo u fjordu a pěší 
zónou Karl Johans Gate dojdeme až ke 
královskému paláci. Po poledni odjezd na 
letiště Gardermoen severně od Osla. Odlet 
do Prahy s možností přestupu. 

Č. zájezdu Termín Cena
172NOSL01 12.06.–17.06. 30900
172NOSL02 11.07.–16.07. 30900
172NOSL03 29.07.–03.08. 30900

Cena zahrnuje: 5 nocí v turistických hotelech 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5 snídaní, 
3 večeře, leteckou přepravu Praha–Bergen, 
Oslo–Praha, dopravu na místě dle programu, 
trajekty, vyhlídkovou plavbu po Geirangerf-
jordu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 180 Kč, 
1lůžkový pokoj 5500 Kč. 
Pozn.: pokoj na sloučení není možný. 
Doporučená výměna na vstupy: 500 NOK.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182NOFB01 22.06.–01.07. 13490 N2,9
182NOFB02 06.07.–15.07. 13490 N2,9
182NOFB03 13.07.–22.07. 13690 N2,9
182NOFB04 20.07.–29.07. 13490 N2,9
182NOFB05 03.08.–12.08. 13690 N2,9
182NOFB06 10.08.–19.08. 13490 N2,9
182NOFB07 17.08.–26.08. 12990 N2,9

Odjezd bez příplatku z Prahy a Teplic.
Cena zahrnuje: 6 nocí (5x 4lůžkové chatky 
s možností vaření, 1x po trase), 5 snídaní, 
4 večeře (česká kempingová kuchyně),
dopravu klimatizovaným autobusem, trajekty, 
průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 
2lůžková chatka 1200 Kč (5 nocí). 
Doporučená výměna na vstupy: 900 NOK, 
300 DKK, 300 SEK.
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 VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH
13denní zájezd   

Norsko, Švédsko, Dánsko

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodi nách.
Trajekt z Německa do Dánska a Öre sund-
ským mostem z Kodaně do švédského 
Malmö.
2. den: Lund – významné kulturní středisko 
v jižním Švédsku s pěknou románskou kate-
drálou.
3. den: Zastávka u hraničního fjordu Id-
defjord. Vyhlídková jízda podél nejdelšího 
norského jezera Mjösa a návštěva Lille-
hammeru, města s věhlasným skanzenem.
4. den: Průjezd nejdelším norským údolím 
Gudbrandsdalen a národním parkem 
Dovrefjell. Prohlídka Trondheimu – třetí 
největší město Norska s katedrálou, která je 
považována za nejkrásnější gotickou stavbu 
severní Evropy. Noční přejezd.
5. – 6. den: Souostroví Lofoty, které patří
k nejmalebnějším místům ve Skandinávii
a je považováno za ráj turistů, malířů a rybářů.
Uvidíme rybářské vesničky rozpros třené 
podél mořských zálivů, nad nimiž se tyčí 
vrcholky hor. Navštívíme neoficiální hlavní 
město Svolvaer, chráněný most Nusfjord 
a městečko Sund, které je známé kovářskou 
výrobou a rybářské osady A a Reine
7. den: Silnicí s mnoha dlouhými tunely 
a trajektem se vydáme zpět na pevninu. Po-
jedeme divokou krajinou Nordlandu podél 
jezer a hlubokých fjordů. Turistika v národ-

ním parku Rago, městečko Fauske.
8. den: Zastávka na polárním kruhu 
a prohlídka návštěvního centra. Výlet do 
NP Svartisen a města Mo i Rana na břehu 
Ranafjordu. Noční přejezd. 
9. den: Procházka tundrou v Dovrefjellu 
v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou 
putovali králové na korunovaci do katedrály 
v Trondheimu.
10. den: Zlatá cesta severu silnicí Trollsti-
gen přes hory k Norddalsfjordu a po jeho 
přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu 
fjordu Geiranger, jehož strmé stěny jsou 
krášleny vodospády. Malebným údolím 
Otta dalen dojedeme do Lomu.
11. den: Prohlídka metropole Norska Oslo. 
12. den: Prohlídka švédského Malmö 
a odjezd do ČR.
13. den: Příjezd v ranních hodinách.

Norsko, Švédsko, DánskoNorsko, Švédsko, DánskoNorsko, Švédsko, DánskoNorsko, Švédsko, DánskoNorsko, Švédsko, Dánsko

 SKANDINÁVSKÉ METROPOLE A NORSKÉ FJORDY
10denní zájezd  

1. den: Odjezd z Prahy v odpoledních ho-
dinách.
2. den: Vylodění. Prohlídka druhého nej-
většího města Švédska Göteborgu. Nocleh.
3. den: Oslo – vzdušná a zelená metropole 
Norska s množstvím kulturních památek
i s věhlasnými muzei. Příjezd do „srdce“ 
Norska – údolí Gudbrandsdalen. Nocleh.
4. den: Průjezd divokým údolím Roms-
dalen, jejž lemují strmé a rozeklané vr-
choly. Zastávka u pověstné převislé horole-
zecké stěny Trollů – Trolltindan. Výjezd 
věhlasnou cestou Trollů – Trollstigveien. 
Prohlídka města. Alesund, které je 
nazývané klenotnicí secesního umění a je 
překrásně položené na břehu a ostrůvcích 
Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél 
Romsdalsfjordu a Storfjordu. Nocleh.
5. den: Vyhlídková jízda údolím Ottada-
len. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku Dals-
nibba s úchvatnými pohledy na fjordy. 
Nejkrásnější fjord Geiranger, jehož strmé 
stěny jsou krášleny desítkami nádherných 
vodopádů. Lom – městečko s rázovitým 
dřevěným kostelíkem a další zajímavou 
architekturou. Nocleh.
6. den: Průjezd údolím říčky Sjoa 
mezi našimi sportovci známé raftovými 
sjezdy. Největší norské pohoří Jotun-
heimen (Domov obrů) – výlet na vyhlídku 
Besseggen nad jezerem Gjende. Pro slabší 
turisty možnost procházky kolem jezera. 

Městečko Vagamo – krásná ukázka staré 
norské dřevěné architektury. Nocleh.
7. den: Přejezd do Švédska. Zastávka 
v městečku Lillehammer – turistické cen-
trum, dějiště zimních olympijských her, 
věhlasný skanzen. Nocleh.
8. den: Stockholm – překrásná švédská 
metropole, Benátky Severu. Radnice s vy-
hlídkovou věží, královský palác, malebné 
staré město na ostrově, unikátní muzeum 
lodi Vasa. Noční přejezd.
9. den: Prohlídka Kodaně – královský pa-
lác Amalienborg, Christianborg, velkolepá 
radnice, možnost okružní plavby přístavem. 
Dánsko nemůžete opustit bez fotografie 
Malé mořské víly, symbolu Kodaně. Noční 
přejezd. 
10. den: Příjezd do Prahy v ranních ho-
dinách.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182NOLB01 05.07.–17.07. 15990 N2,9
182NOLB02 02.08.–14.08. 15690 N2,9

Odjezd bez příplatku z Prahy a Teplic.
Cena zahrnuje: 8 nocí (4–5lůžkové chatky 
nebo ubytovny) s možností vaření, dopravu 
klimatizovaným autobusem, trajekty, průvodce.    
Příplatky: komplexní pojištění 390 Kč. 
Doporučená výměna na vstupy: 1250 NOK, 
50 SEK.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182NOMB01 29.06.–08.07. 11590 N2,9
182NOMB02 27.07.–05.08. 11590 N2,9

Cena zahrnuje: 6 nocí (2x ve Švédsku, 4x 
v Norsku s možností vaření v 4-5lůžkových 
chatách), dopravu klimatizovaným autobusem, 
trajekty, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 
2lůžková chatka 1000 Kč (4 noci), 4 polopenze 
(česká kempingová kuchyně) 1600 Kč.
Doporučená výměna na vstupy: 850 NOK, 
300 DKK, 800 SEK.



1. den: Odlet z Prahy do Keflavíku. Po příletu 
výlet na poloostrov Reykjanes – rybářská osa-
da Hafnir, Rejkjanestá, od jehož majáku lze 
spatřit „Ohňový ostrov” Edey, skalní útesy 
a pláže v oblasti Grin davíku a oblast horkých 
pramenů Seltún. Odpoledne proslulé ter-
mální lázně Modrá laguna. Odjezd do oblasti 
Selfossu (2 noci). Nocleh. 
2. den: Snídaně. V celodenním výletu na
jižní pobřeží Islandu nebudou chybět vo-
dopády Seljalandsfoss a Skógafoss, 
procházka po tajuplné černé pláži Reynis-
fjara s kamennými útesy a úchvatný pohled 
na Atlantik a ledovce u nejjižnějšího mysu 
Islandu – útesy Dyrhólaey. Po zastávce 
v městečku Vík návrat na nocleh. 
3. den: Snídaně. Výlet po trase „Zlatého
islandského trojúhelníku” povede ke kráteru
Korid, do geotermální oblasti gejzírů s úch-
vatnou podívanou na famózní gej zír Strokkur 
a k vodopádům Gullfoss, považovaným za 
nejkrásnější na ostrově. Procházka romantic-
kou krajinou v NP Tingvellir, kde byl v r. 930 
založen první demokratický parlament světa. 
Ubytování v Reykjavíku (1 nebo 2 noci).
4. den: Snídaně. Volno v Reykjavíku s mož-
ností návštěvy termálních lázní, botanické 
zahrady, muzeí a dalších zajímavých míst. 
Fakultativně celodenní výlet do oblasti Bor-
garfjördur, kraje považovaného za domov 
islandských ság (cca 65 EUR), v jehož progra-

mu bude dominantní návštěva Reykholtu,
největších horkých pramenů Islandu Deil-
dartunguhver (180 litrů vařící vody za 
vteřinu), kaskád vodopádů Hraunfossar 
tryskajících zpod lávového pole a divokého 
vodopádu Barnafoss. Nocleh (programu A). 
Program B - v podvečer transfer na letiště 
v Keflavíku a odlet do Prahy. 
5. den: Program A – snídaně. Prohlídka 
nejzajímavějších míst Reykjavíku. Od-
poledne volný program s možností návštěvy 
termálních lázní. V případě vhodných kli-
matických podmínek možnost fakultativního 
lodního výletu za velrybami (cca 60 EUR 
za 3,5 hodiny plavby), nebo jízda na island-
ských koních (cca 90 EUR za instruktáž a 1,5 
hodi ny jízdy s místním průvodcem). Transfer 
na letiště v Keflavíku, odlet do Prahy. Přílet po 
půlnoci.

 ISLANDSKÁ POHLEDNICEIsland
4/5denní zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena Program
182NIPL01 19.04.–22.04. 24990 B
182NIPL02 27.04.–01.05. 28990 A
182NIPL03 27.09.–01.10. 28990 A
182NIPL04 05.10.–08.10. 24990 B

Cena zahrnuje: 3(4) noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 3(4) snídaně, leteckou 
přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na 
místě dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 120/150 Kč, 
1lůžkový pokoj 4490 Kč/5990 Kč. 
Doporučená výměna na vstupy: 30 EUR.
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1. den: Odlet z Prahy do Keflavíku. 
Cesta podél jižního pobřeží Islandu povede 
k vodopádům Seljalandsfoss a Skóga-
foss, tajuplné černé pláži a nejjižnějším 
útesům Islandu Dyrhólaey s úchvatnými 
pohledy na Atlantik a dále do městečka Vík 
na nocleh (2 noci). 
2. den: Snídaně. Kolem gigantického lávo-
vého pole, vzniklého za jedné z největších 
sopečných erupcí v dějinách lidstva (sopka 
Laki) dojedeme ke kamenným formacím 
u městečka Kirkjubaejarklaustur a do NP 
Skaftafell. Nenáročná, avšak atraktivní pěší 
túra k vodopádu Svartifoss poblíž největšího 
evropského ledovce Vatnajökull. Návštěva 
ledovcové laguny Jökulsárlón s možností 
projížďky speciálním obojživelným vozidlem. 
Návrat na ubytování. 
3. den: Snídaně. Podél jižního pobřeží 
a zastávce u kráteru Korid bude následovat 
cesta po „Zlatém islandském trojúhelníku” 
do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou 
podívanou na famózní gejzír Strokkur 
a k vodopádům Gullfoss. Dále procházka 
romantickou krajinou v NP Tingvellir. 
Ubytování v Reykjavíku (1 nebo 2 noci). 
4. den: Program A – snídaně. Volno v Rey-
kjavíku s možností návštěvy termálních 
lázní, botanické zahrady, muzeí a dalších 
zajímavých míst hlavního města Islandu. 
Fakultativně celodenní výlet do oblasti Bor-

garfjördur, kraje považovaného za domov 
islandských ság v jehož programu bude 
dominantní návštěva největších horkých 
pramenů na Islandu Deildartunguhver 
(180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád 
vodopádů Hraunfossar tryskajících zpod 
lávového pole a divokého vodopádu Bar-
nafoss. Nocleh.
4. (5.) den: Snídaně. Dopoledne volný pro-
gram s možností návštěvy termálních lázní. 
V případě vhodných klimatických podmínek 
se zájemci budou moci vydat na lodní 
výlet za velrybami a nebo okusit jízdu 
na islandských koních. Odpoledne cestou 
na letiště zastávka v proslulých termálních 
lázních Modrá laguna. Koupání a relaxace 
zde patří k nezapomenutelným zážitkům, 
bez kterých by návštěva Islandu nebyla 
úplná. Večer odlet z Keflavíku do Prahy. 
Přílet po půlnoci.

