
Město Prodejce Adresa PSČ Spojení

BENEŠOV Aat-Re cestovní agentura Vlašimská 1785 256 01 317 728 089

BLANSKO S - Tour Blansko, s.r.o. Rožmitálova 14 678 01 516 417 035

BOSKOVICE CA Bosko Tour Masarykovo nám. 13 680 01 516 452 350

BOSKOVICE CA Slunce a sníh Růžové nám. 3 680 01 516 454 484

BRNO STUDENT AGENCY nám.Svobody 86/17 602 00 542 424 242

Brno CK Poznání nám.Svobody 74/10 602 00 542 213 676

Brno Go Service Starobrněnská 8 602 00 542 220 050

Brno Orange Travel, s.r.o. Ve Vaňkovce 1 602 00 543 254 798

Brno Summit Tour Zahradnická 6 603 00 773 647 900

Brno CK IBIS Radnická 11 602 00 542 215 393

Brno ČEBUS Běhounská 132/19 656 34 542 217 898

České Budějovice Cestovka Pohoda U Černé věže 26 370 05 385 310 813

Červený Kostelec Ing. Milan Nývlt, Horizont Burdychových 717 549 41 602 189 477

Červený Kostelec CA Sur 5. května 603 549 41 498 100 657

Česká Třebová CA Palma Hýblova 1221 560 02 465 534 541

Česká Třebová CK ČiLe Hýblova 286 560 02 777 025 093

Dobruška Eva Novohradská Dobruška 413 518 04 494 621 072

Dobruška CK Avanti Tour Pulická 21 518 01 494 622 328

Dvůr Králové CA Jana Menclová Palackého 106 544 01 499 629 139

Frýdek - Místek CA FOLTOUR Radniční 10 738 01 558 633 867

H. Králové CA GABI Jižní 870 500 02 602 687 733

H. Králové CA KAMILA Švehlova 463 500 02 495 580 252

H. Králové Bus Tourist, s.r.o. nám. 5. května 500 02 495 512 352

H. Králové CK BK Tour Komenského 249 500 02 495 408 198

H. Králové CK Datour Turinského 1671/4 500 02 495 536 599

H. Králové CK Datour – OC Futurum Brněnská 1825/23a 500 09 491 202 063

H. Králové MT Tour Karla IV. 493 500 02 495 531 188

H. Králové David Stoklas Jungmanova 1441/32 500 02 495 581 025

H. Králové Daniel Mizera Čelakovského 503 500 02 495 510 661

H. Králové CA Snadné cestování Malé nám. 8/24 500 03 724 525 616

H. Králové CA Štěpánka Vítková Opletalova 328 500 03 604 276 574

Hlinsko CA MONIKA Wilsonova 676 539 01 469 625 338

Hodonín TVARBET MORAVIA Dolní Valy 2 695 01 518 340 200

Hodonín CK IRRA s.r.o. Nárdoní třída 384/13 695 01 518 332 184

Holešov CK Bohemian tour Tovární 1333/9 769 01 777 850 013

Holice CA Apollo nám. T.G.Masaryka 11 534 01 466 923 748

Holice Andrea Kašparová Hradecká 54 534 01 605 485 137

Holice CA Atlantis Palackého 251 534 01 466 682 229

Hořice CK Datour Jungmanova 346 508 01 493 623 738

Hranice Zd. Zacharová, VIA TOUR Svatoplukova 79 753 01 581 601 293

Humpolec ADORES Nerudova 185 396 01 565 533 296

Choceň VS Tours, Věra Schmittová Kollárova 10/45 565 01 465 471 588

Chotěboř CA Petra Hošková Krále Jana 1713 583 01 569 624 599

Chrudim Agentura Štěpánka Břetislavova 61 537 01 469 622 768

Chrudim Šťastný den Havlíčkova 99 537 01 469 333 999

Chrudim CA Jakubíková Filištínská 28 537 01 469 638 788

Chrudim CA Ludmila Hájková Filištinská 25 537 01 469 623 483

Chrudim CA Moni Tour Resselovo nám. 12 537 01 466 616 844

Jaroměř M-tour RNDr. Voborník Mánesova 658 551 01 491 812 400

Jeseník MONDI tour, s.r. o. Palackého 1333/1 790 01 584 409 423

Jilemnice JK BUS Dolení 303 514 01 481 545 459

Karviná - Fryštát Anna Krzewká, A-TOUR 17.Listopadu 23/2 733 29 596 313 740

Kolín CA Delfin Politických vězňů 64 280 02 321 717 676

Kostelec n. Orl. TANUS, s.r.o. Dukelských hrdinů 900 517 41 494 323 493

Kostelec n. Orl. Eurocenrum T.Zahálka Tyršova 880 517 41 494 323 878

Kroměříž MARION TOUR Šafaříkova 184 767 01 573 331 776

Lanškroun CA Trefa Hradební 316 (pod KB) 563 01 465 635 473

Litomyšl CK CKL Zámecká 221 570 01 461 612 616

Litomyšl DCK Rekrea Litomyšl www.rekrealitomysl.cz 736 541 463

Litomyšl CK KALLA Smetanovo náměstí 58 570 01 461 618 087

Louny CA Danuše Koblížková Pražská 898 440 01 415 655 906

M. Třebová Pavel Malura MTM služby Čs. armády 10 571 01 461 316 303

Mohelnice CA Tourinfo nám.Tyrše a Fügnera 3 789 85 583 430 047

Náchod ICC Náchod Kamenice 144 548 01 491 420 420

Náchod Náchodská CA Husovo nám. 852 547 01 491 423 828

Náchod A-Z Travel Palackého 71 547 01 491 420 196

Náchod VENUS TOUR, s.r.o. Tyršova 91 547 01 491 433 781
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VYBRANÍ AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
Město Prodejce Adresa PSČ Spojení

Benešov Aat-Re cestovní agentura Vlašimská 1785 256 01 317 728 089
Blansko S - Tour Blansko, s.r.o. Rožmitálova 14 678 01 516 417 035
Blansko CA AIKO tour Svitavská 1 678 01 516 418 629
Boskovice CA Bosko Tour Masarykovo nám. 10/9 680 01 516 452 350
Boskovice CA Slunce a sníh Růžové nám. 3 680 01 516 454 484
Brno STUDENT AGENCY nám.Svobody 86/17 602 00 542 424 242
Brno CK Poznání nám.Svobody 74/10 602 00 542 213 676
Brno Go Service Starobrněnská 8 602 00 542 220 050
Brno Orange Travel, s.r.o. Ve Vaňkovce 1 602 00 543 254 798
Brno Summit Tour Zahradnická 6 603 00 773 647 900
Brno CK IBIS Radnická 11 602 00 542 215 393
Brno ČEBUS Běhounská 132/19 656 34 542 217 898
České Budějovice Cestovka Pohoda U Černé věže 26 370 05 385 310 813
Červený Kostelec Ing. Milan Nývlt, Horizont Burdychových 717 549 41 602 189 477
Červený Kostelec CA Sur Havlíčkova 654 549 41 498 100 657
Česká Třebová CA Palma Hýblova 1221 560 02 465 534 541
Česká Třebová CK ČiLe Hýblova 286 560 02 777 025 093
Dobruška Eva Novohradská Dobruška 413 518 04 494 621 072
Dobruška CK Avanti Tour Pulická 21 518 01 494 622 328
Dvůr Králové CA Jana Menclová Palackého 106 544 01 499 629 139
Frýdek - Místek CA FOLTOUR Radniční 10 738 01 558 633 867
H. Králové CA ALOHATRAVEL Pod Zámečkem 1732 500 12 777 196 909
H. Králové CA KAMILA Švehlova 463 500 02 495 580 252
H. Králové Bus Tourist, s.r.o. nám. 5. května 2 500 02 495 513 319
H. Králové CK BK Tour Komenského 249/15 500 02 495 518 819
H. Králové MT Tour Karla IV. 493 500 02 495 531 188
H. Králové David Stoklas Třída ČSA 239 500 02 495 581 025
H. Králové Daniel Mizera Čelakovského 503 500 02 495 510 661
H. Králové CA Snadné cestování Malé nám. 8/24 500 03 724 525 616
H. Králové CA Štěpánka Vítová Opletalova 328 500 03 604 276 574
Hlinsko CA MONIKA Wilsonova 676 539 01 469 625 338
Hodonín TVARBET MORAVIA Dolní Valy 2 695 01 518 340 200
Holešov CK Bohemian tour Dr.E.Beneše 67/24 769 01 777 850 013
Holice CA Apollo www.apollo.holice.cz 702 810 622
Holice Andrea Kašparová Hradecká 54 534 01 605 485 137
Holice CA Atlantis Palackého 251 534 01 466 682 229
Hořice CK Datour Jungmanova 346 508 01 493 623 738
Hranice Zd. Zacharová, VIA TOUR Svatoplukova 79 753 01 581 601 293
Humpolec ADORES Nerudova 185 396 01 565 533 296
Chlumec n.Cidl. CHLUMECKÁ CA Žižkova 115 503 51 495 485 764
Choceň VS Tours, Věra Schmittová Kollárova 10/45 565 01 465 471 588
Chotěboř CA Petra Hošková Žižkova 701 583 01 775 476 528
Chrudim Agentura Štěpánka Břetislavova 61 537 01 469 622 768
Chrudim Šťastný den Havlíčkova 99 537 01 775 955 005
Chrudim CA Jakubíková Filištínská 28 537 01 469 638 788
Chrudim CA Ludmila Hájková Filištinská 25 537 01 469 623 483
Chrudim CA Moni Tour Resselovo nám. 12 537 01 466 616 844
Jaroměř M-tour RNDr. Voborník Mánesova 658 551 01 491 812 400
Jeseník MONDI tour, s.r. o. Palackého 1333/1 790 01 584 409 423
Jilemnice JK BUS Dolení 303 514 01 481 545 459
Karviná - Fryštát Anna Krzewká, A-TOUR 17.Listopadu 23/2 733 29 596 313 740
Kostelec n. Orl. TANUS, s.r.o. Dukelských hrdinů 900 517 41 494 323 493
Kostelec n. Orl. Eurocentrum T.Zahálka Tyršova 880 517 41 494 323 878
Kroměříž MARION TOUR Šafaříkova 184 767 01 573 331 776
Lanškroun CA Trefa Hradební 316 (pod KB) 563 01 465 635 473
Litomyšl CK CKL Zámecká 221 570 01 461 612 616
Litomyšl DCK Rekrea Litomyšl www.rekrealitomysl.cz 603 321 172
Litomyšl CK KALLA Smetanovo náměstí 58 570 01 461 618 087
Louny CA Danuše Koblížková Pražská 898 440 01 415 655 906
M. Třebová Věra Malurová MTM tour Čs. armády 10 571 01 461 316 303
Mohelnice CA Tourinfo nám.Tyrše a Fügnera 3 789 85 583 430 047
Náchod ICC Náchod Kamenice 144 547 01 491 420 420
Náchod CK SONA Poděbradova 211 547 01 491 426 922
Náchod A-Z Travel Palackého 27 547 01 491 423 688

Město Prodejce Adresa PSČ Spojení

Olomouc GTS Olomouc Denisova 4 779 00 585 220 127
Olomouc CK REKOS Slovenská 12 772 00 585 228 774
Ostrava CA Poslední Šance Hlavní třída 838/68 708 00 596 911 414
Ostrava Cestovní agentura ARTTOUR Lumírova 639/2 700 30 725 044 003
Ostrava Ing. Eva Kusová - FAVORIT Nádražní 33 702 00 596 113 017
Ostrava NEW TRAVEL.CZ s.r.o. Bankovní 1826/6 702 00 555 508 000
Ostrava DCK Rekrea Ostrava Nádražní 40 702 00 596 122 427
Ostrava CA TINA TRAVEL 28. října 341/184 709 00 596 933 999
Pardubice CA Jaroslava Střídová Čacké 1120 530 02 466 304 606
Pardubice CK Datour Třída Míru 2671 530 02 464 629 117
Pardubice CA Bc. Lenka Čepešová Třída Míru 110 530 02 466 612 272
Pardubice CK Poznání Palackého tř. 2744 530 02 466 510 074
Pardubice CK Boca 17. listopadu 342 530 02 466 511 041
Pardubice David Čada - Agentura HaK Smilova 308 530 02 466 610 234
Pardubice Marie Mušková, CA Semtín Semtín P11 530 02 466 825 577
Pardubice CK Datour Kpt. Bartoše 499 530 09 466 413 650
Plzeň Ideální zájezdy.cz Pražská 6 301 00 377 223 008
Plzeň Alexandria Plzeň Prešovská 196/18 301 00 371 652 022
Plzeň CKM Plzeň Dominikánská 1 301 00 377 236 393
Poděbrady Barbora Hellerová CA IVANKA Havlíčkova 53 290 01 325 612 305
Poděbrady CK MATOUŠEK Na Valech 54 290 01 325 616 347
Polička Vladislava Cacková, KO-Tour Riegrova 52 572 01 461 723 740
Praha Autoturist, a.s. Na Strži 1837/9 140 00 261 104 401
Praha CK Poznání Bořivojova 23 130 00 222 211 756
Praha CA INDIVINDI, s.r.o. Jateční 1458/17 170 00 483 306 627
Praha Ideal Tour Slezská 69 130 00 224 942 149
Praha Michaela Bencová Strančická 3339/35 100 00 608 823 411
Praha EVA TOUR s.r.o. Sokolovská 184 180 00 284 826 625
Praha CK Permon Pavlišovská 2283 193 00 241 400 674
Praha Travel & Tourism group, s.r.o. Václavské náměstí 21 110 00 222 231 630
Prostějov VAŠE CESTA s.r.o. T.G.Masaryka 30 796 01 774 506 771
Přelouč CA Annasta 28. října 146 535 01 466 958 076
Rousínov CA Baleza, Michal Navrátil Sušilovo nám. 48 683 01 517 371 868
Rychnov N.K. Tomáš Zahálka  Svatohavelská 66 51601 494 532 949
S. Boleslav 101 CK Zemek Mělnická 31 250 01 326 911 323
Skuteč CA Jolana Vít. Nováka 949 539 73 608 222 713
Slaný CA VITATUR Masarykovo nám. 138 274 01 312 522 029
Slaný MERX TRAVEL Na Dolíkách 508 274 01 312 525 977
Světlá n. Sáz. CA Marie Švorcová Dolní 588 582 91 569 429 882
Šternberk CA Eva Bartoňková Čsl. Armády 7 785 01 585 013 470
Šumperk CA ISTRIA Hlavní třída 18 787 01 583 216 703
Teplice CK Teplická Rekrea Masarykova 536/5 415 01 417 530 857
Tlustice CK Osvěta Hořovice Tlustice 161 268 01 314 000 999
Trutnov Ing.Hana Burkertová Náchodská 338 541 03 499 810 494
Trutnov CA Mana Travel Bulharská 61 541 01 499 815 226
Trutnov CK Lada Bulharská 54 541 01 499 819 018
Trutnov T SPLIT TOUR Havlíčkova 12 541 01 499 811 610
Třebíč Zájezdy.cz, a.s. Na Potoce 468/25 674 01 800 656 610
Týniště n.Orlicí CA Eva Dušková Tyršovo nám. 478 517 21 494 371 864
U. Hradiště CA Veronika Střelcová Josefa Štancla 153 686 01 572 557 797
U. Hradiště CA Helena Hlaváčková Mariánské nám. 200 686 01 572 540 531
Ústí n. Orlicí CA Ma.Ja.Mi Lochmanova 1400 562 01 465 525 601
Ústí n. Orlicí CK Kalousek Komenského 156 562 01 465 526 000
Ústí n. Orlicí CA CKM, Jiřina Mánková M.R.Štefánka 234 562 01 465 527 696
V. Mýto CA Pyramida Kollárova 210 566 01 465 421 349
V. Mýto Kontiki.cz - Vladimír Faltejsek Jiřího z Poděbrad 113/II. 566 01 465 422 833
Velká Bíteš Aleš Kotačka, CK REKO Masarykovo nám. 5 595 01 566 532 590
Velký Týnec CA Palma Olomoucká 90 777 77 585 154 587
Vrchlabí Vrchlabská CK Krkonošská 203 543 01 499 421 131
Zlín ZLÍNTOUR TRIPS Štefánikova 17 760 01 577 211 700
Zlín CA Solotour Dlouhá 4309 760 01 577 210 088
Znojmo CA Sun Day Dr.M.Horákové 3687/10 669 02 515 261 637
Žamberk CA VELINA tour Masarykovo nám. 86 564 01 465 613 579
Ždár N/S. CA Lenka Fejfárková Nádražní 427/10 591 01 566 624 164

REDOK TRAVEL s.r.o.
PALÁC YMCA
Na Poříčí 12, 110 00 PRAHA 1
tel.: 222 310 529
e-mail: palacymca@datour.cz
(v zastoupení CK Datour)

REDOK TRAVEL s.r.o.
budova IBC
Pobřežní 3/620
186 00 PRAHA 8
tel.: 605 200 106
e-mail: praha@redok.cz

REDOK TRAVEL s.r.o.
Antala Staška 1565/30
140 00 Praha 4
tel.: 212 241 750, 777 660 280
e-mail: praha@datour.cz
(v zastoupení CK Datour)

REDOK TRAVEL s.r.o.
Šilingrovo nám. 3
602 00 BRNO
tel.: 543 213 888, 737 466 030
fax: 543 213 988
e-mail: brno@redok.cz

REDOK TRAVEL s.r.o.
Pod Věží 4
568 02 SVITAVY
tel.: 461 530 663, 461 531 276
fax: 461 530 689
e-mail: info@redok.cz



RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče

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

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

Rekreační zařízení s wellness centrem

Poznávejte svět 
s námi.

Nabízíme Vám
Pobyty u moře s výlety.............................
Plavby lodí..............................................
Poznávací zájezdy
    - Severní Evropa.................................
    - Západní Evropa................................
    - Jižní Evropa.....................................
    - Střední Evropa................................
Aktivní dovolená s turistikou.................
Vzdálené země - exotika.......................

    8 –   41
  42 –   43

  44 –   59
  60 –   80
  81 – 107
108 – 137
138 – 145
146 – 171

PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU
Sdílejte své zážitky s přáteli.
Tipy na akční last minute nabídky.
www.facebook.com/redok.cz
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Ischia, termální ostrov   15
Ischia, smaragdový ostrov   15
Gargano a Apulie   16
Nejkrášnější pláže a městečka Apulie                                   16 ,97
Apulie, Basilicata, Kalábrie                                                   17, 97
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary   17
Sicílie – ostrov boha slunce   18
Sardinie, rajský ostrov nurágů   19
Plavba Středomořím – Francie, Španělsko, Itálie   43
Sardinie, smaragdové pobřeží   19
Sardinie a Korsika   20
Plavba – Setkání s Řeckem, Santorini a Korfu   43
Řím – věčné město   81
Řím – město tisícileté historie   81
Florencie – Řím – Tivoli   82
Řím a Lazio s koupáním v Tyrhenském moři   82
Antický a starověký Řím, Lazio, Umbrie   83
Florencie, Siena a San Gimignano   83
Florencie s koupáním a přírodní park Garfagnana   84
Benátky a ostrovy Burano, Murano   84
Benátky, město na laguně   85
Verona a opera, Benátky, Padova, Vicenza   85
Lago di Garda   86
Superlativy italských jezer   86
Lago Maggiore a Lago di Como   87
Údolí Aosta, Piemont, NP Gran Paradiso   87
Milano, město opery a L. Da Vinciho   88

Milano a opera Elektra v La Scale   88
Výhledy Dolomit, horská jezera, legendární Misurina   89
Velká dolomitská cesta   89
Italské nejkrásnější zahrady   90
Toskánské zahrady a NP Cinque Terre   90
Jarním Toskánskem až na NP Cinque Terre          91
Zahrady krajů Lazio a Umbrie          91
Severní Itálie, Umbrie a Marche   92
Romantická Ligurie, italské námořní republiky   92
Perly severní Itálie   93
Severní Itálie, Emilia Romagna   93
Malebné Toskánsko   94
Toskánsko, Cinque Terre a Apuánské Alpy   94
Nejslavnější italská muzea   95
Skvosty Itálie   95
Středověká Umbrie, Florencie a Cinque Terre   96
Velký okruh Sicílií a Egadské ostrovy   98
Apulie, nejkrásnější místa   99
Zahrada Dolomit – Tre Cime   144
Italský Tibet – Livigno   144

IRSKO 
Irsko, zelený ostrov   75
Velký okruh Irskem   76
Severní Irsko a Irská republika   77

ISLAND
Island, mezi ledovci, sopkami a horkými prameny   45
Pohodový týden na Islandu   46

IZRAEL
Jordánsko a Izrael   156

JAPONSKO
Japonsko, země vycházejícího slunce   154

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
JAR – Jižní Afrika   148

JORDÁNSKO
Jordánsko a Izrael   156

KANADA
Západní Kanada, krásy Skalistých hor   169

KOSTARIKA
Nikaragua, Kostarika, Panama   164

KUBA
Kuba, karibský ráj, pláže Varadero a Playa Ancón   163

KYPR
Kypr, ostrov dvou tváří   34

LITVA
Národní parky Pobaltí   53
Petrohrad, Finsko a okruh Pobaltím   54
Stockholm – Helsinky – Petrohrad   55

LOTYŠSKO
Národní parky Pobaltí   53
Petrohrad, Finsko a okruh Pobaltím   54
Stockholm – Helsinky – Petrohrad   55

MAĎARSKO
Budapešť, královna Dunaje   123
Maďarské termální lázně   123
Maďarsko, víno, termální lázně   124
Eger, Tokaj - termály a víno   124
Bratislava – Vídeň – Budapešť   131

MALAJSIE
Singapur a Malajsie – dovolená plná možností   157 
Borneo, Sarawaku a Sabahu   158

MALEDIVY
Maledivy – tropický ráj a poznání Srí Lanky   153
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MALTA 
Malta a Gozo, ostrovy Středomoří   99

MAROKO
Marrákeš, pobyt ve světě pohádek tisíce a jedné noci   149
Okruh Marokem a výlet terénními auty do Sahary    149
                                         
MEXIKO
Mexiko - velká indiánská cesta   162 

MONGOLSKO
Transsibiřská magistrála                                                   59, 170
 
NAMIBIE
Namibie, vzpomínka na Afriku   148

NEPÁL
Nepál, štíty Himalájí   160

NIKARAGUA
Nikaragua, Kostarika, Panama   164

NĚMECKO
Zámky Ludvíka II. Bavorského   112
Bavorské Alpy, Orlí Hnízdo   112
Ostrov Helgoland   113
Německo a Dánsko, hanzovní města Německa   113
Malebná Mosela a romantické Porýní   114
Německo velký okruh   114
Zámky Švábského Jury a Bodamské jezero   115
Drážďany, Berlín a Postupim   115
NP Berchtesgaden, Orlí hnízdo, Alpské vyhlídky   116

NORSKO
Krásy jihozápadních fjordů, legendární norské vyhlídky   47
Norsko, zlatá cesta severu   48
Velký okruh Norskem s turistikou a Švédsko   49
Grand tour Skandinávií   50
Skandinávské metropole a norské fjordy   51
Plavba – Norské pobřeží a fjordy   52

NOVÝ ZÉLAND   
Jižní a severní ostrov   147

OMÁN   
Za poznáním pravého Orientu   150

PANAMA
Nikaragua, Kostarika, Panama   164

PERU
Peru, Bolívie a Chile, poklady Inků a národní parky   165

POLSKO
Polsko, po stopách polských králů   133
Krakov, město králů   134
Osvětim, Krakov, Wielizcka   134
Polsko velký okruh    134
Mazurská jezera a panství německých rytířů   135
Polský národní park Bieszczady   135
Zapomenutý svět východního Pruska   136

PORTORIKO
Portoriko, Panenské ostrovy   164

PORTUGALSKO
Madeira, exotický ráj   35
Španělsko a Portugalsko, podrobný okruh   105
Lisabon a pobřeží Algarve   106
Lisabon, město mořeplavců   106
Z Porta krajem Douro   107
Portugalsko, země mořeplavců   107

RAKOUSKO
NP Berchtesgaden, Orlí hnízdo, Alpské vyhlídky   116
Přírodní krásy Korutan   116
Údolí Glemmtal, turistický ráj   117
Solná komora, mezi jezery a horami   117
Festival narcisů, Hallstatt a St. Wolfgang   118

Kittenberské a Tullnské zahrady   118
Krásy Salcburska   118
Baden – slavnost růží   119
Dolní Rakousko, plavba lodí po Dunaji    119
Štýrsko, hory a termály   119
Od palem k zasněženým vrcholům   120
Innsbruck, město v srdci Alp   120
Krásy Salcburska, Solná komora   120
Lechtalské Alpy   139
Lechtalské Alpy pro seniory   139
Bregenzerwald a Grosses Walsertal   140
Přírodní park Reutte   140
Grossglockner, Berchtesgaden   140
Montafon – rozkvetlá alpská zahrada   141
Dachsteinská bomba   141
Dachsteinská bomba pro seniory   141
Krimmelské vodopády s kartou   142

RUMUNSKO
Rumunsko – Transylvánie   137
Drákulova Transylvánie   145

RUSKO
Petrohrad, Finsko a okruh Pobaltím   54
Stockholm – Helsinky – Petrohrad   55
Petrohrad, klenot na Něvě   56
Moskva a Petrohrad   57
Moskva a „zlatý prsten“ Ruska   58
Transsibiřská magistrála                                                   59, 170
Zapomenutý svět východního Pruska   136

ŘECKO
Antické památky Řecka s pobytem v Tolu   28
Sarónské ostrovy, Agina, Athény a mys Sunion   28
Kykladské ostrovy Paros a Santorini   29
Lefkada, Kefalonie, Zakynthos, Jónské ostrovy   30
Rhodos a Kos, Dodekánské ostrovy   31
Ostrov Korfu – „zelený ráj“ Jónských ostrovů   32
Okruh Řeckem – Jónské ostrovy a pobyt na Korfu   32
Jihovýchodní Kréta   33
Bájný ostrov Kréta s pobytem u moře   33
Plavba – Setkání s Řeckem, Santorini a Korfu   43
Řecko, starověké památky   100

SLOVENSKO
Bratislava – Vídeň – Budapešť   131
Velký Meder, termály a výlety   132
Západní Tatry a Roháče   132
Vysoké a Belianské Tatry   133
Fatra – Vrátná Dolina   139

SLOVINSKO
Slovinsko, Itálie, mořské lázně   24
Skvosty Slovinska   121
Slovinsko, mořský park Laguna   121
Termální lázně Čatež, Ljubljana a Zagreb   122
Slovinsko - hory a moře   122
                          
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Spojené arabské Emiráty    151
Spojené arabské Emiráty a Omán   151

SRÍ LANKA
Srí Lanka – exotický ráj   152
Maledivy – tropický ráj a poznání Srí Lanky   153

ŠPANĚLSKO
Španělsko a Francouzská riviéra   34
Barcelona modernistická, gotická, pobyt u moře   36
Barcelona a klášter Montserrat   36
Katalánsko a Barcelona s výletem do Andorry   37
Katalánsko, pobřeží Costa Dorada   37
Andalusie – okruh s pobytem u moře   38
Slunečná Andalusie, památky a moře   38
Mallorca – perla Středomoří   39
Mallorca – kouzelný ostrov   39
Kanárské ostrovy Tenerife a La Gomera   40
Gran Canaria – ”ostrov věčnosti”   41
Plavba Středomořím – Francie, Španělsko, Itálie   43

Barcelona - metropole Katalánska   101
Madrid a perly nové Kastilie    101
Španělsko, cesta po španělském království   102
Španělsko a kulturní dědictví UNESCO   102
Katalánsko – země skvělých jídel a vín   103
Památky Andalusie a přírodní parky   103
Andalusie, přírodní parky a Sierra Nevada   103
Svatojakubská cesta, Burgos, Ávila   104
NP španělských Pyrenejí   104
Španělsko a Portugalsko, podrobný okruh   105
Španělské Pyreneje, NP Ordesa   145

ŠVÉDSKO
Velký okruh Norskem s turistikou a Švédsko   49
Grand tour Skandinávií   50
Stockholm – Helsinky – Petrohrad   55

ŠVÝCARSKO
Krásy Švýcarska a alpských velikánů   108
Mont Blanc Express, panorama Wallisu   109
Scenérie Matterhornu, Aletchský ledovec, Ticino   109
Švýcarsko a Glacier express   110
Švýcarsko – Saas-Fee   110
Okolo Ženevského jezera   111
Švýcarsko a výlet „horským expressem“   111
Savojské Alpy s kartou   143

THAJSKO
Severní i jižní Thajsko   160 
 
UKRAJINA
Podkarpatská Rus, krajem Nikoly Šuhaje   136
                                                  
USA
Colorado, Utah, Arizona   166
Kalifornie, Nevada, Arizona   166
New York a Washington DC   167
New York, Philadelphia, Washington   167
Divoká Aljaška a indiánský Washington   168

VELKÁ BRITÁNIE
Londýn a královská Anglie   68
Londýn, Windsor + prodloužení o Oxford   68
Anglie – paláce a zámky   69
Jižní pobřeží Anglie a ostrov Wight   69
Cornwall po stopách krále Artuše   70
Magický Cornwall, a tajemný kraj Anglie   70
Skotsko a ostrov Skye, letní toulky   71
Nejkrásnější místa Skotska   72
Dvě tváře Skotska, souostroví Orkneje a ostrov Skye   73
Wales, národní parky   74
Anglie, Skotsko, Wales   74

VIETNAM
Vietnam, velký okruh   159

Symboly použité 
v obsahu

pobyty u moře s výlety, koupání

poznávací zájezdy

turistika

europlavby



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

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

Rozšířené připojištění storna zájezdu je možné přiobjednat u zájezdů, kdy max. 
pojistná částka plnění je 30 000 Kč nebo 50 000 Kč (spoluúčast klienta 20%). 