4/5denní zájezd  

 GEJZÍRY, LEDOVCE, VODOPÁDY A FJORDY ISLANDU

Č. zájezdu Termín Cena Program
182NIGL01 19.04.–22.04. 25990 B
182NIGL02 27.04.–01.05. 29990 A
182NIGL03 27.09.–01.10. 29990 A
182NIGL04 05.10.–08.10. 26990 B

Cena zahrnuje: 3(4) noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 3(4) snídaně, leteckou 
přepravu Praha–Keflavík–Praha, dopravu na 
místě dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 120/150 Kč, 
1lůžkový pokoj 4490 Kč/5990 Kč. 
Doporučená výměna na vstupy: 30 EUR.
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1. den: Odjezd odpoledne, přejezd přes 
Polsko.
2. den: Hlavní město Lotyšska Riga se starým 
městem na východním břehu řeky Daugavy. 
Kromě starého centra s historickými, ar-
chitektonickými a kulturními památkami se 
zde nachází také několik ulic s množstvím 
krásných secesních domů, díky kterým je 
Riga skvostem secesní architektury. Nocleh.
3. den: Snídaně. NP Gauja – unikátní 
přírodní scenérie se zalesněným údolím 
řeky Gauji a cihlový hrad Turaida, který 
se tyčí přímo nad jejími vodami. Odjezd do 
Tallinnu. Nocleh.
4. den: Snídaně. Krásy estonské metropole 
Tallinnu si vychutnáme při pěší procházce 
městem. Ve zdejších uličkách si budeme 
připadat jako bychom se v čase vrátili 
o několik staletí zpět.  Projdeme se starým 
hanzovním městem, které je z velké části 
obehnáno původními hradbami. Uvidíme 
starobylou lékárnu a radnici a na hrad-
ním návrší Toompea katedrálu Alexandra 
Něvského. Přejezd na nocleh k Petrohradu.
5. den: Snídaně. Letní sídlo ruských carů 
Petrodvorce – palácový a parkový komplex 
z 18. a 19. století vybudovaný carem Petrem
Velikým, kde je umístěno přes 170 fontán. 
Přejezd do Petrohradu – procházka histo-
rickým centrem, Petropavlovská pevnost, 
chrám Vzkříšení Krista, Něvský prospekt 

a další. Večerní výlet do krásně osvíceného-
centra města. Nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd do bývalého 
carského sídla Puškina (Carskoje Selo), 
jemuž dominuje Kateřinský palác s Janta-
rovou komnatou. Pokračování prohlídky 
Petrohradu. Nocleh. 
7. den: Snídaně. Dokončení prohlídky 
Petrohradu – Zimní palác, Ermitáž, Palá-
cové náměstí s Alexandrovým sloupem, 
procházka po Něvském prospektu, hlavní 
tepně Petrohradu. Možnost plavby lodí po 
Něvě. Noční přejezd do Litvy.
8. den: Příjezd do Vilniusu hlavního a nej-
většího města Litvy, prohlídka historic ké ho 
centra. Nocleh. 
9. den: Snídaně. Návštěva vodního hradu 
Trakai, jedinečné památky v přírodním 
parku nedaleko Vilniusu. Odjezd do ČR.
10. den: Příjezd v ranních hodinách.

 POBALTSKÉ REPUBLIKY A PETROHRAD

1. den: Odjezd kolem poledne, přejezd 
přes Polsko do Litvy.
2. den: Příjezd do Vilniusu (UNESCO) 
hlavního města Litvy, které svým půvabem 
a atmosférou připomíná Prahu, jeho staré 
město patří k nejrozsáhlejším městským 
jádrům v Evropě. Procházka historickým 
centrem. Nocleh.
3. den: Snídaně. Návštěva vodního hradu 
Trakai, jedinečné památky v přírodním 
parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery, který 
kdysi býval sídlem litevských knížat. Unikátní 
skanzen Rumšiškés a Kaunas – město na 
soutoku řek Nemunas a Neris se starým hra-
dem a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh
v Kaunasu.
4. den: Snídaně. Zastávka v Šiauliai, 
navštívíme Horu křížů – několik tisíc křížů 
symbolizujících utrpení Krista i prostých 
Litevců. Přejezd do Lotyšska, kde uvidíme 
velkolepý barokní zámek Rundále – sídlo 
kuronských vévodů, který byl postavený 
podle předlohy francouzského Versailles. 
Nocleh u Tallinnu.
5. den: V termínu 1.7.–8.7. fakultativní 
výlet do Helsinek (ranní trajekt cca 2,5 ho-
diny) – Olympijský stadion, hala Findlandia, 
kostel ve skále Temppeliaukio, prezidentský
palác, Senátní náměstí s katedrálou aj. 
Večer plavba zpět, návrat do hotelu v pozd-
ních hodinách.

5. (6.) den: Snídaně. Prohlídka malebné 
eston ské metropole Tallinn (UNESCO), 
města ležícího u Finského zálivu – Staré 
město, hanzovní cechovní a kupecké domy, 
starobylé kostely. Dojdeme až na návrší 
Toompea, kterému vévodí pravoslavná 
katedrála Alexandra Něvského. Přejezd do 
Lotyšska, nocleh v Rize.
6. (7.) den: Snídaně. Hlavní město Lotyšska 
Riga (UNESCO) se starým městem na 
východním břehu řeky Daugavy. Kromě 
spousty historických památek najdeme 
v Rize také mnoho pouličních prodavačů 
suvenýrů z jantaru, menších či větších tržišť, 
kaváren, galerií a vynikajících restaurací. 
Odjezd do ČR, noční přejezd. 
7. (8.) den: Příjezd do Prahy kolem poledne.

7/8denní zájezd   

 MALÝ OKRUH POBALTÍM

Pobaltí
10denní zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182NTCB01 23.07.–01.08. 13990 N3,9
182NTCB02 10.08.–19.08. 13990 N3,9

Odjezd bez příplatku z Prahy, Pardubic
a Hr. Králové. 
Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 6 snídaní, dopravu 
klimatizovaným autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 300 Kč, 1lůž-
kový pokoj 2600 Kč, vízum do Ruska 2290 Kč, 
Carské Selo s Janatovou komnatou 850 Kč. 
Doporučená výměna na vstupy: 130 EUR.

Č. zájezdu Termín Cena Odjezd
182NTDB01 01.07.–08.07. 8990 N3,9
182NTDB02 06.08.–12.08. 8290 N3,9

Odjezd bez příplatku z Prahy. 
Cena zahrnuje: 4 (5) nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 4 (5) snídaní, dopravu 
klimatizovaným autobusem, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/240 
Kč, 1lůžkový pokoj 1600/2000 Kč, výlet do 
Helsinek 1250 Kč (pouze termín 1.7.-8.7.).
Doporučená výměna na vstupy: 80 EUR.
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Rusko

1. den: Odlet z Prahy do Petrohradu, trans-
fer do hotelu. Nocleh.
2. den: Snídaně. Okružní jízda Petrohra-
dem, při které uvidíte tepnu města – Něvský 
prospekt a palác ve Smolném. Dále pak 
Palácové náměstí, Letní sad a Měděného 
jezdce – památník zakladatele města Pet ra
Velikého. Odpoledne prohlídka světově 
proslulé Ermitáže, jejíž sbírka čítá několik 
milionů exponátů, budete mít možnost nahléd-
nout do komnat Zimního paláce. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet do bývalého car-
ského sídla Puškino (Carskoje Selo), jemuž 
dominuje monumentální Kateřinský palác
pojmenovaný na počest Kateřiny Veliké
a určitě vás potěší návštěva světoznámé Jan-
tarové komnaty. Odpoledne po ná vratu 
do Petrohradu návštěva Petropav lovské 
pevnosti, místa posledního odpo činku
Romanovců. Osobní volno s možností
plavby po něvských kanálech. Nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet do letního sídla 
ruských carů Petrodvorců – procházka po 
palácovém a parkovém komplexu z 18. a 19. 
století vybudovaného na ploše 800 ha carem
Petrem Velikým, kde uvidíte Velký palác, 
palác Petra I., paláce Marli a Montplaisir
a pavilon Ermitáž s více než 170 fontánami, z nichž
 nejznámější jsou centrální Velká kaskáda, Šachová 
hora, kaskády Zlatá hora, socha Samsona boju-
jícího se lvem, Římské fontány a fontána Slunce 

tvořící s parky velkolepý komplex. Odpoledne po 
návratu do Petrohradu volný program. Nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva chrámu sv. Izá-
ka, který byl postaven na tisících kůlech a je 
nejkrásnějším kostelem města. Možnost 
výstupu na vyhlídkový ochoz, odkud je 
nezapomenutelný výhled na historické cen-
trum. Individuální volno, transfer na letiště 
a samostatně odlet do Prahy. 

5denní zájezd  

 PETROHRAD – MĚSTO UMĚNÍ

Č. zájezdu Termín Cena
182NPEL01 17.05.–21.05. 18990
182NPEL02 07.06.–11.06. 19990
182NPEL03 21.06.–25.06. 19990
182NPEL04 05.07.–09.07. 19990
182NPEL05 09.08.–13.08. 19990
182NPEL06 06.09.–10.09. 18990
182NPEL07 26.09.–30.09. 18990

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 4 snídaně, leteckou 
přepravu Praha–Petrohrad–Praha, dopravu na 
místě dle programu, místního česky mluvícího 
průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 150 Kč, vízum 
do Ruska 2290 Kč, 4 večeře 2490 Kč,
1lůžkový pokoj 3990 Kč.
Pozn.: vstupy do Ermitáže, Kateřinského
paláce s Jantarovou komnatou, paláce 
v Petrodvorcích, chrámu sv. Izáka a Petropav-
lovské pevnosti je nutné závazně zarezervovat 
nejpozději měsíc před odletem. Platba na
místě v EUR.
Doporučená výměna na vstupy: 90 EUR. 

1. den: Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do 
hotelu. Nocleh.
2. den: Snídaně. Okružní jízda Moskvou–
Rudé náměstí, obchodní centrum GUM, Velké 
divadlo a Manéž, Leninský prospekt, vyhlídka 
na Moskvu z Vrabčích hor u Lomonosovy 
univerzity, chrám Krista Spasitele. Uvidíme 
Novoděviččí klášter a navštívíme hřbitov, kde 
jsou pohřbeny osobnosti ruské kultury i poli-
tické scény. Dle časových možností zastávka 
na Vítězné hoře, místě oslav velkých výročí. 
Odpoledne návštěva Treťjakovské galerie 
s díly významných ruských umělců. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka Kremlu a chrámů 
na Chrámovém náměstí (Archangelskij, Blago-
věššenskij a Uspenskij), Carský zvon a Carské 
dělo. Odpoledne individuální volno. Nocleh.
4. den: Snídaně. Výlet do Sergijev Posad 
(Zagorsk) – Trojickosergijevský mužský kláštera 
s typickou ruskou chrámovou architekturou se 
zlatými kopulemi. Návrat do Moskvy. Procházka 
po Arbatu, oblíbeném místě umělců, kde byd lel 
Puškyn. Představení Moskevského cirkusu. 
Noční přejezd lůžkovým vlakem do Petrohradu.
5. den: Příjezd do Petrohradu, transfer do 
hotelu a snídaně. Okružní jízda Petrohradem 
– Něvský prospekt, paláce ve Smolném, Palá-
cové náměstí, Letní sad. Odpoledne prohlídka 
Ermitáže s možností nahlédnout do ostatních 
komnat Zimního paláce. Nocleh.
6. den: Snídaně. Výlet do Petrodvorců – paláco-

vého a parkového komplexu vybudovaného 
carem Petrem Velikým – Velký palác, palác Petra 
I., paláce Marli a Montplaisir a pavilón Ermitáž 
s více než 170 fontán. Nocleh.
7. den: Snídaně. Výlet do bývalého carského 
sídla Puškino, jemuž dominuje Kateřinský palác 
s Jantarovou komnatou. Návrat do Petrohradu 
– Petropavlovská pevnost. Osobní volno 
s možností plavby po něvských kanálech. Nocleh.
8. den: Snídaně. Dopoledne návštěva chrámu 
sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi 
největší na světě. Možnost výstupu na vyhlíd-
kový ochoz. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

8denní zájezd  

 METROPOLE RUSKA – MOSKVA A PETROHRAD

Č. zájezdu Termín Cena
182NPML01 02.06.–09.06. 29990
182NPML02 21.07.–28.07. 29990
182NPML03 25.08.–01.09. 29990
Cena zahrnuje: 6 nocí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 6 snídaní, leteckou 
přepravu Praha–Moskva, Petrohrad–Praha, 
noční přejezd vlakem II. třídy z Moskvy do 
Petrohradu ve 4lůžkovém kupé, představení 
Moskevského cirkusu, dopravu na místě dle 
programu, průvodce. 
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč, vízum
do Ruska 2290 Kč, 6 večeří 2790 Kč, 1lůžkový 
pokoj 5490 Kč, 2lůžkové kupé v I. třídě 2590 Kč.
Pozn.: vstupy do Treťjakovské galerie, Kremlu, 
kláštera v Sergijev Posad a vstupy v Petrohradu 
je nutné rezervovat měsíc před odjezdem. 
Platba na místě v EUR.
Doporučená výměna na vstupy: 110 EUR.
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Čína

1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu, cestou do hotelu 
zastávka u olympijského stadionu známého 
jako Ptačí hnízdo. Večeře na uvítanou – pe-
kingská kachna. Nocleh.
3. den: Výlet k Velké čínské zdi, procház-
ka po stavbě zařazené do novodobých divů 
světa, návštěva jadeitové dílny. Odpoledne 
návštěva areálu Letního paláce s největší 
císařskou zahradou v Číně. Návrat na nocleh.
Fakultativně možnost představení Peking-
ské opery.
4. den: Návštěva největšího náměstí na
světě – náměstí Nebeského klidu, pro-
hlídka císařského komplexu Zakázaného 
města a Chrámu nebes. Dle časových 
možností návštěva místního trhu. Po večeři 
transfer na nádraží a přejezd vlakem do 
Xi’anu. Nocleh ve vlaku.
5. den: Po příjezdu do města Xi’an transfer 
do hotelu na snídani, výlet do Lingtongu
s prohlídkou proslulé Hliněné armády – cca 
6000 terakotových figur válečníků v životní 
velikosti více než 2000 let starých, objevených 
v roce 1974. Přejezd zpátky do Xi´anu
a návštěva starých městských hradeb. K večeři 
místní specialita „ravioli hotpot“. Nocleh.
6. den: Celodenní prohlídka Xi’anu
s návštěvou pagody Divoké husy a Velké 
mešity, procházka po muslimské čtvrti. 
Transfer na nádraží a přejezd vysoko-
rychlostním vlakem (až 300 km/h) do 
Luoyangu, historického císařského sídla. 
Transfer do hotelu, nocleh.
7. den: Návštěva komplexu jeskyní Long-
men (Dračí skály) – jedny z nejslavnějších 
starověkých sochařských nalezišť v Číně. 
Výlet do kláštera Shaolin, který se pro-
slavil výukou zenbuddhismu i jako vynikající 
škola bojových umění, podle legendy se 
zde zrodilo umění kung-fu. Nocleh.
8. den: Transfer na nádraží a odjezd 

rychlovlakem do Suzhou (cca 5 hodin), 
starobylého města známého především 
svými nádhernými vodními zahradami, 
přezdívaného „Benátky Orientu”. Po 
příjezdu návštěva zahrady Master of Net, 
procházka podél kanálu na starém městě. 
Nocleh.
9. den: Pokračování v prohlídce Suzhou 
– návštěva zahrady Lingering a továrny na 
zpracování hedvábí. Přejezd do Šanghaje, 
cestou návštěva „Vodního města” Tongli, 
kde 49 kamenných mostů různých stylů 
spojuje 7 ostrovů tvořených 15 řekami 
a 5 jezery. Projížďka po kanále. Příjezd do 
Šanghaje. Nocleh.
10. den: Prohlídka Šanghaje – zahrady 
Yuyuan s krásnými pavilony a bonsajemi, 
chrámu Jadeitového Buddhy a nábřeží 
Bund, oblasti Pudong a návštěva TV 
vysílače Oriental Pearl Tower, s 468 m výšky 
do roku 2007 nejvyšší budovy v Číně. Večer 
akrobatická show. Nocleh.
11. den: Individuální volno, transfer na 
letiště a odlet s přestupem do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.

1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pe-
kingu.
2. den: Přílet do Pekingu, zastávka u olym-
pijského stadionu. Nocleh.
3. den: Velká čínská zeď – jedna z největších 
staveb lidstva, prohlídka Letního paláce, večer 
místní specialita pekingská kachna. Nocleh.
4. den: Chrám nebes, prohlídka starých měst-
ských čtvrtí na tradičních rikšách – hutong.
Náměstí nebeského klidu a Zakázané 
město. Fakultativně Kungfu show. Nocleh.
5. den: Individuální program – návštěva 
lamaistického kláštera Yonghe. Nocleh.
6. den: Přejezd rychlovlakem z Pekingu 
do Šanghaje (cca 1320 km, 5 hodin jízdy, 
rychlost až 300 km/hod.). Šanghaj – zah-
rady Yu, staré město a nábřeží Bund. Večer 
projížďka po řece Huangpu. Nocleh.
7. den: Vodní městečko Tongli, obklo-
pené 5 jezery a protkané sítí kanálů a řek. 
Šanghaj – dokončení prohlídky. Nocleh

8. den: Individuální volno. Transfer na 
letiště vysokorychlostní dráhou Maglev 
(technologie vozidel vznášejících se díky 
odpudivým účinkům magnetického pole). 
Odlet s přestupem do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy.

12denní zájezd  

 ČÍNSKÁ MOZAIKA

9denní zájezd  

 ČÍNSKÉ METROPOLE RYCHLOVLAKEM

Č. zájezdu Termín Cena
182XTBL01 30.03.–10.04. 56990
182XTBL02 28.04.–09.05. 57990
182XTBL03 30.06.–11.07. 56990
182XTBL04 01.09.–12.09. 57990
182XTBL05 13.10.–24.10. 57990

Cena zahrnuje: 8 nocí s plnou penzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou 
přepravu Praha–Peking, Šanghaj–Praha, 
přejezd vlakem Peking– Xi´an s ubytováním ve 
4lůžkovém kupé, přejezd vlakem Xi`an–Luo-
yang, Zhengzhou–Suzhou, vstupy a dopravu
na místě dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 720 Kč, vízum 
do Číny 1990 Kč, 1lůžkový pokoj 7990 Kč, 
2lůžkové kupé ve vlaku Peking–Xi´an 2600 Kč. 
Pozn.: při koupi zájezdu je nutné ihned uvést 
čísla pasů cestujících. Spropitné cca 50 USD/os.

Č. zájezdu Termín Cena
182XTCL01 21.04.–29.04. 39990
182XTCL02 02.06.–10.06. 39990
182XTCL03 18.08.–26.08. 39990
182XTCL04 20.10.–28.10. 39990

Cena zahrnuje: 6 nocí s polopenzí v hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou 
přepravu Praha–Peking, Šanghaj–Praha,
přejezd rychlovlakem Peking–Šanghaj, přejezd 
rychlodráhou v Šanghaji, vstupy a dopravu na 
místě dle programu, průvodce.
Příplatky: komplexní pojištění 540 Kč, vízum 
do Číny 1990 Kč, 1lůžkový pokoj 5490 Kč.
Pozn.: při koupi zájezdu je nutné ihned uvést 
čísla pasů cestujících. Spropitné cca 50 USD/os.
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Angkor Wat

Danang Beach

Hoi An Vietnam

Luang Prabang

Indočína

1. den: Odlet z Prahy přes Bangkok do 
Kambodži.
2. den: Přílet do Siem Reapu, kolébky 
civilizace Angkor – tam, kde se zrodila 
Kambodža. Famózní archeologická lokalita, 
která je nazývána jedním ze 7 největších 
divů světa (rozloha cca 600 km2, více než 
100 báječných prastarých monumentů 
a přes tucet chrámů, vše postavené 
během nejokázalejší éry dynastie Khmerů 
v průběhu 9. až 13. stol.). Transfer do hote-
lu. Návštěva města a místních trhů. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Celodenní pobyt vč. 
oběda v areálu Angkor Thom. Začneme 
v jednom z nejfamóznějších chrámů v An-
gkor Wat, dále navštívíme Angkor Thom, 
kde si prohlédneme Prasat Kravan a Ta 
Prohm. Prohlídka areálu pokračuje dalšími 
skvosty - Jižní brána, slavný Bayon Temple, 
Baphuon Temple, Terrace of Elephants, 
Terrace of the Leper King, Phimeanakas 
Temple, Phnom Bakheng Temple. Návrat 
do Siem Reapu. Večer se můžete vydat na 
živý noční trh. Nocleh.
4. den: Snídaně. Cesta do okresu Pouk, 
kde navštívíme farmu na produkci a zpra-
cování hedvábí. Zastávka u vodní nádrže 
Western Baray, která zásobovala vodou 
celý středověký Angkor. Odpoledne 
výlet místní typickou lodí po největším 
kambodžském a sladkovodním jezeru 
Tonle Sap do některé z plovoucích vesnic. 
Večeře v tradiční  restauraci s Apsara 
tradičními tanci. Nocleh.
5. den: Snídaně. Transfer na letiště, odlet 
do Saigonu, největšího města Vietnamu. 
Oběd. Projížďka centrem města – novo-
románská katedrála Notre Dame, městská 
pošta, Ho Či Minův městský lidový výbor, 
Opera z r. 1899, prezidentský palác. 
Návštěva Muzea války. Návrat do hotelu 
a nocleh.
6. den: Snídaně. Fantastická cesta po 
řece Mekong vč. oběda. Přejezd do My 
Tho nazývaného „Brána řeky Mekong 
a její Delty”, zde nástup na motorovou loď 
a projížďka po horním toku podél poloos-
trova Tan Long s návštěvou 4 ostrovů. 
Ochutnáte čerstvé kokosové mléko, uvidíte 
výrobky z kokosových palem, uslyšíte 
tradiční melodie a národní písně, užijete si 
krátkou Tilbury tour v koňských povozech. 
Nalodění na malé lodičky a plavba ro-
mantickým kanálem lemovaným palmami. 
Návrat zpět do Ho Či Minova Města. Volno 
a nocleh.
7. den: Snídaně. Transfer na letiště, let do 
Da Nangu, prastarého města vyhlášeného 
bílými písečnými plážemi. Přejezd do 
Hoi An na břehu řeky Thu Bon, které 
má zřetelnou čínskou atmosféru. Oběd. 
Návštěva Japonského krytého mostu a pa-
gody Ong a unikátní budovy parlamentu 
s uměleckými ornamenty a nádhernými 
sochami. Nocleh.
8. den: Snídaně. Návštěva císařského 
města Hue (UNESCO). Cestou zastávka 

na Hai Van Pass – nejvyšší a nejdelší 
průsmyk ve Vietnamu o výšce 496 m n. m., 
jehož vrcholek je téměř vždy v oblacích. 
Z nejvyššího bodu v průsmyku je vidět 
město Danang zrcadlící se ve vodách řeky 
Han. Jižně na úpatí pohoří leží mořské 
pobřeží Nam O s nádhernými 
plážemi a rybářskými loděmi. Oběd. Plavba 
dračí motorovou lodí po Voňavé řece 
k návštěvě pagody Thien Mu. Transfer do 
hotelu. Nocleh.
9. den: Snídaně. Návštěva Citadely – 
císařského města, které bylo z velké části 
zničené koncem 2. sv. války a během Viet-
namské války. Prohlídka zachovalých částí 
města, oběd, transfer na letiště Phu Bai 
a let do Hanoje. Odtud odjezd do Halong 
Bay krajinou lemovanou rýžovými poli 
a malými vesnicemi. Nocleh.
10. den: Snídaně. Plavba velkou dřevěnou 
džunkou po zátoce Halong Bay (3000 
malých a velkých ostrovů všech možných 
tvarů), která je zlatým vrcholem cesty 
a mistrovským dílem přírody (UNESCO). 
Oběd, odjezd busem do Hanoje. Návštěva 
vodního loutkového divadla. Nocleh.
11. den: Snídaně. Celodenní výlet Hanojí 
vč. oběda (palácový komplex Chairman, Ho 
Či Minovo mausoleum, náměstí Ba Dinh 
National Square, Stilt House, One Pillar 
Pagoda, Tran Quoc Pagoda & Quan Thanh 
Temple, Chrám Literatury). Odpoledne 
návštěva Muzea historie Vietnamu, jízda 
tradiční rikšou po nákupní třídě i uličkami 
starého Města, návštěva zahrady Hoan Ki-
em Lake, Chrámu hrdinů Ngoc Son a věže 
But. Odjezd na letiště a večerní let do 
Luang Prabangu (Laos). Nocleh.
12. den: Snídaně. Celodenní prohlídka 
Lua ng Prabangu, pradávného hlavního 
města království Laos (UNESCO) vč. oběda. 
Návštěva královského chrámu Wat Xieng 
Thong, stupy Wat Visoun, chrámu Wat 
Aham a korunního klenotu mezi všemi 
chrámy města Wat Wieng Thong. Dále se 
vydáme hlavní třídou lemovanou mnoha 
kláštery a chrámy (Wat Sibounheuang, 
Wat Si Moungkhoun, Wat Sop a Wat Sene) 
ke královskému paláci, kde žila královská 
rodina a také poslední král Laosu. Po jeho 
prohlídce návštěva chrámu Wat Mai, příp. 
návštěva chrámu Phousi s 382 schody. 
Volno na každodenním rušném večerním 
trhu. Nocleh.
13. den: Snídaně. Odjezd do sloního cam-
pu. Projížďka na slonech, možnost pozoro-
vat jejich výcvik a povely k jejich ovládání. 
Oběd. Pozorování slonů při koupeli v řece 
Nam Khan. Na závěr výlet tradiční dlouhou 
laoskou lodí k vodopádu Tad Sae na re-
laxaci s možností koupání v čisté, chladné 
vodě. Návrat do Luang Prabangu. Nocleh.
14. den: Snídaně. Volno. Transfer na 
letiště. Odlet do Prahy.
15. den: Přílet do Prahy.