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ

POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ

PODMÍNKY
Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi 
klientem a cestovní kanceláří stanoví Všeobecné smluvní podmínky, jejichž znění je 
nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu a tohoto katalogu str. 172 a 173.
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní 
služby cestovní kanceláře provozované společností REDOK TRAVEL s.r.o. a vztahují 
se na všechny uveřejněné zájezdy CK v katalogu, na dodatečných nabídkách a na 
webových stránkách CK. Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost uzávěr-
kou katalogu, a to dne 27.10.2017.  

Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA.

Myslete na všechny
které svět

krásy,
NABÍZÍ.

www.uniqa.cz

Cestovni 210x148 auto na plazi.indd   1 10.11.16   13:26

Turistické pojištění je možné přiobjednat u zájezdů, kde se provozují nebezpečné 
sporty a náročnější turistika, (vysokohorská turistika od 3 000 do 5 000 m n.m.). 
Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události 
řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. 
Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že převzal, že se seznámil a souhlasís rozsahem 
a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek 
a se zněním VPP. V případě, že zákazník CK uzavřel smlouvu o zájezdu pro více 
pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem 
těchto osob. Další info a pokyny pro případ pojistné události na www.redok.cz

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

Všeobecné 
informace
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Můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 000 Kč/os. 
+ pojištění, a to v případě nákupu zájezdu do 5.1.2018. Druhá záloha do výše 50% 
z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 18.3.2018, případně do 60ti dnů před 
zahájením zájezdu (podle toho, co nastane dřív). Výjimku tvoří zájezdy do vzdálených 
a exotických zemí s odletem do konce května, v těchto případech zákazník musí 
uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu při podpisu smlouvy a doplatek 
musí být uhrazen 30 dnů před zahájením zájezdu.  
Pokud nevyužijete výše uvedené zálohy, standardně požadujeme 50% (příp. 30%)
z celkové ceny zájezdu + komplexní pojištění. Celková cena zájezdu musí být 
uhrazena vždy 30 dnů před zahájením zájezdu.

Slevy pro stálé zákazníky
Pokud jste s naší CK cestovali od 1.1.2011 minimálně 3x na libovolný zahraniční 
nebo tuzemský zájezd, náleží vám sleva stálého zákazníka.
   10% rezervace do 31.11.2017 (max. 1 500 Kč)    
   10% rezervace do 05.01.2018 (max. 1 000 Kč)    
   8%  rezervace do 15.01.2018    (max. 800 Kč)
   5%  rezervace do 18.03.2018   (max. 500 Kč)
   2% časově neomezená rezervace (max. 1 000 Kč)

Slevu nelze kombinovat s jinými slevami. 

Slevy za včasné přihlášení
   8% rezervace do 30.11.2017 (max. 1 000 Kč)
   8% rezervace do 05.01.2018 (max. 700 Kč)
   6%  rezervace do 15.01.2018   (max. 400 Kč)
   3%  rezervace do 18.03.2018   (max. 300 Kč)
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Slevy exotika a vzdálené země
  1 500 Kč rezervace do 15.01.2018
  1 000 Kč rezervace do 28.02.2018
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami. 

Bonus pro každého
300 Kč pro každého zákazníka, který si zakoupí alespoň 2 nebo více zájezdů 
v 1 kalendářním roce z katalogu CK REDOK a nabídek na rok 2018. Tuto slevu lze 
čerpat až od druhého realizovaného zájezdu a lze ji kombinovat s ostatními slevami. 
Sleva se nevztahuje na 1 a 2 denní zájezdy.  

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

Sleva 55+ 
Na zájezdy označené      se poskytuje klientům starším 55 let speciální sleva 
(uvedeno vždy u konkrétního zájezdu). 
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Slevy pro skupiny již od 6 osob
  6 platících osob                          sleva 20% pro 6 osobu
  8 platících osob                          sleva 30% pro 8 osobu
  10 platících osob                        sleva 50% pro 10 osobu
  20 platících osob                        1 osoba zdarma
  30 platících osob                        1 osoba zdarma + 50% z ceny jednoho poukazu
  40 platících osob                        2 osoby zdarma
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

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

DOVOLENÁ
S NÁMI SE VYPLATÍ

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

DOVOLENÁ JAKO DÁREK

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

železniční varianta zájezdu

poskytnuté bonusy CK za včasné přihlášení

památky a lokality zapsané na seznamu UNESCO

sleva 55+, poskytuje se klientům starším 55 let,
slevu nelze kombinovat s jinými slevami

trvale oblíbený zájezd

cestovní kancelář doporučuje

k přepravě na zájezd je použito trajektové nebo lodní spojení

letecká varianta zájezdu

autobusová varianta zájezdu

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

SLEVY

Záloha pouze 1 000 Kč/os. + komplexní pojištění

CESTUJETE SÁM, SAMA?

POUŽITÉ V KATALOGU
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Obdarujte své blízké poukazem v libovolné 
hodnotě ceny zájezdu.

cestovní kancelář

Dárkové poukazy připravíme dle vašeho přání - v libovolné 
finanční hodnotě nebo na konkrétní zájezd s věnováním.
Dárkové poukazy zakoupíte na pobočkách CK nebo v síti našich prodejců.

Dárkový      
      poukaz

www.redok.cz    facebook/ CK Redok
info@redok.cz    tel.: 461 530 663    mob.: 737 466 378



URČENÁ
SVOZOVÁ MÍSTA
LETECKÝCH 
ZÁJEZDŮ
L1 Praha letiště

L2 Brno (+ 500), Svitavy (+ 500), Pardubice (+ 400), Hradec 
 Králové (+ 400), Poděbrady - ÖMV dálnice (+  300), Praha

L3 Opava (+ 600), Havířov (+ 600), Ostrava (+ 600), Frýdek
 Místek (+ 600), Nový Jičín (+ 600), Hranice (+ 600),
 Přerov (+ 600), Olomouc (+ 500), Praha

L4 Brno, Hradec Králové (+ 350), Pardubice (+ 350), 
 V. Mýto (+ 300), Svitavy (+ 300)

L5 Brno (+ 800), Velká Bíteš (+ 800), Velké Meziříčí (+ 800),
 Jihlava - Pávov (+ 800), Humpolec (+ 800), Praha

L6 Brno (+ 500), Svitavy (+ 500), Chrudim (+ 500),
 Pardubice (+ 500), Hradec Králové (+ 500), Praha

L7 Brno (+ 400)

Ceny jsou uvedeny za obě cesty. U kombinované dopravy letecky/bus 
nebo v opačném pořadí bude počítána 1/2 ceny svozu.
Rezervujte snadno a pohodlně na pobočkách Redok Travel nebo 
online na našich webových stránkách www.redok.cz
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www.jiracek-autobusy.cz

S NÁMI DO SVĚTA KOMFORTNĚ A BEZPEČNĚ!

Trasy budou plánovány efektivně,
aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší. 
 
Odjezd A  Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice,  
 (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd A* Praha (+400), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto,  
 Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd B Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), 
 Zábřeh na Moravě (+500), Olomouc (+250) 

Odjezd B* Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Olomouc 

Odjezd C Brno, Velké Meziříčí, Jihlava - Pávov, Humpolec,
 Praha (dle výjezdu z ČR i v obráceném pořadí) 

Odjezd D Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim (Holice), Pardubice, Hradec  
 Králové, Praha, Olomouc (+250), Brno, Benešov, Tábor,
 České Budějovice 

Odjezd E Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto,  
 Litomyšl, Svitavy, Boskovice, Brno, Mikulov (Znojmo), Olomouc (+250)

Odjezd E* Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl,  
 Svitavy, Boskovice, Brno, Mikulov (Znojmo), Olomouc (+250)

Odjezd F Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl,  
 Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Břeclav, SK - Bratislava 

Odjezd G Náchod (+300), Jaroměř (+150)

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

Odjezd I Svitavy (+500), Chrudim (+500), Pardubice (+500),
 Hr. Králové (+500), Poděbrady (+500), Praha

Odjezd J Brno (+400), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Odjezd J* Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha, Brno

Odjezd K Brno (+500), Velká Bíteš (+500), Velké Meziříčí (+500),
 Jihlava – Pávov (+500), Humpolec (+500),  Praha

Odjezd L Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Odjezd M Hradec Králové (+ 400), Vysoké Mýto (+350), Litomyšl (+350),
 Svitavy (+250), Letovice (+ 200), Brno

Odjezd N Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (ÖMV dálnice), Praha

Odjezd O Opava (+600). Ostrava (+600), Frýdek Místek (+600). Nový Jičín (+600),  
 Hranice (+600), Přerov (+600), Prostějov (+600), Olomouc (+600)

Odjezd P Pardubice (+300), Hradec Králové (+300), Praha

NÁSTUPNÍ
A SVOZOVÁ MÍSTA
ATOKAROVÝCH
ZÁJEZDŮ
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INFORMACE
K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Autobusovou přepravu organizujeme jednak přímými autobusy, kterými cestujete 
z nástupního místa až do cíle vaší dovolené a jednak s využitím přestupových 
svozů. Svozy a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány 
osobními automobily, mikrobusy či autobusy. Trasy nástupních míst mohou být 
u některých zájezdů vzájemně kombinovány. V případě, že je v odjezdovém místě 
na trase k hlavnímu autobusu méně než 6 cestujících, svozy nezajišťujeme  
CK je oprávněna již potvrzené nástupní místo zrušit. V tomto případě vám bude 
navrácen příplatek za tzv. „svoz“. Informace podá CK nebo prodejce. 
V rámci zkvalitnění služeb a snaze pomoci vám zkrátit svozové trasy po 
republice, především na trase Brno - Praha a Ostrava - Olomouc - Praha, budou 
v některých případech na tato nástupní místa využívány i linkové autobusy a vlaky 
RegioJet, pohodlné cestování, které vám zkrátí cestu po republice až o 4 hodiny. 
V případě nízké obsazenosti zájezdu (25 osob a méně) si CK vyhrazuje použít i jiný 
typ autobusů vč. mikrobusů. 
Zasedací pořádek - v autobuse vám budou určena místa dle předem připraveného 
zasedacího pořádku, který sestavuje CK v závislosti na datu zakoupení zájezdu. 
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Pobyty U moře
S VýLETY

Vaši dovolenou snů máte nyní na dosah! Vyberte si ze širo-
ké škály zájezdů do Středomoří a objevte krásy historických 
měst, jako jsou Benátky, Lisabon, Dubrovnik, Barcelona nebo 
Řím, ale i úchvatných národních parků a ostrovů.
 
» Relaxujte na nádherných prosluněných písečných plážích 
» Zažijte jedinečnou chuť tradiční středomořské kuchyně plné vůní

» Poznejte formou výletů nádherná místa a památky, kde je vzduch
   provoněný květy citrusů
» Objevujte s námi krásy Středomoří včetně míst, na která se běžní
   cestovatelé nedostanou. 

Pojeďte si užít dovolenou k moři a načerpejte s námi energii 
a pohodu, která nám mnohdy v dnešním uspěchaném světě chybí. FERRARA

BOLOGNA
RAVENNA

RIMINI

SAN MARINO URBINO

BENÁTKYLAGO DI GARDA

VERONA
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno přijedeme k jezeru LAGO DI GARDA, krátká prohlídka městečka SIRMIONE, střeženého hra-
dem a spoustou římských zřícenin. Následuje prohlídka Shakespearovy VERONY . Město zažilo zlatý věk 
ve 13. a 14. století za vlády rodu Della Scala (Scaligerů) - městské hradby, bazilika sv. Zena - mistrovské 
dílo románského stavitelství, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování do 
přímořského letoviska na břehu Jaderského moře. 
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Dopoledne známé letovisko RIMINI, prohlídka historického centra města - dóm, fontána della Pigna, 
římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour, obchůdky, nákupy. Odpoledne klenot renesanční 
architektury URBINO , rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Pala-
zzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela, individuální volno. 
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce je připraven fakultativní výlet do hlavního ital. kulinářského města 
BOLOGNA, středověké panorama, řada paláců z červených cihel, renesanční věže, 40 km sloupořadí, nej-
starší evropská univerzita. Následuje FERRARA , město s bohatou minulostí dynastie d´Este. Středověké 
centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. Návrat na ubytování v podvečerních hodinách.
6. den: Celodenní výlet do RAVENNY , významné přístavní středisko proslavené raně křesťanskými církev-
ními mozaikami a pokračujeme do jihoevropského státu, středověkého SAN MARINA plného památek, muzeí 
a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování. 
7. den: Pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakultativní výlet do Ancony, poutního Loreta a na polo-
ostrov Conero.
8. den: Pobyt u moře. Odpolední RICCIONE, populární letovisko proslulé bohatým nočním životem, indi-
viduální volno, procházka po Viale Ceccarini, posezení v kavárnách nebo nákupy podle posledních módních 
trendů na skvělé Piazzale Roma.
9. den: Město na laguně BENÁTKY . Do města připlujeme lodí z Fusini, navštívíme náměstí sv. Marka 
(Piazza San Marco) s velkolepou bazilikou, dóžecím palácem Palazzo Ducale – skvost gotické architektury, 
romantické uličky s nesčetnými paláci, kostely a slavný kamenný most Ponte di Rialto – jedinečné výhledy 
na Canal Grande. Výlet vodním autobusem “vaporetti“ na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov sklářů 
MURANO. V podvečer odjezd do ČR.
10. den: Předpokládaný návrat do republikyv ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno krátce navštívíme PISU , v minulosti námořní velmoc soupeřící s Benátkami a Janovem. 
Prohlídka monumentálního komplexu na travnatém náměstí Piazza dei Miracoli, šikmá věž, katedrála, bap-
tisterium. Pokračujeme trajektem na Elbu, ubytování v hotelu v přímořském letovisku zálivu Viticcio.
3. den: Pobyt u moře, individuální volno, bohaté možnosti výletů. 
4. den: Výlet do PORTOFERRAIA, hl. město Elby, někdejší římský přístav. Procházka uličkami historického 
centra, středověké hradby a pevnosti, starý přístav Darsena, Napoleonova Villa dei Mulini s nádhernou tera-
sovitou zahradou, pevnost Forte Stella aj., fakultativní cca 1 hod. plavba podél ostrova s krásnými výhledy na 
hory a tiché zátoky ostrova. V nedalekých horách, ve vnitrozemí navštívíme druhou Napoleonovu vilu – San 
Martino, sbírky spojené s Napoleonovou osobností. Návrat na hotel, koupání.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno, možnosti pěší i cyklo turistiky, potápění, šnorchlování.
6. den: Vnitrozemí, kamenné vesničky a hory ostrova v NP Arcipelago Toscano. POGGIO, půvabná vesnička 
plná příkrých dlážděných uliček, nádherné výhledy na Marcianu Marinu a pobřeží. Neméně půvabná středo-
věká MARCIANA, fakultativně vyjedeme lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova Monte Capanno (1018 m), za 
jasného počasí s výhledy až na Korsiku. Cestou zpět návštěva „maríny“ a vyhlášeného letoviska MARCIANA 
MARINA, prohlídka, možnost koupání, oblázkové pláže, skvělá kuchyně. Doporučujeme ochutnat typické 
a oblíbené Lo Stoccafisso alla Riese (směs ančoviček, rajčat, bazalky, cibule, černých oliv a kapar). 
7. den: Pobyt u moře, individuální volno 
a půldenní výlet na jihovýchodní část ostrova. 
Čeká nás rybářské městečko PORTO AZZURO 
s pevností Longone, vybudovanou Filipem III. 
Španělským, historické centrum s krásným 
náměstím. Poloostrov Calamita, významné 
naleziště minerálů (ametystu, růžového kře-
mene, turmalínu aj.), ostře se zvedající Monte 
Calamita se svými 413 m a vnitrozemské CA-
POLIVERI  ostrovní městečko obklopené 
známými viniceni, na vrcholu kopce s úzkými, 
příkrými uličkami a závratnými výhledy. 
8. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
V odpoledních hodinách odjezd na pevninu 
a do republiky 
9. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

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

Elba – jeden z nejkrásnějších ostrovů toskánského souostroví, jedinečné pláže s malebnými zátokami, 
tyrkysově modrá voda, nádherné hory, omračující vyhlídky, zajímavá historie a výtečná toskánská ku-
chyně, vytváří z ostrova atraktivní místo nejen pro odpočinkovou dovolenou. Na své si přijdou i milovníci 
turistiky a cyklistiky, doporučujeme využít síť pěších stezek a cyklostezek, které křižují celý ostrov. Elba 
nabízí i skvělé podmínky pro potápění, a to jak pro začátečníky, tak i pro zkušené potápěče. 

Ubytování: hotel*** - umístěný uprostřed zálivu Viticcio u pláže s průzračným mořem. Součástí hotelu je i terasa 
s hotelovým barem, bazénem, lehátky a slunečníky. Zdarma zapůjčení horských kol, za poplatek jsou k dispozici vířivky 
Jacuzzi. Křišťálové moře vzdálené cca 200 m přímo vyzývá ke šnorchlování.  
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt na ostrov Elba, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
6x snídani formou italského bufetu, pobyt. taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 490 Kč, 6x večeře – výběr z menu 1 200 Kč, komplex. poj. vč. storna zájezdu 320 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Ubytování: oblíbený hotel Capo Est **** v Gabicce Mare - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, klim. a výhledem na mořskou stranu. Hotel se nachází pou-
hých několik kroků od privátní pláže. Hotelovým hostům je k dispozici bazén, 
tenisové kurty, minigolf, solárium a plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník 
na pokoj). Snídaně formou bufetu, večeře 4chodové servírované menu. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu**** - 
2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, lodičky v Benátkách a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 390 Kč, 7x večeře 1 200 Kč, 
fakultativní výlety: 5. den pobytu Bologna - Ferrara 550 Kč (min. 25 
účastníků), 7. den pobytu Ancona – Loreto 350 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 330 Kč

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová PO
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KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE OSTROV ELBA
LAGO DI GARDA » SIRMIONE » VERONA » URBINO » RIMINI » BOLOGNA » FERRARA » RAVENNA » 
SAN MARINO » RICCIONE » BENÁTKY  

PISA » OSTROV ELBA: PORTOFERRAIO » SAN MARTINO » POGGIO » MARCIANA » MARCIANA MARINA 
» NP ARCIPELAGO TOSCANO » MONTE CAPANNO »  PORTO AZZURO » CAPOLIVERI » POLOOSTROV 
CALAMITA 

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT400-18-1      29.06. – 08.07. 12 890,-         A, B

Kód Termín Cena Trasa
IT401-18-1   08.09. – 16.09. 12 990,-          A, B

Benátky - Grand Canal Ostrov Elba - Poggio
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POBYT U MOŘE S VýLETY                                       PERLA TOSKÁNSKéHO SOUOSTROVí

FERRARA

BOLOGNA
RAVENNA

RIMINI

SAN MARINO URBINO

BENÁTKYLAGO DI GARDA

VERONA

FERRARA

BOLOGNA
RAVENNA

RIMINI

SAN MARINO URBINO

BENÁTKYLAGO DI GARDA

VERONA

Ostrov Elba



PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – LETECKY
1. den: Program A Ve večerních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Program A Ráno příjezd do města umění a světové módy MILÁNA. Program B Ráno odlet z Prahy 
do Milana, připojení ke skupině. 
Dále společný program A i B.  
Krátká prohlídka historického centra vč. Piazza Duomo s katedrálou Duomo, velkolepé zakončení světové 
gotiky, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět až do Švýcarska, stylová obchodní 
pasáž Galleria Vittorio Emanuele II., variantně Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero d´Oro. Odjezd do přímořského 
letoviska Ligurie na ubytování.
3. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
4. den: Poloostrov Portofino. Lodní výlet do malebné zátoky se středověkým klášterem SAN FRUTUO-
SO, po prohlídce bývalého opatství možnost koupání. Pokračujeme do PORTOFINA, nejluxusnějšího přístavu 
a letoviska v zemi i celém Středomoří. Možná, že právě díky svému složitému přístupu se toto exkluzivní 
letovisko stalo úkrytem pro spisovatele, jako byli Guy de Maupassant a Truman Capote či hollywoodské 
celebrity. O tom, jaké klientele Portofino slouží, nás přesvědčí pohled na pyšné jachty kotvící v zálivu. Nos-
talgická atmosféra městečka RAPALLO, budeme procházet uličkami nádherných pastelových barev, krásná 
promenáda, hrad na břehu moře. 
5. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
6. den: Oblast útesů mezi Levanto a La Spezia - CINQUE TERRE , chráněný pás skalnatého pobřeží na 
Levantské riviéře, táhnoucí se od Monterossa al Mare přes Vernazza, Corniglia, Manorala až k Rioma-
ggiore, je považován za jeden z pokladů Itálie. Z La Spezia odjedeme vlakem (cca 20 €) k poznání pobřeží 
mezi jednotlivými místy Cinque Terre, (oblast je dostupná pouze vlakem, lodí) lehká pěší turistika - vycházka 
v oblasti těchto úchvatných vesnic balancujících na samém okraji závratných útesů. Lodní výlet podél po-
břeží. PORTOVENERE - jedna z nejromantičtějších vesnic, tvořená shlukem úzkých uliček s domy pastelových 
barev, ležící na západním výběžku Zálivu básníků, maličký přístav a velké množství historie.

7. den: Pobyt u moře nebo pro zájemce fakultativní výlet na RIVIERU DI PONETE, táhnoucí se od Janova 
k francouzským hranicím. Navštívíme NOLI, městečko s bohatou historií, středověké hradby, janovské věže, 
románský kostel San Paragorio, dlouhá písečná pláž s výhledy až do Toskánska. Městečko FINALE LIGURE, 
připomínající středověk a vliv Benátské republiky.  Procházka historickým centrem Finalborgo, zbytky opev-
nění se vstupními bránami Porta Reale, Porta Mezzaluna a věžemi, zastávka u hradu Gavone – dominanta 
města, bazilika San Biagio, středomořská vegetace, pláže z jemného písku. Před návratem na ubytování se 
zastavíme na pobřeží Levantské riviéry, rybářské městečko CAMOGLI, domy pastelových barev zdobené 
lasturami, malé restaurace s vůní připravovaných ryb.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno. Odpoledne navštívíme JANOV, vtěsnaný mezi moře a hory, město 
spojené s K. Kolumbem. Prohlídka historického centra - třída Via Garibaldi s nádhernými paláci , kostely, 
katedrála San Lorenzo s románským průčelím, Kolumbův rodný dům u brány Porta Soprana, historický přístav 
Porto Antico, jedinečné Akvárium, individuální volno.
9. den: Pobyt u moře, kolem poledne odjedeme směr Milano - Bergamo. Program B Transfer na letiště 
a odlet do Prahy. Program A Krátká prohlídka městečka BERGAMO, které patří díky bohatství středověké, 
renesanční a barokní architektury ke skvostům Itálie. Odjezd do ČR.   
10. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách.

Navštívíme jeden z nejhezčích úseků italského pobřeží oblast Ligurie, kraj proslulý uměním a působivou 
scenérií strmých svahů a skalnatých zátok. Městečka mají svůj původ ve středověku a dodnes si uchovala 
starobylý šarm, domy pastelových barev, vesničky postavené na nepřístupných mořských útesech, kam 
se lze dostat pouze pěšky nebo po moři, řádky vinohradů, hrady, pláže s palmami a bohaté kulinářské 
tradice. V průběhu zájezdu poznáme obě části Ligurie, a to jak Riviéru di Ponete tak Rivieru di Levante. 

Cena zahrnuje:
Program A: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování na pobřeží Ligurské riviéry, hotel*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 
7x snídani, pobytovou taxu, průvodce. 
Program B: let. dopravu Praha – Miláno – Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, odbavené zavazadlo do 23 kg, dopravu 
lux. klim. busem, 7x ubyt. na pobřeží Ligurské riviéry, hotel*** - 2lůžk.pokoje s přísluš., 7x snídani, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 990 Kč, 7x večeře 2 300 Kč,  výlet 6. den 520 Kč/os. (min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Program A 330 Kč, Program B 280 Kč PO
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LIGURSKÁ RIVIÉRA
MILANO » SAN FRUTUOSO » PORTOFINO » RAPALLO » NOLI » FINALE LIGURE » CAMOGLI » 
PORTOVENERE » CINQUE TERRE » JANOV » BERGAMO

ITÁLIE
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PERLA ITÁLIE

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus IT402-18-1    29.06. – 08.07.   12 990,- A, B
B let   IT403-18-1 30.06. – 07.07.   18 990,- L2

Cinque Terre - Vernazza

Cinque Terre - Monterosso

Janov



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, středověké městečko 
vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady. Krátce 
prohlídka i středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, historické 
centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd do přímořského 
letoviska na ubytování.
3. den: Návštěva zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí ne-
jen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými záhony. Starobylé 
a podmanivé město LUCCA, rodiště skladatele Giacoma Pucciniho, renesanční opevnění, významné kostely 
a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro. 
4. den: Pobyt u moře.
5. den: Polodenní výlet do PISY, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázra-
ků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Návrat na hotel, pobyt u moře.
6. den: Celodenní fakult. výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvat-
né pláže, tyrkysově modrá voda, hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský 
přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou 
zahradou. Na prohlídku vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný 
výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu 
lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší 
obcí ostrova MARCIANA ALTO s patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy 
v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na pobřeží.  
7. den: Pobyt u moře. Pro zájemce možný celodenní fakult. výlet na jih Toskánska, do hl. města stejnojmenné 
provincie GROSSETO s řadou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí, 
socha Canapone Monument, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do „Toskánské oázy“ - 
MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, 
skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Individuální volno a odpočinek v některé z elegantních 
marín a na zdejších pěkných plážích.
8. den: Polodenní výlet do kouzelné SIENY, prohlídka středověkého centra  – hl. náměstí Piazza del 
Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky 
v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. 
Návrat na hotel, pobyt u moře.
9. den: Po snídani odjedeme do FLORENCIE , město můžeme právem označit za kolébku renesance, 
jejíž odkazy nalezneme všude v ulicích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, Bargello, 
katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo 
Vecchio, most Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj. Večer odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do Itálie na Riviéru di Ponete. Úzké oblázkové pláže, průzračné moře a palmové 
promenády, která je v celé Evropě známa také pod jménem Italská riviéra. Večer ubytování v hotelu. 
2. den: Výlet do světoznámého letoviska SAN REMO , kulturního centra Riviéry di Ponete. Prohlídka města 
kde šlechta 19. stol. poprvé objevila radovánky Italské riviéry. Čajkovskij, Nobel i básník Lear, ti všichni bydleli 
v palácích na promenádě. Symbol San Rema - Casino Municipale – v paláci s věžičkami, biskupský kostel 
Duomo San Siro, ruský ortodoxní kostel San Basilio s cibulovými báněmi, staré město známé také jako 
La Pigna (Borová šiška). Možnost výjezdu lanovkou na Monte Bignone – úžasné výhledy na Riviéru. Město 
IMPERIA rozdělené stejnojmennou řekou na dvě části Porto Maurizio a Oneglia. Památky objevíme v Porto 
Mauriziu, středověká náměstí a ulice, starý přístav, klasicistní dóm San Maurizio, největší kostel v Ligurii 
s obrazy od Leonarda Massabo. Na závěr městečko s obdivuhodně osobitou atmosférou BUSSANA VECCHIA.
3. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
4. den: Ráno navštívíme bývalý římský přístav ALBENGA s románskou cihlovou architekturou, katedrála sv. 
Michala, vysoké rodové věže. U široké zátoky Baia del Soll v městečku LAIGUEGLIA budeme obdivovat 
staré město, barevné domy, okrouhlou věž i skvostné paláce. Odpočineme si v letovisku DIANO MARINA, 
svahy plné olivovníků, pobřežní promenáda s exotickými rostlinami, krásné písečné pláže. Před návratem na 
hotel prohlídka městečka CERVO, pitoreskní uličky, centrum obklopené středověkými opevněními s věžemi, 
dominanta pobřežního městečka - již z dálky viditelný kostel San Giovanni Battista. 
5. den: Pro zájemce celodenní fakult. výlet na pobřeží Francouzské Riviéry. Ráno navštívíme MENTON, 
město zahrad, květin a citronovníků. Procházka starou částí s přístavem, největší kostel sv. Michala. Knížectví 
MONACO – MONTE CARLO, slavné kasino, knížecí palác, botanická zahrada, vyhlášené akvárium aj. Podve-
černí NICE, bludiště vysokých a úzkých ulic starobylé části, Anglická promenáda. Večer návrat na ubytování. 
6. den: Pobyt u moře, individuální volno
7. den: Výlet do vnitrozemí. Navštívíme typické horské městečko Ligurie PIGNA, historické centrum ob-
klopené sítí úzkých uliček, překlenutých oblouky a propojených schodišti, Loggia della Piazza Vecchia, kde 
v dřívějších dobách zasedal soud, Castel Vittorio, kostela sv. Štěpána. DOLCEACQUA, městečko s mostem nad 
řekou Nervia a za ním mohutná hradní zřícena – to je jeden z nejčastěji fotografovaných motivů na celém 
ligurském pobřeží. Most spojuje středověké Borgo Nuovo se starší částí města Terra, ležící na úpatí hradního 
pahorku. Mezi Ventimiglií a francouzsko-italskou hranicí u vesnice Mortola navštívíme známý Hanburyho 
park – krásná zahrada (GIARDINI HANBURY), kterou r. 1867 založil sir Thomas Hanbury kvůli aklimatizaci 
tropických rostlin. Vysoko nad mořem si navíc postavil vilu v napůl florentském a napůl maurském stylu.
8. den: Dopoledne pobyt u moře. Odpoledne JANOV, vtěsnaný mezi moře a hory, město spojené 
s K. Kolumbem. Prohlídka historického centra - třída Via Garibaldi s nádhernými paláci , kostely, katedrála 
San Lorenzo s románským průčelím, Kolumbův rodný dům u brány Porta Soprana, historický přístav Porto 
Antico. K večeru odjezd domů.
9. den: Předpokládaný příjezd v časných ranních hodinách.