15denní poznávací zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena
182XSIL01 12.10.–26.10. 81690

Cena zahrnuje: 12 nocí ve 3* hotelech, 12x 
snídani, 10x oběd, 1x večeři, leteckou dopravu 
Praha–Siam Reap–Saigon–Da Nang–Hanoi–
Luang Prabang-Praha, letištní taxy a palivové 
příplatky, všechny transfery,vstupy do objektů, 
plavby a show (dle uvedeného programu), 
anglicky a česky mluvícího průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 10790, víza pro 
Laos, Kambodžu a Vietnam – cca 120 USD, 
komplexní cestovní pojištění 900, spropitné 
místním průvodcům, řidičům a kapitánům lodí 
– cca 70 USD na osobu.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto 
zájezdu nemůžeme garantovat cestování 
individuálních klientů bez příplatku za 
jednolůžkový pokoj. 
Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

 VELKÁ CESTA INDOČÍNOU
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 UZBEKISTÁN – HEDVÁBNÁ STEZKAUzbekistán

Hedvábná stezka je starověká trasa dlouhá 
8000 km, vedoucí jižní Asií a spojující čínský 
Xi-an s Malou Asií. Obchod na této stezce 
byl důležitým faktorem rozvoje starověkých 
civilizací a pomohl položit základy mod-
erní civilizace. Návštěvou části této stezky 
poznáte nejhezčí náměstí světa v Samar-
kandu, 400 památek UNESCO v Buchaře, 
perské koberce, kaviár, život v jurtě…a 
mnoho dalšího. 
1. den: Odlet z Prahy do Taškentu. Trans-
fer do hotelu a nocleh.
2. den: Snídaně. Program začneme v jed-
nom z největších historických měst v Cen-
trální Asii, v hlavním městě Uzbekistánu. 
V uzbečtině Taškent znamená „kamenné 
město“. Je známé svými kontrasty mo-
derního a starého. V průběhu prohlídky 
navštívíme Khazrat Imam Complex, 
Barak-Khan Madrassah, mešitu Jami, mau-
soleum Kaffal-Shashi. Večer transfer na 
domácí letiště a odlet do Urgenče. Přílet 
do Urgenče, odjezd do 30 km vzdáleného 
města Chiva. Ubytování v hotelu, večeře 
a nocleh.
3. den: Snídaně. Vydáme se objevovat 
staré pouštní město Chiva, zapsané na 
seznamu UNESCO. Jen málokteré město se 
může pochlubit takovým bohatstvím paláců 
s nádhernými mozaikami, unikátními mina-
rety, madresami a mešitami. Navštívíme 
muzeum Ichan Kala, které se nachází 
pod otevřeným nebem, palác Tosh Khuli 
(harém), pevnost Kunya Ark, minaret Kalta 
Minor, komplex Alla Kuli Khan, mešitu 
a minaret Jam, madresu Abdulla-Khana, 
mausoleum Saada Alautdina, madresu Mu-
hamada Amin-Khana a řadu další památek. 
Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd přes poušť Kyzyl-
kum do města Buchara. Průjezd podél řeky 
Amudarja krajem Chorezm, na druhém 
břehu řeky přechází poušť Kyzylkum do 
Turkmenistánu. Ubytování, volno, večeře 
a nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka noblesního 
a skutečně fascinujícího města Buchara, 
jehož historické centrum je velice cenné. 
Od roku 1993 je součástí světového 
dědictví UNESCO se svými 400 památkami. 
Ve své době bylo velkým obchodním cen-
trem na Hedvábné stezce. Židovské, zoro-
astriánské tradice. Nejhodnotnější památky 
mausoleum Ismaila Samaniho z 10. stol., 
Char Minar nebo impresivní minaret Kalon, 
historické náměstí Lyabi Hauz s bazénem 
a čyřistaletými morušemi. Prohlédneme si 
i výrobu nožů dle staletých tradic, mince 
z dob Hedvábné stezky, budeme moci 
vyzkoušet masáž při svíčkách v královských 
lázních z 16. století, navštívíte dílnu hed-
vábí. Budete mít pocit, že se tu zastavil čas. 
Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd po stopách karavan 
do bájného města Samarkand, druhého 
největšího města Uzbekistánu, za dalšími 
památkami zapsanými na seznamu UNESCO, 

do „města modrých paláců“. Patří k nejhezčím 
a nejzajímavějším městům celé Hedvábné 
stezky. Jeho počátky se datují do období 
kolem roku 700 př. n. l. O náměstí Registan 
se říká, že je nejkrásnějším náměstím světa. 
Navštívíme madresy Ulugbek, Sher-Dor a Tilla 
Kari, mausoleum Guri Amir s hrobkou velkého 
turkického vojevůdce Tamerlána. Všechny tyto 
stavby jsou důkazem vyspělosti někdejší říše.  
Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Pokračování prohlídky 
města Samarkand, kterému se říká perla is-
lámu, zrcadlo světa, šperk vesmíru. Uvidíme 
obrovskou mešitu Bibi Khanum, navštívíme 
mausoleum Shahi Zinda, Ulugbekovu 
observatoř, orientální tržnici Siyob bazar, 
starodávné sídliště Afrosiyob. Poté transfer 
na železniční stanici a odjezd luxusním 
rychlovlakem do Taškentu. Transfer do ho-
telu, ubytování, večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště. Odlet 
do Prahy. Přílet do Prahy.

Č. zájezdu Termín Cena
182XUUL01 24.05.–31.05. 49990

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu 4* v Taškentu, 
5 nocí v hotelu 3*, 7x snídani, 6x večeři nebo 
oběd, leteckou dopravu Praha–Taškent–Praha, 
vnitrostátní let Taškent-Chiva, letištní taxy 
a palivové příplatky, rychlovlak Samarkand-
Taškent, všechny transfery, výlety a památky 
uvedené v programu vč. vstupů, česky mlu-
vícího průvodce, služby místního průvodce.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění Gener-
ali 480, 1/1 pokoj + 2000, spropitné pro místní 
průvodce a řidiče (cca 40 USD).
Pozn.: Změna programu vyhrazena. 
U tohoto zájezdu nemůžeme garantovat 
cestování individuálních klientů bez příplatku 
za jednolůžkový pokoj. Zájezd ve spolupráci 
s partnerskou CK.

Chimera
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1. den: Odlet z Prahy do Colomba.
2. den: Přílet do Colomba. Uvítání na letišti 
průvodcem a odjezd do hl. města, zde 
krátká okružní jízda městem (cca 2 hodi ny)
– obchodní část města i residenční část 
Cinnamon Gardens, přístav, bazar, hindui-
stický chrám, holandský kostel Wolfendhal, 
replika Avukana Buddhy, náměstí Nezávis-
losti a další. Ubytování, večeře a nocleh ve 
3* hotelu v oblasti Colomba.
3. den: Snídaně. Odjezd do centrální části 
Srí Lanky do jeskynního chrámu Dam-
bulla. Prohlídka Zlatého chrámu, jednoho 
z nejrozsáhlejších a nejlépe zachovaných 
jeskynních chrámů na Srí Lance. Uvidíte 
tu velké množství nástěnných maleb
a převážně buddhistických, ale i hindui-
stických soch. Fakultativně možnost jeep 
safari v národním parku Minneriya, cca 10 
minut jízdy od Habarana, kde budete moci 
pozorovat slony, leopardy, makaky, kor-
morány a další zvěř a ptactvo. Ubytování, 
večeře a nocleh ve  3* hotelu.
4. den: Snídaně formou balíčku, brzy ráno 
odjezd do Hiriwadunna na trek do typické 
srílanské vesnice, kde budete mít možnost 
kromě pozorování krokodýlů a motýlů, 
také vidět domorodý život vesničanů
u jezera. Odpoledne fakultativní  možnost 
jízdy na slonech v malebné džungli v oblasti 
Habarana. Poté odjezd do Polonnaruwa, 
bývalého sídelního města severocejlon-
ského království, kde uvidíte mnoho 
vykopávek a soch (např. desetimetrovou 
sochu Buddhy), paláců a pagod ukrytých 
v džungli. Návštěva dřevořezbářské továrny. 
Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Brzy ráno výstup na 
monumentální skalní komplex Sigiriya 
„Lví pevnost“ z 5. století př. n. l., která patří 
mezi památky UNESCO (dole pod skálou je 
soustava hradeb, kanálů a vodních zahrad, 
o kus výše se nachází jeskyně se starými 
buddhistickými freskami). Odpoledne 
odjezd do městečka Kandy, posledního 
královského města, ležícího v horách, ces-
tou krátká zastávka v Matale k návštěvě 
ayurvédické zahrady koření, kde si navíc 

budete moci zdarma vychutnat 20-minu-
tovou ayurvedickou masáž. Večer návštěva 
kulturní taneční show v Kandy.  Ubytování, 
večeře a nocleh ve 3* hotelu v Kandy.
6. den: Snídaně. Prohlídka města Kandy
a návštěva nejposvátnějšího buddhistic-
kého místa na Srí Lance – Chrámu Bud-
dhova zubu (ve zlaté schránce je zde 
tato vzácná relikvie uložena). Navštívíte 
také typické tradiční místní obchůdky. 
Poté návštěva Královské botanické zahrady 
Pera denniya s více než 5000 druhů stromů
a rostlin. Návrat do hotelu, večeře a nocleh. 
7. den: Snídaně. Odjezd do malebného 
městečka Nuwara Eliya, postaveného 
v britském koloniálním stylu (nachází se 
tu centrum pěstování čaje, ležící ve výšce 
1900 m n. m.). Fakultativně možnost neza-
pomenutelné a dechberoucí jízdy vlakem 
z Pera deniya do Nanu Oya. Volno. Uby-
tování ve 3* hotelu v Nuwara Eliya, večeře 
a nocleh.
8. den: Snídaně. Fakultativně návštěva 
národního parku Horton Plain, nejvýše 
položené náhorní plošiny na Srí Lance 
v nadm. výšce 2.500 m. Oblasti dominuje 
druhá a třetí nejvyšší hora ostrova a plošina 
je ukončena 700 m hlubokým prudkým 
srázem, který se nazývá „Konec světa“. 
Poté návštěva manufaktury na zpraco-
vání čaje a prohlídka městečka. Odjezd 
do Colomba – cestou návštěva vodopádů 
Witness a Ramboda. Ubytování, večeře 
a nocleh ve 3* hotelu.
9. den: Snídaně. Individuální volno, trans-
fer na letiště. Odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.

10denní poznávací zájezd  

 TO NEJ ZE SRÍ LANKY

Č. zájezdu Termín Cena při 2 os. při 3–6 os. při 7–9 os. při 10–13 os.
182XSLL01 19.01.–28.01. 49990 45590 42390 40990
182XSLL02 16.02.–25.02. 49990 45590 42390 40990
182XSLL03 09.03.–18.03. 49990 45590 42390 40990
182XSLL04 20.04.–29.04. 49990 45590 42390 40990
182XSLL05 18.05.–27.05. 49990 45590 42390 40990
182XSLL06 08.06.–17.06. 49990 45590 42390 40990
182XSLL07 21.09.–30.09. 49990 45590 42390 40990
182XSLL08 12.10.–21.10. 49990 45590 42390 40990
182SSLL09 09.11.–18.11. 49990 45590 42390 40990
182SSLL10 30.11.–09.12. 49990 45590 42390 40990

Cena na osobu zahrnuje: 7 nocí ve 3* hotelech s polopenzí, leteckou dopravu Praha–Colombo–
Praha, letištní taxy a palivové příplatky, všechny transfery, návštěvy a vstupy do objektů (dle uve-
deného programu), pobytovou taxu, česky mluvícího průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 8000, ubytování ve 4* hotelech 6500, ubytování v 5* hotelech 
11200, vízum 1100, komplexní cestovní pojištění 600. Ceny fakultativních výletů budou upřesněny 
cca 1 měsíc před odletem.
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce (se 2 dosp. os. na pokoji) – 25%, 3. osoba ve 1/3 pokoji 1700.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto zájezdu nemůžeme garantovat cestování individuál-
ních klientů bez příplatku za jednolůžkový pokoj. Zájezd je možné uskutečnit kdykoli v roce už od 1 
osoby, odlety jsou možné denně.