Toskánsko, jedinečná krajina plná historie, umění, kultury, architektury a krásné krajiny, která sahá od vy-
sokých a ostrých vrcholků Apuánských Alp, přes svahy Chianti – rodiště slavného vína, až po pobřežní plá-
že, moře a ostrovy. Vykoupeme se a ubytováni budeme na pobřeží Tyrhénského moře. Formou výletů pak 
poznáme ty největší poklady Toskánska – Florencii, Pisu, Sienu, Luccu, městečka na kopcích i ostrov Elba. 

Nabízíme pokračování úspěšného zájezdu do Ligurie, která patří k nejkrásnějším oblastem Itálie a sa-
motné pobřeží nabízí jedny z nejkouzelnějších evropských scenérií. Úzký romantický pobřežní pás se 
táhne od francouzských hranic až po Toskánsko a z vnitrozemí ho střeží ligurské Alpy. Západně od 
Janova navštívíme palmami lemované pobřeží, nazývané Riviéra di Ponete nebo Riviéra palem. Čeká 
nás nejen slunce, stálé klima, antická městečka a letoviska, San Remo, Imperia ale i výlet do Francie na 
blízké Azurové pobřeží. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Marina di Cecina, 
7x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 1 550 Kč, výlet na ostrov Elba 790 Kč, 
výlet 7. den 550 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč.

Sleva 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování hotel Napoleon*** v blízkosti pláže - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 
7x snídani, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 790 Kč, 7x večeře 3 290 Kč, výlet 5. den 400 Kč/os. (min. 20 účastníků), komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč PO
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TOSKÁNSKO
SAN GIMIGNANO » VOLTERA » VILA GARZONI » LUCCA » PISA » OSTROV ELBA: PORTOFERRAIO » 
POGGIO » MARCIANA » MONTE CAPANNE » PROCCHIO » GROSSETO » MONTE ARGENTARIO » SIENA 
» FLORENCIE

SAN REMO » IMPERIA » BUSSANA VECCHIA » ALBENGA » LAIGUEGLIA » DIANA MARINA » CERVO » 
MENTON » MONACO » MONTE CARLO » PIGNA » DOLCEACQUA » ZAHRADY HANBURY » JANOV 

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT404-18-1    14.07. – 22.07. 12 990,-          A, B
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POBYT U MOŘE S VýLETY 

A AZUROVé POBŘEŽí, CESTA TAM BEZ NOČNíHO PŘEJEZDU

LIGURSKÁ RIVIÉRA,
RIVIÉRA dI PONETE

Kód Termín Cena Trasa
IT405-18-1 15.06. – 24.06. 13 990,-         A, B, G, L          

San Remo Florencie
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E L B A

SAN
GIMIGNANO

VOLTERA

PROCCHIO
MARCIANA

POGGIO
PORTOFERRAIO

MONTE
ARGENTARIO

PITIGLIANO

SOVANA

SATURNIA

GROSSETO

FLORENCIE

PISA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do oblasti Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, středověké 
opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými 
poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Krátce prohlídka 
středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – histo-
rické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Odjezd do přímořského letoviska 
na ubytování.
3. den: Pobyt u moře. 
4. den: Celodenní výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město 
s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, pů-
sobivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, 
kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana, via cave – hlou-
bené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do 
zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce možný půlden. fakult. výlet do PISY, města proslulého svou šikmou věží.  
6. den: Celodenní fakult. výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné 
pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší 
římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s te-
rasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné 
uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost 
fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Pro-
cházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost 
koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.  
7. den: Výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou památek - náměstí Piazza Dante 
s katedrálou sv. Vavřince, socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Fran-

tiška, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do „Toskánské oázy“ - MONTE ARGENTA-
RIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, 

Porto Ercole a Orbetello, skvostná 
příroda – písečné kosy „tomboll“, 
laguny. Volno a odpočinek v některé 
z elegantních marín a na plážích. 

8. den: Pobyt u moře. Pro zájemce 
možný půldenní fakult. výlet do jednoho 
z nejkouzelnějších měst Itálie SIENY , 
prohlídka středověkého centra - náměstí 

Piazza del Campo s Palazzo Comunale, 
zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdo-
bená sienská katedrála – jeden z nejlepších 

příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium 
s mramorovou fasádou, procházka klikatými 
uličkami centra s kostely a paláci. 
9. den: Po snídani odjedeme do FLOREN-

CIE  – perla Toskánska s monumentálními 
stavbami florentské renesance – Dóm Santa 
Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisteri-
um, hrobka Medicejských, most Ponte Vecchio 

s krásnými pohledy na město, kostel Santa Cro-

PROGRAM ZÁJEZDU:
Pobyt u moře s výlety, kdy se dny volna střídají s výlety za poznáním Toskánska.
Podrobný program a bližší informace na www.redok.cz

ce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení 
u šálku dobré italské kávy, ochutnání místních specialit. Večer odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Marina di Cecina, 
7x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 1 550 Kč, výlet na ostrov Elba 790 Kč, 
výlet do Pisy 550 Kč, výlet 8. den 550 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v apartmánech, chatkách nebo mobilehome s možností vaření (2lůžk. 
ložnice se společným příslušenstvím), průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: výběr ložnice 350 Kč/os (větší pokoj mívá zpravidla manželské dvoulůžko, menší pokoj oddělená 
lůžka, ložní prádlo vlastní nebo zapůjčení lůžkovina na místě cca 25 €/os, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
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ITÁLIE

Zájezd do oblíbeného Toskánska, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme 
kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomova-
ná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží 
a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.

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

CINQUE TERRE » VILLA GARZONI » LUCCA » SIENA » SAN GIMIGNANO » VOLTERA » PISA » OSTROV 
ELBA » FLORENCIE

ETRUSKÁ SíDLA, TYRKYSOVé MOŘE
JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

TOSKÁNSKO 
A CINqUE TERRE                               

Kód Termín Cena Trasa
IT406-18-1 15.06. – 24.06. 14 290,-         A, B, G, L          

Kód Termín Cena Trasa
IT407-18-1 01.09. – 10.09. 9 390,-         J*
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Ostrov Elba - Portoferraio



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hod. odlet z Prahy do Říma, transfer na ubytování do přímořského letoviska na břehu 
Tyrhénského moře.
2. den: Dopoledne navštívíme etruskou nekropoli CERVETERI  - jedno z nejmocnějších hospodářských 
center ve středomoří, v blízkosti Etruská nekropole – město mrtvých s etruskými hrobkami, Tomba dei 
Rilievi. Cestou zpět prohlídka bývalého římského přístavu OSTIA ANTICA, ruiny starého antického města  
ze 4. stol. př. n. l. podávající velkolepý obraz o každodenním životě v antickém Římě. Odpoledne návrat na 
hotel, pobyt u moře. 
3. den: Celodenní ŘÍM, antické velkoměsto, Koloseum – symbol města a nejvýznamnější římský amfiteátr 
vybudovaný císařem Vespasiánem, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících 
neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Palatin, pahorek na němž bylo podle pověsti založeno město Řím, 
rezidence císařů, Kapitol náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci a vzácnými sbírkami soch 
i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob 
římské antiky, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli s originálem 
Michelangelova Mojžíše. Návrat na hotel.
4. den: Výlet do antického městečka TIVOLI - bývalé oblíbené letovisko movitých Římanů, papežů, kardi-
nálů. VILLA D´ESTE , prohlídka renesančních zahrad s terasami, stovkami fontán a vodotrysků. VILLA 
ADRIANA  - Hadriánova vila velkolepý komplex antických památek z doby největší slávy římského impéria 
za vlády císaře Hadriána, Vodní divadlo, Venušin chrám, uměle vytvořené údolí Canopus. Odpoledne návrat 
na hotel krajinou Albánských vrchů, městečko FRASCATI v oblasti tzv. Castelli Romani, s tradiční výrobou 
bílého vína, CASTEL GANDOLFO, krásné borgo na kopci, jemuž dominuje papežská letní rezidence, výhledy 
na Lago di Albano. Návrat na hotel.
 5. den: Druhá část prohlídky ŘÍM - VATIKÁN , náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika 
sv. Petra, stojící na posvátném místě, kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr, na její výzdobě se podíleli 
Raffael, Michelangelo a další, Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská 
muzea se sbírkami antického umění, Raffaelovy Stanze, Pinakotéka a Sixtinská kaple s nejslavnějším umě-
leckým dílem na světě - Michelangelovy fresky - Poslední soud.  Výstup na kopuli baziliky s ohromujícím 
výhledem na celý Řím. Procházka starobylou čtvrtí Trastevere s nejstaršími kostely Říma, spleť úzkých uliček 
a nejslavnější barokní náměstí Piazza Navona v místech Domiciánova antického stadionu, oválné náměstí 
obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou Čtyř řek, barokní Fontána di Trevi – největší římská fontána 
a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Pia-
zza del Popolo s barokními kostely, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými 
obrazy. Návrat na hotel. 
6. den: Dle let. řádu v dopoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno přijedeme k jezeru LAGO DI GARDA, krátká prohlídka městečka SIRMIONE, střeženého hra-
dem a spoustou římských zřícenin. Následuje prohlídka VERONY , městské hradby, bazilika sv. Zena, římský 
amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska. 
3. den: Navštívíme metropoli Umbrie městečko PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. 
Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko, 
Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Odpoledne ASSISI, rodiště sv. Františka v kopcích Apenin-
ského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka  s freskami 
od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry, 
kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. Návrat na hotel.
4. den: Pobyt u moře nebo možnost fakult. výletu do RIMINI, prohlídka historického centra, dóm, fontána 
della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta,  Piazza Cavour, obchůdky, nákupy. Odpoledne klenot 
renesanční architektury URBINO , Palazzo Ducale, historické centrum, rodný dům malíře Raffaela. 
5. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet do ital. kulinářského města BOLOGNA, středověké panorama, palá-
ce z červených cihel, renesanční věže, 40 km sloupořadí, nejstarší evropská univerzita. FERRARA , město 
s bohatou minulostí dynastie d´Este, historické centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. 
Návrat na ubytování v podvečerních hodinách.
6. den: Celodenní výlet do RAVENNY , významné přístavní středisko proslavené křesťanskými církevními 
mozaikami a středověké SAN MARINO plné památek, muzeí a uměleckých děl. 
7. den: ANCONA, krátká prohlídka, elegantní Piazza del Plebiscito, kostel sv. Dominika s Tiziánovým Ukřižo-
váním, fontána Calamo, nábřeží, Trajánův oblouk aj. Následuje nedaleké LORETO, po Římu nejvýznamnější 
a nejnavštěvovanější poutní místo Itálie, gotická bazilika Santa della Casa se Svatou chýší. Pokračujeme na 
POLOOSTROV CONERO: krásné pobřežní scenérie, strmé útesy, PORTONOVO s románským kostelem nad 
plážemi, SIROLO s panoramatickými výhledy, náměstí Piazzale Marino.
8. den: Pobyt u moře. 
9. den: Zlatou tečkou naší cesty po této části Itálie budou BENÁTKY . Do města připlujeme lodí z Fusini, 
náměstí sv. Marka (Piazza San Marco) s velkolepou bazilikou, dóžecím palácem Palazzo Ducale – skvost 
gotické architektury, romantické uličky s nesčetnými paláci, kostely, most Ponte di Rialto – jedinečné výhledy 
na Canal Grande. Výlet vodním autobusem “vaporetti“ na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov sklářů 
MURANO. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

Poznejte s námi jedinečný Řím a samý střed Itálie, rozmanitý kraj sopečných jezer Lazio, kraj hor a olivo-
vých hájů mezi Apeninami a Tyrhénským mořem. Ubytování budeme v hotelu u břehů Tyrhénského moře 
a formou výletů poznáme i jedinečné světové památky Říma a jeho okolí.

Zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie. Formou výletů navštívíme skvosty severní Itálie 
- renesanční paláce, historická města. V Umbrii „zeleném srdci Itálie“ najdeme hory Apenin, údolí, vinice 
a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino, Lore-
to, poloostrov Conero. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a ubytováni 
budeme v příjemném hotelu**** u moře.  

Cena zahrnuje:
let. dopravu Praha – Řím – Praha, let. taxy, příruční kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, odbavené zavazadlo 
do 20 kg, transfery z/na letiště, dopravu lux. klim. busem v Itálii, 5x ubytování v hotelu*** s bazénem - 2lůžk. pokoje s 
příslušenstvím, 5x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 990 Kč, 5x večeře 1 100 Kč,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč, rezervace vstupenky do Vatikán-
ských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, 
do 18ti let 70 Kč) 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

Ubytování:
oblíbený hotel Capo Est **** v Gabicce Mare - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klim. a výhledem na mořskou stranu. 
Hotel se nachází pouhých několik kroků od privátní pláže. Hotelovým hostům je k dispozici bazén, tenisové kurty, minigolf, 
solárium a plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj). Snídaně formou bufetu, večeře 4chodové servírované menu. 
Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, lodičky v Benátkách a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4 390 Kč, 7x večeře 1 200 Kč, fakultativní výlety: 5. den pobytu Bologna - Ferrara 550 Kč (min. 25 účastníků), 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Váš BONUS pojištění  zdarma při objednání zájezdu do 31. 1. 2018
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

ŘÍM A LAZIOSEVERNÍ ITÁLIE A UMBRIE
CERVETERI » OSTIA ANTICA » ŘÍM » TIVOLI » VILLA D´ESTE » VILLA ADRIANA » FRASCATI » CASTEL 
GANDOLFO » VATIKÁN 

LAGO DI GARDA » SIRMIONE » VERONA » PERUGIA » ASSISI » RIMINI » URBINO » BOLOGNA » 
FERRARA » RAVENNA » SAN MARINO » ANCONA » LORETO » POLOOSTROV CONERO » BENÁTKY 

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT408-18-1      29.06. – 08.07. 12 890,-          A, B
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S KOUPÁNíM V TYRHéNSKéM MOŘIPOBYT U MOŘE S VýLETY                                       
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Kód Termín Cena Svoz let.
IT574-18-1   26.08. – 31.08. 18 490,-         L2, L3

Benátky Řím



NEAPOLSKÝ ZÁLIV, CAPRI

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Neapol – Praha, letištní taxy, transfery, dopravu klim. busem v Itálii, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce 

Kód Termín Cena Svoz let.
IT609-18-1 18.09. – 22.09. 15 990,-          L2, L3

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z republiky v poled-
ních hodinách.
2. den: Program A Ráno příjezd do ŘÍMA, 
prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního 
města – nenecháme si ujít nejmenší stát na 
světě – Vatikán a majestátní baziliku svatého 
Petra, Andělský hrad, nábřeží Tibery, fontány na 
náměstí Piazza Navona, Pantheon – nejzachova-
lejší antickou památku na světě, pradávnou slávu 
Fora Romana - které bylo pupkem antického 
římského impéria, slavné Koloseum – jeden ze 
7 novodobých divů světa, Kapitol, fontánu di Tre-
vi – nejslavnější fontánu v Římě, nebo fotogenic-
ké Španělské schody. Program B Odlet z Prahy 
do Neapole dle let. řádu. Odjezd na ubytování. 
Dále společný program A i B.
3. den: Pobyt u moře.   
4. den: Po stopách jihoitalských králů. Na-
vštívíme jednu z největších turistických atrakci 
Itálie -  kolosální zámek Palazzo Reale v CA-
SERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak 
tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou 
zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, 
místo natáčení Hvězdných válek nebo Andělů 
a démonů. NEAPOL, ležící v samotném centru Kampánie a největší město italského jihu – historické centrum 
Centro Storico – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, krá-
lovský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito, opera San Carlo, gotické 
a barokní kostely, katedrála, čtvrť betlémů.
5. den: Po stopách vulkanické erupce. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE, velkolepý příklad starořímského 
města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra 
vzdálené minulosti. Zkamenělé HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské 
rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, kde roku 79 n. l. po výbuchu Vesuvu 
kompletně zmizelo ve dvacetimetrové vrstvě lávy a žhavého bahna. Exkurze do kráteru nevyhaslé sopky 
SOLFATARA, která kouří, bublá a zapáchá po síře.
6. den: Pobyt u moře. Dopoledne možnost fakultat. výletu na VESUV, výjezd na temně se tyčící sopku nad 
Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne fakultativní výlet 
k vile Sabiny Poppei v OPLONTIS, kterou v plné kráse fresek a labyrintu místností zakonzervovala erupce 
Vesuvu, a do exkluzivního POSITANA, které je zavěšeno na příkrých svazích pohoří Monti Lattari, jež zde 
spadá do vln Tyrhénského moře. 

7. den: Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI, kde najdeme vše, co charakterizuje 
atmosféru Středomoří. Masivní vápencové skály, které vystupují kolmo vzhůru z průzračně modré vody, tak 
vypadá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým 
místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s na-
bílenými kamennými domy a ANACAPRI s fantastickými výhledy na ostrov a Neapolský záliv. Milovníkům 
přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni (Grotta 
Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách, kde můžeme ochutnat proslulý insa-
lata caprese nebo ravioli caprese (ravioli plněné ricottou a bylinkami).
8. den: Po stopách apoštolů. Přejezd do SALERNA a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, 
procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana , do 
nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyšti-
vou modrou hladinou a uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI 
s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon 
a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ 
nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného 
mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). 
9. den: Program A Pobyt u moře.  Fakultativní výlet do malebného města na skalní plošině – SORRENTA, 
které má jméno podle bájných Sirén. Odpoledne odjezd z hotelu. Program B Snídaně, transfer na letiště do 
Neapole a odlet do Prahy.
10. den: Program A Předpokládaný návrat do republiky v poledních hodinách.

ITÁLIE
Connemara

Glendalough

Náš nejprodávanější pobytově-poznávací zájezd do Itálie vám nabízí vše pro potěchu oka, ducha i fan-
tazie, a zároveň odhaluje skutečnou tvář neapolské aglomerace. Koupejte se v moři a při tom se s námi 
vydejte na výlety do míst, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. 
Zamíříme na rozhraní světlých vápencových útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky 
i vůni citrónových produktů, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, 
připomeneme si bájného siláka Herakla, lstivého Odyssea i křesťanské apoštoly, dostaneme audienci 
od neapolských králů, projedeme se uličkami největšího jihoitalského města, necháme se ohromit nea-
polským barokem i pozemským rájem na Capri, projdeme se ulicemi zakonzervovaných antických měst 
i komnatami jejich paláců nebo lázní. Ubytováni budeme v hotelu, který leží v bezprostřední blízkosti 
vulkanické pláže s výhledem na ostrov Capri i na sopku Vesuv. Předností zájezdu je celodenní prohlídka 
italské metropole i možnosti volby mezi odpočinkem a nasyceným programem, autobusovou a leteckou 
variantou dopravy.

Program zájezdu a bližší informace na straně 96 nebo na www.redok.cz

ŘÍM » CASERTA » NEAPOL » VESUV » POMPEJE » HERCULANEUM » OPLONTIS » POSITANO » OSTROV 
CAPRI » SORRENTO » SALERNO » AMALFI » SMARAGDOVÁ JESKYNĚ » RAVELLO 

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

AMALFITÁNSKé BOŽSKé POBŘEŽí SE SMARAGDOVOU JESKYNí

AMALFSKé POBŘEŽí, VESUV

NEAPOLSKÝ ZÁLIV MEZI VESUVEM A OSTROVEM CAPRI
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Cena zahrnuje:
Program A: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Torre del Greco, 7x polo-
penzi, pobyt. taxu, průvodce. Program B: let. dopravu Praha – Neapol - Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, odbavené 
zavazadlo do 23 kg, dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Torre del Greco, 
7x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce.  
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení), pokoj s balkonem a minibarem 1 600 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna 
Program A zájezdu 330 Kč, Program B 280 Kč

Zájezdy provází Mgr. Michal Hrazdil a Mgr. Václav Kabíček

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus IT409-18-1 29.06. – 08.07.   12 490,- A, B, G
B let   IT410-18-1 30.06. – 07.07.   19 990,- L2, L3
A bus IT409-18-2 20.07. – 29.07.   12 490,- A, B, G
B let   IT410-18-2 21.07. – 28.07.   19 990,- L2, L3
A bus IT409-18-3 17.08. – 26.08.   12 490,- A, B
B let   IT410-18-3 18.08. – 25.08.   19 990,- L2, L3

Positano Ravello

Neapol



ISCHIA, 
SMARAGdOVÝ OSTROV                            

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle let. řádu odlet z Prahy do Neapole. Transfer z letiště a přejezd trajektem na termální ostrov 
ISCHIA (cca 1 hod.). Transfer do hotelu, odpočinek u termálního bazénu, volno, večeře.
2. den: Polodenní výlet s průvodcem. Objedeme celý ostrov a navští-
víme všech 6 oblastí: hlavní město ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME, 
LACCO AMENO, FORIO, BARANO – původní venkovská architektura 
a barevná vesnička SERRARA FONTANA. Zastavíme se na těch nejkrás-
nějších místech a vyhlídkách.
3. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Doporučujeme 
navštívit největší termální park na ostrově – POSEIDONOVY ZAHRADY 
v romantické zátoce Baia di Citara v oáze oleandrů, ibišků a agáve, kom-
plex s více než 20 bazény o teplotách od 28 do 40 °C, přírodní skalní 
sauna, Kneipp. lázně, úspěšně se zde léčí artróza, gynekologické problémy, dermatologická onemocnění, dna 
či ischias, (celodenní vstupné cca 32 €), v blízkosti pláž CITARA.
4. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Doporučujeme strávit den v jedinečné ZÁTOCE 
SORGETO, kde vyvěrají horké termální prameny přímo z moře, přírodní „bazény“, horké prameny, které až 
90 °C „jehličkami“ atakují naše těla jako čínská akupunktura.
5. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Možnosti fakult. výletů dle aktuální nabídky.
6. den: Pobyt u moře, termál. bazény, relaxace. Doporučujeme navštívit pláže SANT ANGELA či termální 
PARK TROPICAL. 
7. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech nebo fakult. výlet na OSTROV CAPRI v Neapolském 
zálivu. Po cca 1 hod. plavbě lodí vystoupíme v přístavu Marina Grande a společně s průvodcem poznáme os-
trov. Speciální minibusy nás odvezou do oblasti Anacapri, kde budeme mít možnost navštívit muzeum Axela 
Muntheho nebo si vyjet lanovkou na nejvyšší vrchol Monte Solaro. Pro ty z vás, kteří chtějí Capri poznat ještě 
z jiné, barevnější stránky, doporučujeme absolvovat lodní okruh kolem ostrova.
8. den: Snídaně, volno, transfer do přístavu a na letiště do Neapole, odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 
2. den: Příjezd do Neapole či Pozzuoli a přejezd trajektem na termální ostrov ISCHIA (cca 1 hod.), jemuž se 
svou výškou 787 m n. m. dominuje nejvyšší vrchol Monte Epomeo. Transfer do hotelu, ubytování, odpočinek 
u termálního bazénu, moře, večeře.
3. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Doporučujeme navštívit největší termální park na 
ostrově – POSEIDONOVY ZAHRADY v romantické zátoce Baia di Citara v oáze oleandrů, ibišků a agáve, 
komplex s více než 20 bazény o teplotách od 28 do 40 °C, přírodní skalní sauna, Kneippovy lázně (celodenní 
vstupné cca 32 €), v blízkosti pláž CITARA. Každý den po snídani možnost hotelového svozu do Poseidono-
vých zahrad, návrat před večeří.
4. den: Polodenní výlet s průvodcem, kde se dovíme spoustu zajímavostí o ostrově a zároveň poznáme 
všechny krásy termálního ostrova Ischia. Objedeme celý ostrov kolem dokola a navštívíme všech 6 oblastí: 
hlavní město ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO, FORIO, BARANO – původní venkovská 
architektura a barevná vesnička SERRARA FONTANA. Zastavíme se na těch nejkrásnějších místech a vy-
hlídkách. Nesmazatelná mementa připomínají obranné věže podél pobřeží ostrova a množství dochovaných 
antických kostelů. Ty, spolu se zajímavými památkami, sídly s typickou architekturou jihu a mnoha termálními 
vřídly, dokazují, jak bohatá je Ischie na historii a kulturně - umělecké dědictví.
5. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech nebo fakult. celodenní výlet na „perlu“ Neapolského 
zálivu - OSTROV CAPRI (cca 65 € ,vstupy do muzeí apod. nejsou zahrnuty v ceně). Po cca 1 hod. plavbě 
lodí vystoupíme v přístavu Marina Grande a společně s průvodcem poznáme ostrov. Speciální minibusy nás 
odvezou do oblasti Anacapri, kde budeme mít možnost navštívit muzeum Axela Muntheho nebo si vyjet la-
novkou na nejvyšší vrchol Monte Solaro. Pro ty z vás, kteří chtějí Capri poznat ještě z jiné, barevnější stránky, 
doporučujeme absolvovat lodní okruh kolem ostrova.
6. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Doporučujeme navštívit pláže SANT ANGELA či 
termální PARK TROPICAL. Každý den po snídani možnost hotelového svozu do termálního parku Tropical, 
návrat před večeří.
7. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Doporučujeme strávit den v jedinečné ZÁTOCE 
SORGETO (10 min. chůze od hotelu), kde vyvěrají horké termální prameny přímo z moře, přírodní „bazény“, 
horké prameny, které až 90 °C „jehličkami“ atakují naše těla jako čínská akupunktura. 
8. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Možnosti fakult. výletů dle aktuální nabídky, např: 
Pompeje a Vesuv. 
9. den: Ráno transfer na trajekt, připlutí do Pozzuoli/Neapole a odjezd do ČR.
10. den: Návrat v poledních hodinách.

Sopečný ostrov Ischia v Tyrhénském moři - největší ostrov Neapolského zálivu, zahrada Evropy, ostrov 
zdraví. Již staří Římané objevili výjimečné bohatství, kterým ostrov oplývá – horké termální prameny. 
V podzemní vrstvě ostrova se skrývá největší koncentrace termálních vodních pramenů v Evropě, ty 
učinily z Ischie světoznámý ostrov. Objevte kouzlo věčně zeleného ostrova a užijte si dovolenou plnou 
relaxace, krásy a zdraví. 

Ubytování:
hotel Maremonti*** v části Forio-Panza s panoramatickou polohou, výhledem na Sant Angelo a ostrov Capri. Hotelové 
pokoje disponují balkonem nebo terasou a pro hotelové hosty je k dispozici: venkovní termální bazén s lehátky a slunečníky, 
solární terasa u bazénu, bar, terasa s výhledem na moře. Denně hotel. transfer tam/zpět zdarma i k parku Tropical, k pláži 
St. Angelo, na pláž Citara/ k Poseidonovým zahradám. Kousek od hotelu zastávka MHD, možnost poznávání ostrova dle 
vlastních zájmů.
Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Neapol – Praha vč. kab. zavazadla (42x32x25 cm) dle pravidel let. společnosti, let. taxy, transfer 
z/na letiště, trajekt na Ischii a zpět, výlet po ostrově, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi 
(snídaně formou bufetu, večeře – menu výběrem, 3 chody), delegáta na Ischii
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní výlety, pobyt. taxu 1,5 € os./noc a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 290 Kč bez balkonu (povinné při nedoobsazení), pokoj s přímým výhledem na moře 1 800 Kč/os., , letadlo - 
velké kab. zavazadlo 1 200 Kč (56x45x25 cm), zavazadlo do 23 kg 1 690 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 
s možností připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč
Poznámka:
v době tisku katalogu nebyly známy letové řády na r. 2017, z tohoto důvodu může dojít k posunutí termínu zájezdu o 1 den

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Ubytování:
hotel*** v části Forio-Panza s panoramatickou polohou, výhledem na Sant Angelo a ostrov Capri. Pro hotelové hosty je 
k dispozici: venkovní termální bazén (32-35°C) s lehátky a slunečníky, solární terasa u bazénu, bar, terasa s výhledem na moře. 
Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, trajekt na Ischii a zpět, výlet po ostrově bus/místní doprava, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, balkon nebo terasa, 7x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře – menu výběrem, 3 chody), pobyt. 
taxu, průvodce na Ischii
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“  
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 500 Kč bez balkonu (povinné při nedoobsazení), pokoj s přímým výhledem na moře 
1 800 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč 

SLEVA 55 + ze základní ceny - 3% PO
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ISCHIA                     
PANZA » ISCHIA » CASAMICCIOLA TERME » LACCO AMENO » FORIO » BARANO » SERRARA FONTANA 

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT411-18-1      14.09. – 23.09.   14 290,-           A, B, G 
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TERMÁLNí OSTROV                            

Kód Termín Cena Svoz let. 
IT412-18-1      25.09. – 02.10. 15 590,-         L2, L3 

Zelený ostrov, ostrov zdraví, zahrada Evropy – to všechno jsou názvy pro Ischii, malý italský ostrov 
v Neapolském zálivu, který oplývá největší koncentrací termálních vod v Evropě. Užijte si dovolenou 
plnou relaxace, krásy a zdraví. 