1. den: Odlet z Prahy. Přílet do Ammanu, 
přivítání na letišti, transfer do hotelu v Am-
manu. Ubytování, večeře, nocleh. 
2. den: Snídaně. Odjezd do starověkého 
města Jerash, které leží asi 50 km od 
hl. města Ammanu a které bylo údajně 
založeno Alexandrem Makedonským 
ve 4. stol. př. n. l.. Největšího rozkvětu 
město dosáhlo ve 2. stol. n. l., ale r. 749 
postihlo město zemětřesení a silně ho 
poškodilo. V komplexu budete moci obdi-
vovat pozůstatky chrámu Artemidy a Dia 
s 15 sloupy, dva amfiteátry, hipodrom, 
komplex římských lázní, bohatě zdobenou 
fontánu a několik kostelů. Poté budete 
pokračovat na sever do malebného místa 
Ajloun, které patří k nejdůležitějším eko-
logickým a historickým místům Středního 
východu a leží v malebném zeleném 
údolí. Navštívíte známou pevnost Qal’at 
Ar-Rabad, která je typickým příkladem 
islámské architektury. Strategickou pozici 
zajišťuje umístění na kopci, odkud je vidět 
na Jordan Valley, do Sýrie, Libanonu, 
Izraele a Jordánska. V níže položených 
místech kolem hradu se pěstují olivy
a chládek obstarávají piniové háje. Návrat 
zpět do Amanu a krátká okružní jízda 
městem (cca 2 hod.), během které uvidíte 
Archeologické muzeum, folklórní muzeum, 
Citadelu a Amfiteátr. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Madaba, 
města známého slavnými byzantskými
a umayyadskými mozaikami. Pokračujeme 
na horu Mt. Nebo, odkud Mojžíš uviděl 
zemi zaslíbenou, kam nikdy ale nevstoupil. 
Naskytne se Vám odtud také úchvatný 
výhled na údolí Jordánu a Mrtvé Moře. Po 
Královské cestě se vydáme do Keraku – 
města s mohutnou zříceninou křižáckého 
hradu ze 12. století, a dále do Petry. Uby-
tování, večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní návštěva 
růžového skalního města Petra, jed-
noho ze 7 divů světa zapsaného na sez-
namu UNESCO. Město původně vzniklo 
jako pohřebiště v dokonale krytém místě, 
kde se setkávají tři údolí. Bylo založeno asi 
mezi 3. stol. př. n. l. a 1. stol. n. l. V tu dobu 
zde žili Nabatejci a Petra se stala hlavním 
městem jejich království. Všechny stavby 

byly vytesány do pískovce. Město dosáhlo 
největšího rozkvětu a významu kolem 
roku 62 př. n. l., kdy tu žilo kolem 30000 
lidí. Petru opustili poslední obyvatelé po 
druhém ničivém zemětřesení v 6. stol. n. l. 
Údolí upadalo postupně v zapomnění. Stala 
se tajemstvím místních beduínů, kteří exis-
tenci skalního města pečlivě skrývali před 
světem. Petra je také často využívána jako 
kulisa v mnoha filmech. Večeře, nocleh.
5. den: Snídaně. Pokračování cesty na jih, 
cestou zastávka v unikátní přírodní památce 
Wadi Rum, spojené s legendárním hrdinou 
Lawrencem z Arábie. Projížďka jeepy v nád-
herné pouštní krajině s bizarními skalními 
útvary. Poté pokračování do Aqaba k Ru-
dému moři, krátká okružní jízda. Ubytování 
v Aqaba, večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Odpočinek u Rudého 
moře – koupání, šnorchlování, možnost 
potápění. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd do Betanie (na 
seznamu UNESCO), místa křtu Ježíše Krista. 
Poté odjezd k nejnižšímu bodu naší plane-
ty – Mrtvému moři s extrémně vysokým 
obsahem solí a minerálů. Koupel v Mrtvém 
moři je opravdu velmi silným zážitkem. 
Ubytování, večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Volno. Transfer na letiště, 
odlet do Prahy, přílet do Prahy.

8denní pobytově-poznávací zájezd  

 JORDÁNSKO – ZEMĚ MLÉKEM A MEDEM OPLÝVAJÍCÍ

Č. zájezdu Termín Cena
182XJOL01 05.05.–12.05. 29990
182XJOL02 22.09.-29.09. 29990

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu 3*, 7x polo-
penzi, leteckou dopravu Praha-Amman-Praha, 
letištní taxy a palivové příplatky, všechny výlety 
a návštěvy dle programu (bez vstupů), všechny 
transfery, pobytové taxy, vízum, slovensky 
mluvícího průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy (cca 140 USD), 
spropitné.
Příplatky: 1/1 pokoj + 3900, komplexní
cestovní pojištění 480.
Slevy: 3. osoba na přistýlce – nelze, dítě do 
12 let 2000.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto 
zájezdu nemůžeme garantovat cestování 
individuálních klientů bez příplatku za 
jednolůžkový pokoj.

Jordánsko
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Athabasca

Moraine Lake

Vancouver

Západní Kanada

1. den: Odlet do Edmontonu. Přílet večer, 
odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do NP Jasper 
(UNES CO). Trek kolem kaňonu Maligne, 
kterým protéká stejnojmenná řeka, a návštěva 
města Jasper, které je centrem celého NP. 
Dále po slavné cestě ledovců Icefeelds 
Parkway, která kopíruje řeku Athabasca – 
cesta dechberoucími Rocky Mountains mezi 
dvěma nejnavštěvovanějšími parky (na 230 
km 7 sněžných polí a 25 ledovcových splazů). 
Dalším cílem budou vodopády Athabasca 
a vyhlídky na ledovcová pole a vodopády 
Sunwapta. Nocleh.
3. den: Pokračování návštěvy NP Jasper. 
Pojedeme ke krystalově čistému ledovci 
Athabasca dlouhému víc než 6 km  (součást 
ledovcového pole Columbia – UNESCO - 
více než 10000 let staré). Uvidíme tyrkysová 
jezera (např. Payeto Lake s nejhezčí barvou 
jezera v Kanadě), různorodou faunu a blyštivé 
ledovce. Přejezd do NP Banff, dále k jezeru 
Moraine Lake s nádhernou tyrkysovou 
barvou (na zadní straně kanadské dvacetidola-
rovky) a k jezeru Lake Louise. Pokračování do 
lázeňského města Banff, procházka a nocleh.
4. den: Překročíme hranice dvou kanadských 
provincií Alberty a Britské Columbie a bude-
me pokračovat k průsmyku Kopajícího 
koně. Prohlídka fantastického železničního 
díla spirálových vlakových tunelů, túra k vo-
dopádu Takakkaw a k jezeru Emerald Lake 
v NP Yoho. Pokusíme se zahlédnout divoká 
zvířata od medvědů Grizzly, přes soby, až 
po kozorožce. Pokračování přes průsmyk 
Rogers Pass v NP Glacier do původního 
dělnického města Revelstoke s krásnou vik-
toriánskou architekturou (dřevěné domy s ve-
randami, kamenné domy a mohutná masivní 
správní budova s věží). Vydáme se na hlavní 
atrakci NP Revelstoke, kterou je 27 km 
dlouhá silnice. Horská silnice Meadows in the 
Sky Parkway nabízí krásné výhledy na město, 
hory, řeku. Procházka po stezce Meadows in 
the Sky Trail. Nocleh.
5. den: Přejezd do Whistleru – dějiště zimní 
olympiády 2010 s možnostmi outdoorových 
aktivit. Jízda známou lanovkou „Peak 
2 Peak“ v délce více než 4 km nad údolím. 
Nádherné panoramatické výhledy. Prohlídka 
městečka i lehká túra. Nocleh.
6. den: Odjezd do Vancouveru, největšího 
města Britské Kolumbie (viktoriánský Gas-
town s parním orlojem, hlavní třída Water 
Street, Stanley Park, Park královny Alžběty, 
hl. třída Canada Place, Granville Mall Harbour 
Centre Building s vyhlídkovou věží, Lion´s 
Gate, visutý most lynn Bridge). Odjezd na 
letiště, odlet do Whitehorse. Nocleh.
7. den: Snídaně, prohlídka Whitehorse, 
hl. města Yukonu (v  době zlaté horečky 
důležité překladiště nákladů pro cestu dál 
na Klondike). Dále po stopách zlaté horečky. 
V případě příznivého počasí trek po historické 
cestě White Pass Trail k Bennettovu jezeru 
(kde končí slavný Chillkootský průsmyk 
a kde nasedali zlatokopové na lodě) nebo 

k jezeru Lindeman, kde se vydáme po části 
nejvýznamnějšího historického trailu. Nádh-
ernou krajinou do průsmyku White Pass, 
pokračování v NP Klondike Gold Rush 
National Historical Park, odtud do fjordu 
až do Skagway, které se nachází na území 
Aljašky (USA). Nocleh.
8. den: Vyrazíme na začátek Chillkootského 
průsmyku, procházka. Odpoledne návrat do 
Skagway, nalodění na trajekt a přes fjord po 
Marine Alaska Highway plavba do Haines. 
Zde se nachází nejhezčí NP Aljašky, které 
jsou na seznamu UNESCO. Prvním z nich je 
NP Glacier Bay (fakultativně – v případě do-
brého počasí let helikoptérou nad ledovci, kde 
můžeme žasnout nad panenskou přírodou, 
vrcholky hor pokryté sněhem, fjordy, lesy, 
pobřežím, ostrůvky a hlavně ledovci). Nocleh.
9. den: Dalším parkem je Tatshenshini – 
Alsek Park (UNESCO), který přímo navazuje 
na NP Glacier Bay. Překročíme hranice zpět do 
Yukonu a poté projížďka nádhernou krajinou 
se zastávkami na focení. U jezera Kluane 
(UNESCO), které je součástí stejnojmenného 
NP, se vydáme k vyhlídce s památníkem na 
stavitele aljašské silnice. Návrat do americké-
ho státu Aljaška. Transaljašskou silnicí podél 
řeky Tanana krajinou jezer na jih k hranici 
s Kanadou. Zastávka u některého z jezer, 
výhledy na meandry řeky Tanana, jezero Pick-
handle Lake, jezero Kluane. Nocleh.
10. den: Brzy ráno odjezd do 300 km 
vzdáleného NP Wrangell po Nabesna Road 
s nádhernými scenériemi. Dle podmínek 
stavu cesty se pokusíme co nejvíce přiblížit 
k ledovcovým polím. Večer návrat do osady 
Tok. Nocleh.
11. den: Po snídani výjezd z osady Tok po 
slavné částečně prašné cestě Top of the 
World Highway. Zastávky na 2 vyhlídkách 
a dojezd k hraničnímu přechodu. Po přechodu 
do Kanady cesta krajem zlatokopů s mnoha 
hezkými výhledy a několika zastávkami až 
do centra Zlaté horečky Dawson City. Při 
prohlídce města navštívíme místní hřbitov, 
kde je pohřben český polárník Jan Welzl. 
Na závěr návštěva pravého severského baru 
Westminster. Nocleh.
12. den: Celodenní pobyt v Dawsonu 
a okolí – po stopách zlatokopů a jejich 
slavných záborů na potocích Bonanza a El-
dorado po silnici Klondike Highway, rýžování 
zlata a Discovery Claim, kde byl učiněn první 
nález zlata. Vyhlídka King Solomon´s Dome 
a zábory na Klondiku. Odpoledne podél řeky 
Yukon do Carmacks s několika zastávkami, 
jako jsou Pelly Crossing a peřeje Five Finger 
Rapids. Nocleh.
13. den: Yukonem zpět do Whitehorse. Po 
příjezdu do Whitehorse odevzdání aut a odlet 
do Edmontonu. Transfer do hotelu. Nocleh.
14. den: Po snídani odjezd na letiště a odlet 
zpět do Evropy. 
15. den: Přílet do Prahy.

15denní poznávací zájezd  

Č. zájezdu Termín Cena
182XKZL01 17.07.–31.07. 96990

Cena na osobu zahrnuje: 13 nocí v motelu/
hotelu 1*–3*, příp. bungalovech a apart-
mánech (v některých motelech snídaně), letec-
kou dopravu Praha–Edmonton, Vancouver–
Whitehorse–Edmonton–Praha, letištní taxy
a palivové příplatky, všechny transfery a dopra-
vu autem vč. pohonných hmot dle programu 
po celou dobu zájezdu, parkovné a vstupy 
do NP dle programu, cestu trajektem Haines–
Skagway, česky mluvícího průvodce.
Příplatky: registrace ETA do Kanady 500, re-
gistrace ESTA do USA 500 (pokud máte platný 
cestovní pas a platné vízum do USA, není 
potřeba), lanovka Peak 2 Peak ve Whistleru 
cca 15 CAD, Vstup do USA na Aljašku 6 USD 
na osobu (platí se na hraničním přechodu), 
komplexní cestovní pojištění Generali 900, 1/1 
pokoj + 11900.
Ceny fakultativních výletů budou upřesněny 
cca 1 měsíc před odletem.
Pozn.: Změna programu vyhrazena. U tohoto 
zájezdu nemůžeme garantovat cestování 
individuálních klientů bez příplatku za 
jednolůžkový pokoj. Zájezd ve spolupráci 
s partnerskou CK.

 ZÁPADNÍ KANADA, PROVINCIE YUKON A NÁRODNÍ PARKY ALJAŠKY
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Batumi pláž

Gruzie

1. den: Odlet z Prahy/ Vídně do Tbilisi.
2. den: V noci přílet do Tbilisi. Transfer 
do hotelu. Ubytování. Pozdní snídaně. 
Před polednem prohlídka hlavního města 
Gruzie. Procházka historickou části města 
– úzké uličky s krásnými fasádami domů, 
katedrála Sioni, most Míru, kostely a slavné 
sirné lázně. Výjezd lanovkou na pevnost 
Narikala s pěknými výhledy na město. 
Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do jižní části Gru-
zie bohaté na jezera a krásnou přírodu. Za-
stávka u kláštera Poka známého výrobou 
sýrů, medu a džemů. Přejezd do oblasti 
Malého Kavkazu s množstvím hradů 
a pev ností budovaných na ochranu území. 
Návštěva města Vardzia proslaveného 
zejména skalním městem ze 12. stol. vyte-
saným do kolmé stěny v údolí řeky Kury. 
Ubytování ve Vardzii. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do města 
Akhaltsikhe vystavěného v rozlehlém 
údolí Malého Kavkazu a plného památek 
z různých historických období. Můžeme 
zde vidět hrad/ pevnost, mešitu, synagogu, 
paláce, galerie i krásné zahrady s fon-
tánami. Po prohlídce odjezd do národního 
parku Borjomi a procházka nádhernou 
přírodou po některé z naučných stezek. 
K večeru příjezd do západní části Gruzie 
do 2. největšího města Kutaisi. Večeře. 
Nocleh.
5. den: Snídaně. Ráno návštěva zdejšího 
farmářského trhu s nabídkou čerstvé zele-
niny, ovoce i koření. Odjezd k návštěvě 
klášterního komplexu Gelati ze 12. stol. 
(Unes co) a přejezd k masívu Velkého 
Kavkazu do turisticky nejpřitažlivější 
oblasti Svaneti. Odlehlost tohoto místa 
umožnila zachování vesnic středověkého 
typu s věžovými domy v mimořádně krásné 
horké scenérii. Příjezd do střediska Mestia. 
Večeře. Nocleh.
6. den: Snídaně. Tento den budeme věnovat 
poznávání oblasti pod nejvyšším vrcholem 

Kavkazu, Mt. Shkhara (5068 m n m). 
V terénních autech vyjedeme do nejvýše 
položené usedlosti v Evropě Ushguli 
(Unes co) s typickými ochrannými věžemi 
a nádher nými výhledy na ledovec Shkhara. 
Oběd formou pikniku. V případě dobrých 
podmínek možnost výjezdu lanovkou 
na vrchol Zuruldi k nádherným výhledům 
směrem k ledovcům Ushba a Tetnuldi. 
K večeru návrat do Mestie. Večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Začneme sjíždět z hor 
do oblasti subtropických plantáží s citrusy 
a čajovníky až na pobřeží Černého moře 
do města Batumi. Cestou se zastavíme 
k návštěvě botanické zahrady, procházka 
zahradami vysázenými na úbočí pohoří 
svažujícího se do moře s více než 5 000 
druhy flory z celého světa, ale i krásnými 
výhledy na pobřeží a moře. Odpoledne 
příjezd do Batumi, nejvýznamnějšího gru-
zínského přímořského letoviska. Ubytování 
v hotelu a volno k procházkám i koupání. 
Nocleh.
8. den: Snídaně. Procházka městem 
s krásným pobřežním parkem, centrálním 
náměstím Batumi Piazza i slavným Batumi 
Boulevard. Odpoledne volno k odpočinku, 
procházkám, posezením a koupání. Nocleh.
9. den: Snídaně.  Ráno odjezd z Batumi 
směrem zpět do Tbilisi. Průjezd vinařskou 
oblastí, kde se zastavíme v jednom 
z typic kých gruzinských vinných sklepů 
a seznámíme se s unikátní metodou 
výroby gruzínského vína, které budeme 
moci i ochutnat. Odpoledne návštěva 
starověkého hlavního města a cen-
tra náboženství Gruzie Mccheta, kde 
navštívíme památky pod ochranou Unesco: 
kostel Jvari ze 6. stol. a katedrálu Svetit-
skhoveli z 11. stol. Večer příjezd do Tbilisi 
na ubytování. Fakultativně večeře v Gruzín-
ské restauraci s ukázkami gruzínské hudby 
a tance. Nocleh.
10. den: Brzy ráno transfer na letiště a od-
let z Tbilisi do Prahy a do Vídně.

10denní zájezd  

 TO NEJLEPŠÍ Z GRUZIE

Č. zájezdu Termín Cena
182XGRL01 04.08.–13.08. 32990

Cena zahrnuje: 9 nocí, 8x snídaně v hotelu 
3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), leteckou 
přepravu, letištní taxy a palivový příplatek, 
transfery do hotelu a na letiště, 1 oběd, 
4 večeře (3.–6. den), průvodce.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 6300 Kč, večeře 
s Folk Show 550 Kč, komplexní pojištění 300 Kč.

Svaneti

Ushguli Vardzia
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Veškeré práva a povinnosti mezi INEX – cestovní kancelář s.r.o., IČ: 26392763 (dále jen 
„CK”, případně „Pořadatel“) a zákazníky se řídí smlouvou o zájezdu, ustanoveními zákona č. 
159/99 Sb. a zákona č. 89/2012. „SMLOUVA O ZÁJEZDU“ (dále jen SZ) se skládá z formuláře 
nazvaného „SMLOUVA O ZÁJEZDU”, z příslušných částí příslušného katalogu (případně elek-
tronické nabídky umístěné na stránkách CK, či zaslaných zákazníkovi a z těchto „Všeobecných 
smluvních podmínek“. V případě roz po ru mezi těmito „Všeobecnými smluvními podmínkami“ 
a  textem formuláře SZ má přednost formulář SZ. 
II. ZÁKAZNÍCI ZÁJEZDŮ
Zákazníkem může být fyzická osoba i právnická osoba (dále vždy jen „zákazník”). CK posky-
tuje služby všem zákazníkům bez omezení. V případě, že zákazník není občanem ČR, je 
povinen toto ohlásit CK a případně respektovat omezení vyplývající z mezi ná rod ního práva. 
Zákazník zájezdu musí v den odjezdu zájezdu dosáhnout 18-ti let. Osoby mladší 18–ti let se 
mohou zájezdu zúčast nit pouze s pí sem ným souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho 
doprovodu, případně musí prokázat, že jsou oprávněni sami smlouvu uzavřít. Zákazníkem 
se fyzická či právnická osoba stává až po vyplnění smlouvy o zájezdu (popřípadě zasláním 
internetové objednávky) a následným potvrzením ze strany CK.
III. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
1. Zájemce o služby CK má právo žádat po CK tzv. „rezervaci”. Rezervace zájezdu je 
maximálně 7 dní, pokud není sjednáno jinak. Tato doba se zkracuje s blížícím se odjezdem 
– v době kratší než 1 měsíc na 2 dny, v době kratší než 15 dní 4 hodiny, pokud není sjed-
náno jinak. Během rezervace je nutno odevzdat či odeslat vyplněnou SZ a to tak, aby byla 
CK doručena do konce lhůty určené k rezervaci a v téže lhůtě uhradit zálohu. Nestane-li se 
tak, může být rezervace zrušena. Pokud během lhůty určené k rezervaci zájemce doručí CK 
podepsanou SZ a ta bude ze strany CK potvrzena, dochází okamžikem potvrzení k uzavření 
smlouvy a ze zájemce se tímto okamžikem stává zákazník (viz čl. II).
2. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na SZ. SZ nahrazuje potvrzení 
o zájezdu dle ustanovení § 2525 občanského zákoníku. Zákazník má po uzavření SZ právo na 
poskytnutí zájezdu a dalších služeb ve smlouvě o zájezdu uvedených. Zájezd je vždy službou 
pro jednoho zákazníka, nikoliv službou pro více osob. V případě, že zákazník uzavře SZ pro 
více osob (dále jen „spolucestující”), má se pro účely SZ za to, že uzavřel smlouvu na více 
zájezdů. Zákazník, který je na smlouvě podepsán odpovídá CK za úhradu ceny všech zájezdů 
ve smlouvě uvedených a to až do doby, kdy další spolucestující osoby smlouvu podepíší 
a takto podepsaná SMLOUVA O ZÁJEZDU bude doručena CK. V případě, že zákazníkem je 
právnická osoba, odpovídá za ceny všech zájezdů ve smlouvě uvedených. Konkrétní fyzická 
osoba, která SZ za právnickou osobu podepsala, ručí CK za uhrazení ceny všech zájezdů pro 
případ, že právnická osoba nesplní svoji povinnost.
3. Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění iden ti fi kačních údajů jak u své osoby, 
tak u spolucestují cích. Iden ti fi kač ními údaji se rozumí minimálně u fyzických osob jméno, 
příjmení, datum narození a případně i trvalé byd liš tě a u právnických osob název, sídlo a IČO. 
Zákazník dá vá uza vře ním SZ CK souhlas k použití jeho osobních údajů a k za sí lá ní nabídek 
CK v budoucnosti.
4. Zákazník je oprávněn postoupit SZ další třetí osobě, pokud splňuje podmínky účasti na 
zájezdu. O postoupení je třeba doručit CK potvrzení spojené s prohlášením nového zákazníka, 
že souhlasí se SZ a všemi dalšími smluvními podmínkami a splní podmínky účasti na zájezdu. 
Potvrzení se má za včasné, pokud je doručeno CK  alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. 
Nový zákaz ník odpovídá s původním zákazníkem společně a nerozdílně za zaplacení ceny 
zájezdu (případně zájezdů) a za náhrady nákladů, které jsou spojené se změnou zákazníka. 
Zákazník je oprávněn ve stejné lhůtě oznámit CK změnu spolucestující osoby, nová osoba je 
však povinna splnit podmínky účasti na zájezdu.
IV. CENA ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA
1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou cenami sjednanými do ho dou mezi CK a zákazníkem 
a jsou písemně uvedeny v potvr zené „SZ”.
2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně specifikovány v kata-
logu (pod bodem „Cena zahrnuje:” =CZ) a jsou uváděny včetně DPH. Pro rozsah smluvně 
sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na SZ, odvozený z katalogové nabídky. 
V zásadě však platí, že služba, která není v katalogu uvedena pod bodem „CZ” a není uvedena 
ani v SZ, nebyla objednána.
3. Cena zájezdu, příplatky i slevy, není-li uvedeno jinak, jsou v Kč a vždy za 1 osobu, resp. 
jeden zájezd.
4. Zákazník zájezdu se zavazuje uhradit zálohu ve výši minimálně 50% z ceny zájezdu, není-li 
smluveno jinak (při uzavření SZ), nebo zaplatit celý zájezd (při objednávání zájezdu ve lhůtě 
kratší než 33 dní před odjezdem), není-li uvedeno jinak. Doplatit zájezd je nutné nejpozději 30 
dní před odjezdem. V případě, že zákazník z řad právnických osob bude zájezd platit fakturou, 
je nutné o vystavení faktury CK písemně požádat a v této žádosti se případně odkázat na 
uzavřenou SZ. Nedílnou součástí této žádosti je adresa firmy, bankovní spojení, identifikační 
číslo a pří padně daňové číslo. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena za 
smluvené služby připsána na účet CK. V případě, že právnická osoba o vystavení faktury 
nepožádá, má se za to, že pro ni platí stejné povinnosti jako pro osobu fyzickou.
5. Pokud v době ode dne uzavření SZ do 21 dne od započetí tohoto zájezdu dojde ke změnám, 
které se projeví ve výši ceny, CK si vy hra zuje právo upravit cenu zájezdu jednostranným úkonem 
za pod mí nek uvedených v zákoně v návaznosti na úpravě vstupů, tj. zvý še ní ceny pohonných 
hmot (u letecké dopravy byla použita cena paliva 600 USD/ MT a pro pozemní dopravu cena nafty 
30 Kč/1 litr), změ ně kursu čs. měny o více jak 10 %, navýšení letištních tax či pa li vo vých příplatků 
a nebo zvýšení jiných mezinárodních poplatků ke dni odjezdu (kalkulace byly provedeny k datu 
1.8.2017, dále též základní kurz). Pokud se tento změní o více jak 10% (koruna oslabí - dále též 
aktuální kurz) je CK oprávněna upravit cenu a to tak, že tuto cenu navýší o 8% za každých 10% 
poklesu české koruny. Zvýšení se počítá tak, že celková cena zájezdu dle základního kurzu se 
násobí koefi cientem 1.008 za každé 1% nárůstu aktuálního kurzu oproti základnímu. Toto zvýšení 
ceny zájezdu se připočte k základní ceně zájezdu. CK je povinna toto neprodleně zákazníkům 
oznámit a to nejpozději 21 dnů od předpokládaného započetí zájezdu. Pokud se jedná o změnu 
SZ z jiného než zákonem udaného důvodu, má zákaz ník právo od dříve uzavřené SZ písemně 
odstoupit. Neuskuteční–li zákazník písemné odstoupení od smlouvy v době vyznačené na ozná-
mení o změně smlouvy (nejméně však 5 dnů), je povinen zaplatit vyšší cenu zájezdu. 
6. Veškeré platby je možno provést hotově v kanceláři. Platby, které zákazník hradí složenkami 
nebo převody z účtů, musí být oz na čeny VARIABILNÍM symbolem. Jako VS lze použít pouze 
číslo SZ, v pří padě placení faktury číslo faktury. Pokud nebudou platby oz na če ny správným 
VS, bude na zákazníka pohlíženo jako by neměl platbu provedenou, nebo platbu nelze 
správně přiřadit a vystavuje se nebezpečí odmítnutí smluvně dohodnutých služeb. V případě, 
že zákazník uzavře SZ prostřednictvím smluvně zajištěného prodejce, tedy nikoliv přímo v CK 
je srozuměn s tím, že odpovídá s tímto prodejcem společně a ne roz dílně za veškeré platby až 
do okamžiku připsání plateb na účet CK. Zákazník má vždy možnost jednoduše uhradit platby 
na účet CK (za podmínek shora uvedených) ve SZ uvedený!
7. CK má vždy právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen 
tyto služby vždy před jejich poskytnutím uhradit. Bez plného zaplacení zákazník neobdrží 
potřebné doklady na cestu (letenky, vouchery, ani jiné odbavení).
8. V případě, že zákazník nebude moci v den zájezdu prokázat zaplacení veškerých služeb dle 
SZ, resp. v případě, že takové zaplacení zůstane mezi CK a zákazníkem sporné, má CK právo 