PANZA » ISCHIA » CASAMICCIOLA TERME » LACCO AMENO » FORIO » BARANO » SERRARA FONTANA 

POBYT U MOŘE S VýLETY

Doporučujeme

- termální bazény
- pláž CITARA
- pláže SANT ANGELA

Ravello Ischia - Aragonský hrad



NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE 
A MĚSTEČKA APULIE  
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GARGÁNO A APULIE  
PAMÁTKY I MOŘE                             

JÓNSKé A JADERSKé MOŘE UPROSTŘED PRÁZDNIN                       POLOOSTROVů GARGANO A SALENTINO

ITÁLIE

16

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den: Prohlídka historického opevněného městečka OTRANTO u Jaderského moře, ohromné hradby, úzké 
uličky, románská katedrála – jedinečná mozaiková podlaha Strom života a koupání na pláži, která byla 
roku 2000 vyhlášena nejlepší pláží Itálie. Možnost procházky krajinou nejvýchodnější Itálie k fotogenickému 
bauxitovému jezírku, jehož hladina se zrcadlí pod červenými jílovými svahy.
3. den: Navštívíme GALLIPOLI, prohlídka historického městečka na ostrůvku v Jónském moři a ochutnávka 
značkového olivového oleje. Odpoledne příjemné koupání na „Karibské pláži“ BAIA VERDE. 
4. den: Budeme obdivovat město bílých krátkých špičatých střech ALBEROBELLO , stará čtvrť Rione 
Monti s více než 1 000 trulli a kouzelné POLIGNANO A MARE, na rozeklaném a jeskyněmi provrtaném skalis-
ku, na které doráží průzračné vody Jaderského moře. Koupání na oblázkové městské pláži pod kolmými útesy. 
5. den: Navštívíme středisku tarantismu městečko GALATINA s barokními paláci a kostely. Koupat se 
budeme na MALEDIVSKÉ PLÁŽI Jónského moře u Torre Vado. 
6. den: Výlet bárkou s koupáním u mořských jeskyní na jižním pobřeží Salenta, krásný mys SANTA MARIA DI 
LEUCA, rozhraní Jónského a Jaderského moře. 
Koupání v letovisku Torre Vado a ve FJORDU 
CIOLO. Vyhlídková jízda podél jihovýchodního 
pobřeží Salenta a dosažení nejvýchodnějšího 
mysu Itálie CAPO D´OTRANTO.
7. den: Metropole Apulie - středověké ele-
gantní BARI, prohlídka starého města Bari 
Vecchia, labyrint uliček, náměstí na kterých se 
tísní 40 kostelů, bazilika San Nicola - postave-
ná pro uložení ostatků sv. Mikuláše, Štaufský 
hrad - normanská stavba na rozvalinách římské 
pevnosti. Odpoledne koupání na městské pláži 
Jaderského moře nebo výlet vlakem s průvod-
cem do TRANI – labyrint středověkých uliček, 
románská katedrála svatého Mikuláše, židovská 
čtvrť, rybářský přístav a pevnost Fridricha II. 
Večer odjezd z Bari do ČR. 
8. den: Návrat v odpoledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjezd z republiky.
2. den: Příjezd na POLOOSTROV GARGANO, 
vyhlášený svými jedinečnými bílými útesy. Pro-
cházka po VIESTE, romantické městečko s pev-
ností, krásné výhledy na pobřeží. Pro zájemce 
možnost plavby kolem vyhlášených bílých útesů. 
K večeru odjezd na hotel.
3. den: Pobyt u moře. Návštěva jednoho 
z nejmalebnějších starobylých míst v oblasti 
Gargana, městečka PESCHICI, usazeného na 
strmé skále nad mořem.
4. den: Výlet po poloostrově. Průjezd zajímavou 
přírodní rezervací FORESTA UMBRA, les plný 
dubů, buků, tisů a pinií. MONTE SANT’ANGELO, 
horské městečko (803 m n.m.) proslavené třemi 
zjeveními Archanděla Michaela v l. 490-493. 
Čtvrté zjevení v 8. století vedlo k založení kláš-
tera. Dnes je jeskyně, ve které došlo ke zjevením, 
jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii. 
Poutní místo SAN GIOVANNI ROTONDO, kde 
působil františkánský mnich Padre Pia, starý kostel, krásný moderní kostel, křížová cesta.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakultativního výletu na OSTROVY TREMITI, nejvýznamnějšími 
ostrovy jsou San Nicola a San Domino. Oba jsou proslulé krásou a průzračnou vodou, možnosti koupání, 
procházek po ostrovech i k historickým památkám.
6. den: LOCOROTONDO, město, které patří k nejzajímavějším na jihu Itálie. Přejezd do vyhlášené oblasti 
„TRULLI“, bílé domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem. ALBEROBELLO, romantické městečko, 
jehož název znamená „krásný strom“ s více jak tisíci domky „trulli“. Bílé městečko OSTUNI na vrcholku 
s výhledem do okolní krajiny. Procházka historickým centrem s labyrintem uliček, katedrála, Biskupský palác. 
Příjezd na ubytování do oblasti Apulie, která bývá přezdívána „Karibik středomoří“ pro nádherné světlemodré 
moře a bílé pláže.
7. den: Výlet po tzv. „podpatku boty“ Itálie, SALENTINSKÉM POLOOSTROVĚ. Město LECCE, jedinečná 
barokní architektura s mnoha kostely. Piazza del Duomo, katedrála bazilika Santa Croce aj. Vyhlídková cesta 
na nejjižnější mys CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA. GALLIPOLI, středověké centrum na ostrově v Jónském 
moři, anjouovský hrad, rybí trh, katedrála.
8. den: OTRANTO, malebné městečko, kde středověké centrum s úzkými pitoreskními uličkami obepínají 
mohutné hradby. Prohlídka a koupání, odpočinek na pláži. Zastávka u BAUXITOVÉHO JEZÍRKA nedaleko 
Otranta, jehož okolí hýří hnědočervenými barvami. Večer odjezd domů.
9. den: Příjezd v odpoledních hodinách do ČR. Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel je umístěn 

uprostřed poloostrova Salento, odkud budou našim busem dosažitelné nejlepší pláže Apulie a disponuje stylovým bazénem 
v subtropické zahradě), 5x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 990 Kč (povinné při nedoplnění), 5x večeře 1 250 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 280 Kč

Váš BONUS - cestovní pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 1.3.2018
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** s bazénem - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polo-
penzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Kód Termín Cena Trasa
IT414-18-1    04.08. – 11.08. 11 390,-         A, B + Č.Budějovice

Kód Termín Cena Trasa
IT413-18-1      02.09. – 10.09. 14 990,- J* + Plzeň

Apulie, to jsou bílá městečka ve sluncem prozářené krajině, průzračné moře, stříbrné olivové háje, kraso-
vé jeskyně, kvalitní víno a dobrá kuchyně. Nebudeme sice bydlet v hotelu přímo u moře, ale díky ubyto-
vání uprostřed poloostrova Salento snadno dojedeme na nejkrásnější pláže Apulie. Každý den se můžete 
koupat na jiném místě. Moře tady má tak úchvatnou barvu, jednou se ocitneme v Karibiku, jindy na Ma-
ledivách. Dosáhneme nejvýchodnějšího mysu Itálie Capo d´ Otranto a budeme se koupat ve dvou mořích.

Navštivte s námi jižní Itálii. Kouzelný poloostrov Gargáno s fascinujícím pobřežím lemujícím tento výbě-
žek země, budeme obdivovat vápencové útesy, koupat se v smaragdovém moři a obdivovat typická bílá 
městečka. V kamenné Apulii navštívíme Salentinský poloostrov s vyhlášenou oblastí bílých domků trulli, 
prohlédneme Alberobello, barokní Lecce, středověké Gallipoli i bílé městečko Ostuni.

OTRANTO » GALLIPOLI » PLÁŽ BAIA VERDE » ALBEROBELLO » POLIGNANO A MARE » GALATINA 
» MALEDIVSKÁ PLÁŽ U TORRE VADO » MYS SANTA MARIA DI LEUCA » FJORD CIOLO » CAPO D´ 
OTRANTO » BARI » TRANI    

VIESTE » PESCHICI » MONTE SANT´ANGELO » SAN GIOVANNI ROTONDO » LOCOROTONDO » 
ALBEROBELLO » OSTUNI » LECCE » SANTA MARIA DI LÉUCA » GALLIPOLI » OTRANTO

Otranto

Salento

Alberobello



KALÁBRIE APULIE, 
BASILICATA A KALÁBRIE                            

PROGRAM ZÁJEZDU:
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, odpočinek, koupání, pobyt na pláži. Odpoledne fakultativně projížďka ve 
člunech podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté útesy ukrývající malé písečné 
plážičky. Poté přejezd k majáku 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: Pobyt 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 Sciara 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, na kterém poznáme přitažlivé LIPARSKÉ 
OSTROVY. Užijeme si i koupání. Navštívíme 3 nádherné sopečné os-
trovy 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 trajektem na SICÍLII. Přejedeme krátkým trajektem Messinskou úžinu 
oddělující Kalábrii od Sicílie a navštívíme město MESSINA. Zde uděláme krátkou zastávku na prohlídku uni-
kátní katedrály s funkčním orlojem i na krátké posezení na kávu nebo něco sladkého. Po poledni navštívíme 
TAORMINU, jedno 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 cca 3 hodiny s volným rozchodem. K večeru návrat zpět na ubytování.
6. den: Pobyt u moře. Odpoledne výlet autobusem do města TROPEA, jednoho z nejnavštěvovanějších 
měst jižní Itálie, starobylé město na útesech nad písečnými plážemi. Během návštěvy je možno kombinovat 
prohlídku historických památek s posezeními v typických restauracích i dech beroucími výhledy na pobřežní 
scenérii s kostelem sv. Marie. Návštěva místní výrobny s ochutnávkou lokálních produktů a možností jejich 
nákupu. Večer návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře. 
8. den: Transfer na letiště a odlet zpět do Brna a do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do BARI, metropole Apulie. Fakult. výlet za památkami v okolí Bari: k záhadnému hradu 
CASTEL DEL MONTE  a do města MATERA , výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi (kamenné domy 
a kostely vytesané v jeskyních a na útesech). Odjezd na ubytování do oblasti Alberobella.
3. den:  Prohlídka ALBEROBELLA , pohádkového města s více než 1 400 trulli, bílých kónických staveb. 
Barokní město LECCE, jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky. OTRANTO , historické 
centrum, středověké hradby. Středověká mozaika na podlaze katedrály nemá jinde v jižní Itálii obdoby. Pláž 
v Otrantu byla r. 2000 vyhlášena za nejčistější městskou pláž v Itálii. Možnost koupání v Jaderském moři 
nebo procházky k bauxitovému jezírku. Večer příjezd na hotel uprostřed poloostrova Salento, možnost večeře.
4. den: Celodenní okruh po POLOOSTROVĚ SALENTO. Procházka k romantickému majáku na OTRANT-
SKÉM MYSU, nejvýchodnějším cípu celé Itálie. Zastávky v soutěsce CIOLO a na mysu LEUCA, poutní bazi-
lika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou 
podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI s exotickým zbarvením. 
V podvečer zastávka v GALLIPOLI, nacházející se na ostrůvku v Jónském moři, fakult. nákup a ochutnávka 
místního olivového oleje. Návrat na hotel.
5. den: Basilicata a Kalábrie. Prohlídka starověkého řeckého města METAPONTUM, kde se zčásti dochoval 
dórský chrám - místo působení filozofa a matematika Pythagora. MORANO CALABRO, středověký hrad, 
výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd do oblasti Capo Vaticano, nocleh v hotelu, možnost večeře.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno v CAPO VATICANO, úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám 
k zálivu s písečnými plážemi mezi útesy. Odpoledne pro zájemce půldenní fakult. výlet lodí za erupcemi činné 
sopky na ostrově STROMBOLI, které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 45 €). Návrat na hotel.
7. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet po Kalábrii, mytická SKYLLA (šestihlavá obluda 
z Odyssey) s rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ ÚŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským 
a Jónským mořem, největší kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA s krásnou promenádou a muzeem antiky, 
městečko duchů PENTEDATTILO, pobřeží Jónského města a středověké normanské město na skále GERACE. 
8. den: Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano. 
9. den: Městečko TROPEA, jedinečná poloha, barokní balkón Kalábrie“, ochutnávka místní speciality, fefe-
ronkový salám Nduja. Pokračujeme podél západ. pobřeží Kalábrie až do regionu Basilicata. Zastávka nad měs-
tečkem MARATEA, výjezd ke gigantické soše Krista na kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paestum.
10. den: Dopoledne pobyt u moře nebo individuální volno v městečku PAESTUM, variant. odjedeme místní 
dopravou k prohlídce starověkých řeckých chrámů v Paestum. Odpol. odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.
11. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena zahrnuje: let. přepravu tam a zpět, let. taxy, 7x ubytování ve 2lůžk. pokojích (hotely*** nebo apartmány), 7x polo-
penzi, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, pobytovou taxu (cca 5 €/os.) a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (povinné při nedoobsazení), výlet ve člunech podél pobřeží 500 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 2 000 Kč, 1. dítě do 13 let na přistýlce 7 500 Kč, 2. dítě do 13 let na přistýlce 3 500 Kč

Cena zahrnuje: hdopravu lux. klim. busem, 8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v oblasti  Albero-
bello, 2x na poloostrově Salento, 4x v Capo Vaticano, 1x v  Paestum), pobyt. taxu, 8x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 690 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 1 690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč  
v Capo Vaticano, výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč 

Váš BONUS cestovní pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil PO
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Kód Termín Cena Trasa
IT611-18-1      13.09. – 23.09. 14 990,- A, B + Č. Budějovice

17

Kód Termín Cena Odlet 
IT415-18-1 12.06. – 19.06. 22 990,- Praha, Brno
IT415-18-2 19.06. – 26.06. 22 990,- Praha, Brno
IT415-18-3 10.07. – 17.07. 23 990,- Praha, Brno
IT415-18-4 24.07. – 31.07. 23 990,- Praha, Brno
IT415-18-5 07.08. – 14.08. 23 990,- Praha, Brno
IT415-18-6 21.08. – 28.08. 23 990,- Praha, Brno
IT415-18-7 04.09. – 11.09. 22 990,- Praha, Brno
IT415-18-8 11.09. – 18.09. 22 990,- Praha, Brno

Ubytování na jednom místě, krásné koupání, poznání Kalábrie s výlety na Liparské ostrovy a na Sicílii. 
Užijte si léto v Itálii.