žádat zákazníka o zaplacení všech nezaplacených služeb v hotovosti při nástupu zákazníka, či 
spolucestující osoby na zájezd s tím, že po vyřešení celé situace bude zákazníkovi případný 
přeplatek vrácen.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. Zákazník má právo zejména:
– vyžadovat poskytnutí služeb uvedených v SZ, jak pro svoji osobu, tak pro osoby případných 
spolucestujících. Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou 
cestovních dokladů a následně s náhradní dopravou, ubytováním apod. (nezaviněné CK), je 
zákazník povinen uhradit CK.
– být seznámen se všemi případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny. 
Pokud nebude možno z na lé ha vých důvodů dodržet původně stanovený program a pos-
kytnout služby zahrnuté v ceně, musí CK zajistit program a služby srov na tel né s původním 
rozpisem nebo případně, pokud se to nepodaří, upraví cenu zájezdu nebo vrátí poměrnou 
část zaplacené ceny zájezdu.
– reklamovat případné vady poskytnutých služeb a žádat jejich odstranění a to dle čl. VII.
– na ochranu osobních dat, informací o cílech cest, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dal-
ších dokumentech, vyjma poskytnutí svých osobních dat pro účely dalších nabídek CK. CK 
však vždy zajistí ochranu osobních dat spolucestujících osob, resp. osob, kterým zájezd 
hradí zákazník.
– kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy při do držení dohodnutého 
odstupného tzv. stornopoplatku (viz bod IX.).
– v případě oznámení o změně SZ, podstatných podmínek zájezdu nebo přesunutí termínu 
zájezdu o více jak 48 hodin, písemně odstoupit od smlouvy s tím, že mu bude neprodleně 
vrácena celá uhrazená částka.
– pokud se zájezd neuskuteční, na zařazení na volné místo v ob dob ném zájezdu, bude–li mít 
zákazník zájem. Toto vždy platí i pro spolucestující osoby, resp. pro všechny zájezdy, které 
zá kaz ník smluvně objednal.
– v případě, že CK nezajistí z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, pouze na plné 
vrácení zaplacené hodnoty, týkající se ne poskyt nuté služby. Další nároky nehmotného rázu 
již zákazník nemá.
2. Zákazník musí dodržovat zejména tyto povinnosti:
– zaplatit CK celou cenu všech zájezdů uvedených na SZ a dalších fakultativních služeb ve 
stanoveném termínu a prokázat to dokladem o zaplacení.
– zajistit si platný cestovní doklad, případně další formality pro cesty do zahraničí, které 
nejsou zajišovány CK.
– dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy České republiky a země, do které 
cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto zákonů a předpisů nese zákazník 
a to i za spolucestující osoby.
– řídit se pokyny pro zákazníky zájezdu nebo ústními pokyny průvodce nebo zástupce CK.
– pravdivě a úplně vyplnit SZ, včetně uvedení požadovaného nástupního místa. Popřípadě 
předložit potřebné doklady podle požadavků CK.
– oznámit své reklamační požadavky neprodleně a poskytnout potřebnou součinnost k vy ří-
zení případné reklamace.
– na vyžádání před odjezdem nebo v průběhu zájezdu předložit pracovníkovi CK, průvodci, 
delegátovi nebo vedoucímu zájezdu doklady o zaplacení a doplacení zájezdu, kopii SZ na 
zájezd a další veškeré nezbytné doklady.
– označit si zavazadla jmenovkou (obsahující jméno, příjmení, adresu) a řídit se pokyny k odjezdu.
– omezit váhu jednotlivého zavazadla maximálně na 15 kg (není-li uvedeno jinak) a při způ-
sobit velikost zavazadla možnostem přepravy a to i na místě odjezdu.
– dostavit se splatným cestovním dokladem a dostatečným předstihem na stanovené místo 
srazu. Při leteckých zájezdech je nutné být na letišti minimálně 120 minut před odletem 
letadla, není-li uvedeno jinak.
– Před odjezdem na individuální zájezd zkontrolovat voucher (ubytovací poukaz) i ostatní 
cestovní dokumenty a případné nedostatky či odlišnosti vůči objednaným službám reklamovat 
neprodleně v CK ještě před odjezdem.
3. Při závažném narušení právních předpisů České republiky nebo navštíveného státu, při 
narušení programu v průběhu zájezdu svým chováním, oblečením nebo hrubým porušováním 
pokynů průvodce, je vedoucí zájezdu nebo pracovník CK oprávněn zákazníka vyloučit ze 
zájezdu bez nároku na náhradu. Zákazník zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije všechny 
smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu.
4. Zákazníci s určitými zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí svou účast na 
zájezdu zvážit, nebo v některých případech může jít o zájezd fyzicky náročnější. Při případné 
účasti je nutno počítat s tím, že průvodce musí dodržovat uvedený program a jeho časový 
harmonogram a to i s ohledem na ostatní zákazníky.
5. V případě, kdy zákazníkem je právnická osoba nebo v případě, že zákazník uzavřel SZ na 
více zájezdů, je zákazník, resp. osoba, která smlouvu o zájezdu podepsala, povinna seznámit 
všechny spolucestující osoby s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a pokyny pro 
zákazníky a zabezpečit jejich dodržování. V případě porušení smluvních povinností ze strany 
spolucestující osoby se zákazník vystavuje nebezpečí, že náhrada případné škody bude 
požadována na jeho osobě.
VI. POVINNOSTI A PRÁVA CK INEX
1. CK je oprávněna pouze v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, 
dopravců či jiných dodavatelů, příp. malého počtu přihlášených nebo stornování většího 
počtu zákazníků zájezdu apod.), a které brání poskytnutí předem stanovených služeb: zrušit 
zájezd, přesunout dobu konání, změnit cenu, změnit program. Rozhodnutí o zrušení zájezdu 
je CK povinna oznámit přihlášeným zákazníkům nejpozději 20 dnů před datem odjezdu a bez 
zbytečného odkladu vrátit všechny již zaplacené částky. Zákazník nemá nárok na žádné další 
náhrady. Dojde-li ke zrušení zájezdu po lhůtě 20 dnů, pak CK nahradí zákazníkovi penále ve 
výši 10 % zájezdu.
2. V případech zrušení zájezdu, přesunutí termínu odjezdu o více jak 48 hodin nebo změně ceny 
z jiných než zákonem daných podmínek, má zákazník právo od smlouvy písemně od stou pit 
a vzniká mu nárok na vrácení celé zaplacené částky. Toto je CK povinna oznámit všem zá kaz-
ní kům písemně a bez zbytečného odkladu nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník 
nemá nárok na žádné další náhrady. V případě, že zákazník platí zálohu nebo fakturu bankovním 
převodem nebo složenkou a platba není převedena na účet CK nejpozději do 10 dnů od data 
uzavření smlouvy o zájezdu, může CK odstoupit od smlouvy se zákazníkem. Rovněž pokud 
zákazník neuhradí doplatek v řádném termínu dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, 
má CK právo odstoupit od smlouvy. Na takovéhoto zákazníka bude pohlíženo, jako kdyby sám 
zrušil zájezd a plně se na něj vztahují stornovací podmínky (nenastoupení na zá jezd). Zákazník 
odstupující od smlouvy je povinen informovat všech ny spolucestující osoby, resp. jeho právní 
úkon odstoupení se automaticky vztahuje ke všem zájezdům, na které uzavřel SZ. Stejně tak 
v případě odstoupení od smlouvy ze strany CK se má za to, že výpově se týká všech zájezdů, 
na které zákazník uzavřel SZ, resp. se výpově týká i všech spolucestujících osob na daný zájezd.
3. CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách.
4. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec pře dem potvrzených a zapla-
cených služeb.
5. CK si vyhrazuje právo změny objektu ubytování (nenadálé změny v obsazenosti smluvených 
objektů, vypsání dalších autobusů, letů i termínů) za předpokladu dodržení lokality ubytování, 
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srovnatelné kvality a rovněž změny jednotlivých dnů programu bez ohrožení kvality a náplně 
zájezdu. Programy mohou být operativně upraveny v průběhu zájezdu pouze ze závažných 
důvodů, např. vzhledem k složité dopravní situaci, špatnému počasí, živelným pohromám, 
stávkám, politickým nepokojům, zdravotním problémům některého ze zákazníků, řešení po-
jistné události některého ze zákazníků nebo s ohledem na neúměrné čekání na hranicích, které 
CK nemůže ovlivnit. V těchto uvedených případech nemá zákazník právo na slevu zájezdu. 
Výrazné změny mohou být uskutečněny pouze se sou hla sem všech zákazníků. 
6. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn sjednaných služeb, 
pokud k těmto změnám došlo za vi něním, které lze přičíst zákazníkovi nebo zaviněním třetí 
strany, jež nemá vztah k zajišování dohodnutých služeb a v případě, jsou-li takové změny 
nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.
7. CK neručí za případné časové posuvy a zpoždění. Klient nemá nárok na kompenzaci 
nečerpaných služeb během jednoho dne a CK nemůže poskytovat slevy či jiné kompenzace 
z titulu zpoždění dopravy, ke kterým dochází především vinou nepříznivých podmínek 
(povětrnostní, technické, přetížení le to vých tras apod.). CK však poskytne zákazníkovi vždy 
kompenzace, které poskytl dopravce a umožní zákazníkovi (pokud je to možné) v případě 
zájmu vymáhat kompenzace na dopravci přímo.
8. V případě nenadálé změny času či data letu a možného následného prodloužení dovolené v 
místě pobytu, nemá zákaz ník právo na dodatečné bezplatné ubytování ze strany CK, ale celá 
záležitost je řešena individuálně mezi zákazníkem a letec kou společností za aktivní asistence 
CK a to v souladu splatnými pravidly Evropské unie.
9. Udávané časy letů jsou orientační a mohou se měnit nejen před odletem ale vyjímečně 
i v době vlastního pobytu a to v závislosti na rozhodnutí dopravce, dle optimalizace svozů 
a kapacity letadel. První a poslední den není plnohodnotným dnem dovolené a případné 
prodloužení či zkrácení pobytu v rámci daného dne určeného na přílet či odlet nemůže být 
důvodem rekla ma ce či finanční kompenzace.
VII. REKLAMACE
Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle SZ, je zá kazník oprávněn provést 
reklamaci a žádat odstranění nedostatků. Reklamaci vždy provádí osobně zákazník a to v sou-
la du s for mu lá řem SZ a nikoliv spolucestující osoba, vyjma pří pa du, kdy je jasně stanoveno, 
že taková osoba zákazníka za stu puje, či zákazní objektivně nemůže provést reklamaci sám. 
Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána 
náprava na místě samém. V pří pa dě reklamace kontaktuje zákazník nejdříve zástupce cestovní 
kanceláře v místě vzniku závad, nebo přímo odpovědného pracovníka CK a aktivně přistupuje 
k jejímu vyřešení. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok 
zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. 
Vedoucí zájezdu či delegát (zástupce partnerské CK) v místě pobytu je povinen uvedené 
reklamace řešit přímo na místě vzniku. Veškeré reklamace, které nebudou vyřešeny a od-
stra něny, budou s ním sepsány a budou se následně řešit po ukončení zájezdu. Rovněž 
lze podat reklamaci za respektování předešlého u CK, ale nejpozději však do 1 měsíce od 
skončení zájezdu. Toto doporučujeme učinit písemnou formou. CK je oprávněna při vyřizování 
reklamace v místě ko ná ní zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou od-
povídající kompenzací. Reklamaci může zákaz ník uplatnit i u smluvního prodejce, který mu 
prodej zájezdu zprostředkoval.
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní 
inspekci a zahájil řízení pro pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 
15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz
VIII. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ A DŮLEŽITÉ INFORMACE
1. CK informuje zákazníka nejpozději do 7 dnů před zahá je ním zájezdu o přesném místě a čase 
nástupu na zájezd a o pří pad ných dalších podmínkách zájezdu samého. CK má povinnost 
informovat vždy jen zákazníka, nikoliv spolucestující osobu. CK dále ve stej né lhůtě předá 
zákazníkovi kontakt na osobu, na kterou se lze v ne sná zích obrátit s žádostí o pomoc a předá 
kon takt na zastupitelský úřad. V případě, že účastníkem zájezdu je nezletilý bez doprovodu 
osoby, která o něj pečuje, předá zákaz níkovi možnosti spojení s nezletilým, či zástupcem CK 
v místě pobytu nezletilého. Uzávěrka fakultativních služeb je 14 dnů před zahájením zájezdu.
2. Při sestavování zasedacích pořádků vychází CK z termínu při hlášení zákazníka. CK si vyhra-
zuje právo (ve zvláštních případech) změnit místo zákazníka v autobuse z důvodu organizace 
zasedacího pořádku. CK si v případě pozdního zaplacení jakékoliv služby vyhrazuje právo 
změnit místo v autobuse (bez omezení) ve prospěch zákazníků, kteří dodrží tyto Všeobecné 
smluvní podmínky, resp. beze zbytku dodrží smlouvu o zájezdu.
3. Minimální počet osob účastnících se skupinových zájezdů je 30 (není-li uvedeno jinak).
4. Fakultativní služby placené v místě pobytu jako je vstupné do jednotlivých památek, kulturních 
a sportovních zařízení uve de ných vychází z údajů z roku, který předchází rok, ve kte rém je 
zájezd uspořádán. Zákazník nemá právo žádat po CK do da teč nou výměnu české měny na měnu 
státu, ve kterém je vstupné placeno, stejně tak jako žádat případnou náhradu škody. Informace 
o vstupném a ceně výletů uvedené v katalogu je nutno považovat vždy jen za orientační.
5. CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotli vých zemí, mnohdy odlišné od 
domácích zvyklostí a musí je res pektovat stejně jako ostatní návštěvníci dané země. CK rov-
něž neovlivní ubytování v jednotlivých kapacitách. Poskytnuté po koje se mohou lišit jeden od 
druhého a jejich rozdělení náleží plně zahraničnímu partnerovi. Rovněž neexistuje absolutní 
klid v navštívených letoviscích. K dovolené patří zábava, restaurace i diskotéky, které mohou 
být zdrojem hluku. Rovněž stavební čin nost může být v některých periodách dne omezeným 
zdrojem hluku a prachu.
6. Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin 
a v den odjezdu musí opustit své pokoje do 12 hodin (někde i do 10 hodin). Časný příjezd 
nebo pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. Na přidělení pokojů nemá CK 
zásadně vliv a rozdělování provádí zahraniční partner nebo recepce.
7. CK si vyhrazuje právo v případě menšího počtu přihlášených účastníků (než je stano-
vený minimální počet) použít jiný dopravní prostředek než byl v katalogu uváděn. V těchto 
případech může být zájezd realizován např. mikrobusem.
8. Některé zájezdy jsou nabízeny jak autobusovou tak i leteckou dopravou. V takovýchto 
případech je průvodce přítomen pouze v době hlavního programu a nemusí být u skupiny ve 
dnech určených výhradně na dopravu do místa konání zájezdu.
9. CK nenese odpovědnost za letový řád. V případě nočních letů se zkrá cená noc považuje 
za plnohodnotnou a zákazník nemá ná rok na slevu či jinou kompenzaci. Rovněž v případě 
ranního pří jez du či nočního odjezdu nevzniká zákazníkovi automatický ná rok na delší užívání 
pokoje. Toto je řešeno operativně s recepcí hotelu. 
10. Příplatek za jednolůžkový pokoj je účtován u poznávacích zájezdů vždy jen zákazníkovi, 
který o jednolůžkový pokoj výslovně požádá (není-li stanoveno v dané nabídce jinak). V os-
tatních případech bere zákazník na vědomí, že může být sloučen za účelem ubytování v jed-
notlivých pokojích s jinými zákazníky stej ného pohlaví. CK se vždy snaží konkrétní situaci řešit 
s ohledem na přání většiny zákazníků, nikoliv cestujících osob.
11. Ceny letenek na charterových letech jsou kalkulovány na maxi mální cenu leteckého paliva 
(Jet A-1) na rotterdamské burze tzv. referenční cenu 600 USD/MT při kurzu k 1. 8. 2017. 
V případě vyšších cen paliva si CK vyhrazuje právo na plnou úhradu rozdílu dle aktuálních 
cen paliva na světových trzích bez ohledu na to, zda byl zájezd už plně uhrazen. Za každé 1% 
navýšení ceny leteckého paliva nad referenční částku 600 USD/MT se zvyšuje cena zájezdu 
o maximálně 12 Kč, není-li  stanoveno jinak (přesné navýšení stanoví dopravce nejpozději 
21 dnů před odletem). 
12. Cestovní doklady a víza: platný cestovní doklad si zabezpečuje každý účastník sám, 
přitom dbá, aby platnost pasu po skončení zájezdu byla minimálně 6 měsíců a pro udělení 

víza byla v pase pro každou zemi minimálně jedna celá strana volná. Víza zpra vidla zajišuje 
CK, zákazník musí poskytnout potřebnou sou činnost, což především znamená včasné předání 
vyplněných a podepsaných vízových formulářů, fotografií a cestovních dokladů. CK nenese 
odpovědnost za škody, které mohou zá kaz níkovi vzniknout v důsledlu závad v dokladech 
resp. Při neudělení víz. Cizí státní příslušníci si víza zajišují sami a CK nenese odpovědnost 
za případné problémy vzniklé neudělením víza.
IX. ODSTUPNÉ – STORNOVACÍ PODMÍNKY
1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na 
zájezdu písemným oznámením CK nebo prodejci. Zrušení smlouvy nastává okamžikem 
doručení to ho to pí sem ného oznámení CK. Zákazníci (pokud není smluvně sta no veno jinak) 
jsou pojištěni pro případ stornování zájezdu ze závaž ných důvodů uvedených ve zvláštních 
pojistných pod mín kách pro zrušení cesty (např. smrt, těžký úraz, vážné akut ní one mocnění, 
živelná pohroma v oblasti trvalého bydliště, krá dež nebo vloupání do místa trvalého bydliště). 
Zrušil-li zákaz ník zájezd z těchto důvodů, má nárok na částečnou úhradu stornopoplatků 
pojišovnou (netýká se manipulačních poplatků). Pojištění pro pří pad zrušení cesty tzv. storna 
se nevztahuje na zrušení z důvodu pře dem známého těhotenství, psychických nemocí apod. 
CK po stu puje podle stornovacích podmínek. Pojistný vztah vzniká vý hrad ně mezi zákazníkem 
a pojišovnou. Nárok na plnění od po jišovny uplatňuje zákazník předepsaným způsobem 
přímo u po jiš ovny. CK nemůže výplatu pojistného ovlivnit. Pojišovna po uznání pojistného 
případu zašle 80 % zúčtovaného stornopoplatku – nejvýše však 10.000 Kč za osobu u zájezdů 
po Evropě a do 20.000 Kč pro ostatní svět. V pří padě zájmu je možné sjednat individuální 
navýšení storna. Za pří platek 300 respektive 900 Kč se navyšuje vyplacená částka pojišovnou 
na 40 000 Kč respektive 80 000 Kč. Tento příplatek na navýšení výše storna musí být sjednán 
pouze při podpisu SZ a není ho možno doobjednat v pozdější době! Možnost pojištění na 
vyšší storno než je zde uvedené, lze řešit individuálně s CK a vypočítává se 2,5% z ceny 
zájezdu a minimálně 900 Kč.
2. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd je zá kaz ník povinen zaplatit odstupné, 
tj. stornovací poplatky, kte ré se účtují za každou osobu, resp. za každý zákazníkem ob jed naný 
zájezd. Výše poplatků je primárně stanovena rovnou ve formuláři SZ, nicméně pokud platí 
následující:
 50 a více dní tzv. manipulační poplatek 1.000 Kč/osoba (tento poplatek nelikviduje 

pojišovna) plus případné skutečné náklady
 31–49 dní skutečné náklady nejméně však 20 % z celkové ceny zájezdu
 16–30 dní skutečné náklady nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu
 11–15 dní skutečné náklady nejméně však 70 % z celkové ceny zájezdu
 4–10 dní skutečné náklady nejméně však 90 % z celkové ceny zájezdu
 3 dny a méně 100 % z celkové ceny zájezdu
3. Nenastoupí-li zákazník nebo jeho spolucestující osoba na zájezd bez předchozího storna 
nebo pokud se zákazník či jeho spolucestující osoba nedostaví k odjezdu včas nebo se 
nezúčastní vlastní vinou např. poskytnutím nepřesných či ne úplných údajů, příp. porušením 
celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů, hradí 100 % z celkové ceny, tj. 
prodejní ceny a všech zá kaz níkem zakoupených fakultativních služeb. Pro stanovení výše 
stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK nebo prodejci.
4. Jakákoliv změna termínu či zájezdu před odjezdem ze strany zákazníka bude hodnocena 
jako zrušení účasti na zájezdu a bu de podléhat výše uvedeným stornopoplatkům.
X. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKŮ ZÁJEZDU
CK má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky 
pro případ úpadku cestovní kan ce láře. Ke všem zájezdům nabízíme Komplexní cestovní po-
jiš tě ní pro cesty a pobyt u společnosti Generali Pojišovna a.s. Smluvní vztah vzniká mezi 
zákazníkem zájezdu (dále jen „pojištěný”) a pojišovnou. Tento smluvní vztah je doložen 
uzav ře nou pojistnou smlouvou.
Pojistné krytí cestovního pojištění zahrnuje plnění (do maximální výše v Kč): Léčebné výlohy 
včetně repatriace 100.000.000 Kč (zá jez dy „Evropa“/„Svět“), zubní ošet ře ní 10.000 Kč, 
přivolání opatrovníka 50.000 Kč, Úrazové po jiš tě ní: smrt následkem úrazu 500.000 Kč, trvalé 
následky úra zu 500.000 Kč. Poškození, zničení či ztráta zavazadel 50.000 Kč, Od po věd nost 
za způsobenou škodu: na zdraví 1.000.000 Kč, na majet ku 1.000.000 Kč, finanční náhrada 
za ušlý zisk 50.000 Kč, Nadstandardní asistenční a práv ní služby: zprostředkování kauce 
300.000 Kč, finanční půjčka 20.000 Kč, náhradní doklady 20.000 Kč, Zrušení cesty (storno) 
- 80 % sku teč ně vzniklých nákladů, maximální 10.000 Kč (zájezdy „Evropa“) resp. 20.000 Kč 
(zájezdy „Svět“). Při požadavku na připojištění rekreačních letních a zimních sportů je cena 
tohoto připojištění 30 Kč /os. a den oproti základnímu pojištění. Zrušení cesty (storno) rovněž 
zahrnuje pojistné události z důvodu ži vel né události, epi de mie nebo občanských nepokojů 
cestou do cílové destinace či v místě cílové destinace. Pojištěny nejsou peníze, šeky, ces-
tovní doklady, klenoty, vkladní knížky, listiny, motorová vozidla. Pojištění léčebných výloh 
platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním 
občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem 
České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu 
min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na 
tomto území trvalé bydliště.
Pojištění se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy 
České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP), 
Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP), případnými dalšími ujed-
náními a pojistnou smlouvou. 
Pojištěný tímto potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem pojištění a že s ním souhlasí, že převzal 
VPP a ZPP týkající se sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním. 
V případě vzniku škodné události zprošuje pojištěný státní zastu pitelství, policii a další orgány 
činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchran-
nou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout po jis titeli kontakt na něj bez 
zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech 
řízeních pro bíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, police-
jních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie 
či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími 
lékaři a zdravotnickým zařízením. Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje 
a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišovna a.s., Bělehradská 
132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli. Pojištěný souhlasí s předáním a posky-
továním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezi ná rod ní ho koncernu 
Generali a jeho zajišovacím partnerům v souladu správ ními předpisy pro účely a to po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, ply nou cích ze závazkového práv ní ho vztahu, 
a dále po dobu vyplývající z obecně závazných práv ní ch předpisů. 
Zákazníci zájezdů zprostředkovaných CK INEX jiným kancelářím se řídí podmínkami těchto 
subjektů, které zákazník obdrží spolu se smlouvou o zájezdu – není-li uvedeno jinak.
Tyto „Všeobecné smluvní podmínky” jsou nedílnou součástí Smlou vy o zájezdu. Zákazník 
potvrzuje svým podpisem na SZ, že se s tě  mi to pod mínkami seznámil a souhlasí s nimi 
v plném rozsahu. Vše obecné smluv ní podmínky vstupují v platnost 1. 8. 2017. CK s ohle dem 
na účinnost nového občanského zákoníku si vyhrazuje právo tyto podmínky dále měnit, pro 
zákazníka je však změna těchto Všeobecných smluvních podmínek závazná pouze tehdy, 
pokud je v jeho prospěch a zlepší se jeho právní postavení. V případě, že se tyto Všeobecné 
podmínky dostanou do rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb., či jejich výkladem, pak má vždy 
přednost zákon, tj. nový občanský zákoník.
Přejeme Vám spokojený výběr zájezdu a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené a mnoho 
krásných a nezapomenutelných zážitků a vzpomínek. CK se vždy snaží jednat ve prospěch 
zákazníka a k jeho spokojenosti.
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