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

CAPO VATICANO » STROMBOLI » LIPARI » VULCANO » MESSINA » TAORMINA » TROPEA  

BARI » CASTEL DEL MONTE » MATERA » ALBEROBELLO » LECCE » OTRANTO » POLOOSTROV 
SALENTO » MYS LEUCA » GALLIPOLI » METAPONTUM » MORANO CALABRO » CAPO VATICANO » 
STROMBOLI » SKYLLA » REGGIO DI CALABRIA » PENTEDATTILO » GERACE » TROPEA » MARATEA » 
PAESTUM

S VýLETEM NA SICíLII A LIPARY 

PODPATEK A ŠPIČKA ITALSKé BOTY
STROMBOLI A KOUPÁNí VE TŘECH MOŘíCH  

- ostrov STROMBOLI
- LIPARSKÉ OSTROVY
- město TROPEA
- ochutnávkou produktů

Doporučujeme

Matera Vulcano



PALERMO

CEFALÚ

LIPARSKÉ OSTROVY

TAORMINAETNA

SYRAKUSY
NOTO

AGRIGENTO

NEAPOL

SEGESTA

I T Á L I E

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS/TRAJEKT, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 
2. den: Program A Po příjezdu do NEAPOLE, dle čas. možností, krátká procházka městem se známou čtvrtí 
Santa Lucia s hradem Castell del Ovo ke královskému paláci Palazzo Reale a hradem Castel Nuovo. Na-
lodění na trajekt, noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách. Program B Odpoledne 
odlet z Prahy na Sicílii. Transfer z letiště na hotel v Palermu.
Dále společný program A i B
3. den: Prohlídka PALERMA, návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře 
Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách 
obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou 
kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed 
města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů 
nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských 
parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle 
– Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, 
zdobená apsida, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na nocleh do Palerma. 
4. den: Cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka SEGESTY, antického města tajemných Elymerů, starově-
ké památky zasazené do přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ 
CHRÁMŮ u AGRIGENTA, Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora 
a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svor-
nosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst 

antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu 
ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu 

u Jónského moře pod sopkou Etnou, 
v oblasti Taorminy.
5. den: Pobyt u moře, individ. volno.
6. den: Navštívíme exkluzivní přírod-
ní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku 

Evropy ETNU. Autobusem se dostane-
me do výšky téměř 2 000 m. Zájemci 
vyjedou lanovkou a terénním busem až 
pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 

3330 m nad moře – procházka ke kráterům, 
výhledy do kaldery a na pobřeží Jónského 
moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu 
z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké 

sicilské čokolády. Odpol. sicilské letovisko 
TAORMINA, aragonské domy s palácem 
Corvaia, antická cisterna Naumachie, měst-
ský park Lady Florence se subtropickou za-

hradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy 
starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, 
které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny.

7. den: Pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet na LIPARSKÉ OSTROVY, ostrov VULCANO, jenž je podle 
tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené 
sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabí-
zí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko 
s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně 
zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a chutného dezert-
ního vína malvasia.
8. den: Historický magnet Sicílie - celodenní fakult. výlet busem na jih ostrova.  SYRAKUSY, město z učebnic 
dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část 
města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, 
Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, 
barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým 
uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu 
a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. stol. s tradiční sicilskou 
atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.
9. den: Odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi 
Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALÙ, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním 
masívem La Rocca. Prohlídka středověkých 
uliček, historických památek vč. normanské 
katedrály, koupání v Tyrhénském moři na 
vyhlášené pláži. Večer přejezd do Palerma 
a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách. Pro-
gram B Transfer na letiště a odlet do Prahy. 
10. den: Program A Ráno kolem 7.00 
hod vylodění v NEAPOLI. Prohlídka cent-
ra města – barokní kostely a sloupy, úzké 
uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel sv. 
Kláry – mauzoleum anjuovskýcha bourbon-
ských králů. Kolem poledne poledne odjezd 
z Neapole.
11. den: Program A Předpokládaný návrat 
do ČR v ranních hodinách. 

Vydejte se s námi na Sicílii, do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné 
klima. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakla-
datel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy. 
Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých 
bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny 
a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě 
a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostro-
vech až po atmosféru sicilských měst Taorminy a Cefalú. 

Ubytování:
příjemný hotel***  u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je 
umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky.  2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, 
SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - vý-
běr z menu o třech chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu. 
Cena zahrnuje: 
Program A: dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol - Palermo a zpět - kajuty, 8x ubytování (1x hotel v oblasti Palerma, 5x 
hotel u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty), 6x snídani, pobytovou taxu, průvodce. 
Program B: let. dopravu Praha – Sicílie – Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, odbavené zavazadlo do 20 kg, dopravu 
lux. klim. busem, 7x ubytování (2x hotel v Palermu, 5x hotel u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím), 7x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce  
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
Program A 6x večeře v hotelu 1 800 Kč, Program B 7x večeře v hotelu 2 100 Kč, 1lůžk. pokoj 3 590 Kč (povinné při nedoobsa-
zení), fakult. výlet 8. den 550 Kč/os. (min. 20 účastníků), komplex. poj. vč. storna zájezdu Program A 390 Kč, Program B 280 Kč 

Váš BONUS pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 31.1.2018
Zájezdy provází Mgr. Michal Hrazdil (červenec), Eva Dvořáková 

PO
BY

T U
 M

OŘ
E 

S V
ýL

ET
Y

SICÍLIE – OSTROV BOHA SLUNCE

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

ITÁLIE
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DVĚ MOŘE, NEJVĚTŠí EVROPSKÁ SOPKA 
A JEDINEČNé PAMÁTKY NEJVĚTŠíHO OSTROVA STŘEDOMOŘí                                           

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus/trajekt IT416-18-1 02.07. – 12.07.   15 890,- A, B, G

B let IT417-18-1 03.07. – 10.07.   21 990,- L2 
A bus/trajekt IT416-18-2 27.08. – 06.09.       15 890,- A, B, G

B let IT417-18-2 28.08. – 04.09.   21 990,- L2 

Liparské ostrovy

Palermo Piazza Pretoria



SARdINIESARdINIE

SARdINIE
SARdINIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR, tranzit do Itálie, trajekt na Sardinii.
2. den: Příjezd do městečka ISOLA ROSSA, barevné skály, krásná příroda a pláže.
3. den: Pobyt u moře.
4. den: CAPO D‘ORSO, krátký výstup ke skalisku Roccia dell’Orso (ohromný erozí vymodelovaný žulový 
blok připomínající medvěda), krásné výhledy na souostroví La Maddalena. Fakultativně trajektem k návštěvě 
městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím. Návštěva městečka SANTANA 
TERESA DI GALLURA, příjemné letovisko s velmi krásným romantickým středem i okolím.
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta vnitrozemím ostrova k Santissima Trinita di Saccargia 
- překrásný románský kostelík z počátku 12. stol. Severním pobřežím dojedeme do malebného historického 
CASTELSARDO, městečko s hradem ležící na mohutném skalisku, krásné výhledy, středověké uličky s množ-
stvím kostelíků. Pokračujeme podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla Roccia dell‘ Elefante. 
7. den: Prohlídka ALGHERO, malebný přístav mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí. PALMAVERA, 
prehistorická památka. Mys CAPO CASSIA s Neptunovou jeskyní.
8. den: Pobyt u moře.
9. den: Cesta za dávnou historií Sardinie - prehistorické hrobky CODDU VECCHIU a nurag ALBUCIU 
u Arzacheny. Příjezd na COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), nejkrásnější část pobřeží Sardinie se ska-
lisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. Městečko PORTO CERVO, centrum Costy 
Smeraldy s krásným přístavem, množství jachet, obchůdky, restaurace a záplava květin. OLBIA, přístavní 
město založené již v 5. století př.n.l. Kartaginci, historické centrum s bazilikou San Simplicio. Trajekt do Itálie.
10. den: Vylodění v Itálii. Příjezd do ČR v nočních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hod. do LIVORNA k trajektu na Sardinii.
2. den: Olbia / Golfo Aranci, kouzlo přístavu, cesta podél Smaragdového pobřeží přes COSTA SMERAL-
DU na CAPO D´ORSO, městečko SANTA TERESA DI GALLURA, procházka skalami, výhledy na ostrovy, 
CASTELSARDO, tradiční přístav s atmosférou starého města, cesta do letoviska CALA GONONE, ubytování 
u nejkrásnější pláže Sardinie (chaty v kempu**** se nachází v piniovém háji nedaleko pláže nebo hotel Cala 
Luna*** ), koupání a odpočinek na růžové pláži.
3. den: Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet okolo pobřeží s koupáním a zastávkami (petroglyfy, jeskyně, 
kde se množí mroži a krápníková jeskyně Grotta del Fico (48 €), zpět lodí nebo turistika nad pobřežím. 
4. den: Výlet za kulturou západního pobřeží, nurág SANTA SABINA, Algherský záliv a ALGHERO, věž Torre di 
Porta Terra, dóm nebo Porto Torres, vápencový mys Capo Caccia. Nejvýznačnější románská památka kostel 
SANTISSIMA TRINITĀ DI SACCARGIA u Sassari, BOSA, čtvrť Sa Costa, aragonský dóm. 
5. den: Pobyt u moře nebo variantně DORGALI, kamenné městečko, význačné megalitické stavby, unikátní 
JESKYNĚ ISPINIGOLI s říčkou Su Anzu, léčivé termální „lázně“ San Giovanni, koupání v termálech, návště-
va nurágové vesnice, turistika s výhledy na zátoku.
6. den: Celodenní koupání nebo variant. fakult. výlet na CAGLIARI, čtvrť Castello, římské památky a nejroz-
sáhlejší muzeum, SU-NURAXI, nurágový komplex u Barumuni , nejvýznamnější megalitická památka v pří-
rodě nurágového typu, unikátní Casa Zapata. NORA, nejstarší město, úchvatné mozaiky a antické vykopávky.
7. den: Celodenní výlet do hor a dvě sardinská nej: pohledy na kaňon řeky GORROPU barevné skály mysu 
CAPO BELLAVISTA u přístavu Arbatax, pohoří Gennargentu, turistika s možností výstupu na nejvyšší horu 
ostrova La Marmora, nejvýše položená víska FONNI, fakult. tradiční večeře.
8. den: Pěší výlet k nurágu MANNU, variant. možnost zapůjčení kol a cesta na vyhledávanou pláž Cala Luna, 
návrat turisti. cestou, nebo variant. koupání a pěší výlet kolem sopky na unikátní bílou pláž Cala Cartoe, 
návrat turist. cestou nebo fakult. turistika v horách s najatými terénními vozy do odlehlé oblasti Baunei, 
pastevecký oběd a pobyt na pláži Sisine, možnost návratu čluny (60 -100€).
9. den: Odjezd z Cala Gonone, cestou případně krátké toulání u přírodní rezervace CAPO COMINO. Turistika 
v rezervaci Capo Comino, relax a koupání na písčitých plážích, přejezd do přístavu Olbia / Golfo Aranci, trajekt 
ze Sardinie do LIVORNA, cesta do ČR. 
10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Program a bližší info na www.redok.cz  

PROGRAM ZÁJEZDU a bližší info na www.redok.cz  

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt z/na Sardinii, 7x ubytování v apartmánech (2lůžk. ložnice se společným 
příslušenstvím), 6x českou polopenzi ( jednoduchá strava), průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, vratnou kauci za apartmán 30 €/os., a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os.
Poznámka: Zájem o dokoupení kajut nahlašte při přihlášení nejpozději do 28.2.2018. Zájemce budeme poté kontaktovat 
(ne každá loď garantuje kajuty).

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty, přístavní poplatky, 7x ubytování v chatách (2lůžk. pokoje s možností 
vaření), nebo 7x ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, příp. pobytové taxy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: za obsazení chaty 1 osobou 3 900 Kč, sardinská večeře (pouze chaty) 750 Kč, 1lůž. pokoj v hotelu 
4 900 Kč, pokoj s balkónem 2 300 Kč, pokoj s balkónem a výhledem na moře 4 700 Kč, fakult. výlet 6. den (min. 20 osob) 
850 Kč, večerní ochutnávka sardinských vín 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Sardinie – Praha, let. taxy, dopravu po Sardinii, 7x ubytování v hotelu**** s bazénem 
(2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 7x polopenzi, průvodce PO
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Kód Termín Cena Trasa
IT418-18-1  08.06. – 17.06. 13 990,- N + Plzeň
IT418-18-2  31.08. – 09.09. 14 390,- N + Plzeň

Kód Termín Cena
chata/hotel Trasa

IT419-18-1  20.09. – 29.09. 16 990,- / 26 990,- J*

Kód Termín Cena Svoz let.
IT420-18-1  01.06. – 08.06. 22 690,- L1Kód Termín Cena

chata/hotel Svoz let.

IT434-18-1  10.06. – 17.06. 25 990,- / 32 990,- L1
IT434-18-2 21.09. – 28.09. 24 990,- / 31 990,- L1

Zájezd zaměřený na přírodní krásy ostrova nás zavede na krásné bělostné pláže, které směle konkurují 
tropickým letoviskům, mezi skalní útvary, rozeklané pobřeží, k prehistorickým památkám a do zajíma-
vých městeček a letovisek ostrova.   

Pobytový zájezd s turistickými výlety po provincii Nuoro a ubytováním v Cala Gonone.

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

COSTA SMERALDA » SANTA TERESA DI GALLURA » CASTELSARDO » CALA GONONE » GROTTA DEL 
FICO » SANTA SABINA » ALGHERO » SANTISSIMA TRINITĀ DI SACCARGIA » BOSA » CAGLIARI » SU-
NURAXI » NORA » KAŇON GORROPU » CAPO BELLAVISTA » NURÁG MANU » CAPO COMINO

SMARAGDOVé POBŘEŽí                                               RAJSKý OSTROV NURÁGů V TYRKYSOVéM MOŘI                                               

SMARAGDOVé POBŘEŽí                                               

RAJSKý OSTROV NURÁGů

Sardinie - Costa Smeralda Sardinie - Castelsardo



Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekty, 9x jednoduché ubytování v chatkách - 2lůžk. ložnice (1x ložnice s dvoulůž-
kem, 1x ložnice s oddělenými lůžky ev. nad sebou) – z toho 7x na Sardinii, severní pobřeží u Isola Rossa a 2x na Korsice, 
oblast zátoky Propriano, možnost vaření v chatkách, 2x polopenze na Korsice ( jednoduchá strava připravovaná českou 
kuchařkou), průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. a lodní výlety, ložní prádlo, vratnou kauci 30 €/os. a vše, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj v chatce 3 600 Kč, výběr ložnice v chatce 350 Kč/os., komplex. pojištění včetně 
storna zájezdu 420 Kč

*Hotelový program je mírně odlišný (přesný program na stránkách www.redok.cz). Ubytování je zajištěno v hotelích. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekty, 6x ubytování (2x v hotelu na Korsice, 4x v hotelu na Sardinii, 2x snídani, 4x 
polopenzi, průvodce

Poznámka: zájem o dokoupení kajut je nutné nahlásit CK nejpozději do 28.2.2018 (zájemce budeme poté kontaktovat, ne 
každá loď garantuje kajuty)

KORSIKA 
AZUROVÉ MOŘE                                        

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odjezd z ČR (upřesnění času odjezdu v závislosti na novém jízdním řádu trajektů), trajektem 
z Itálie do BASTIE na Korsice. Návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány 
(platí pro zájezdy s nočním trajektem). Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží 
do zátoky Valinco u městečka Propriano - ideální místo na výlety po celé Korsice. Ubytování v bungalovech. 
3. den: Pobyt u moře v zátoce Valinco u Propriana, krásná dlouhá písčitá pláž, na jedné straně zakončená 
stejnojmenným městečkem, na druhé skalisky s janovskou věží. Odpoledne seznámení s městem. 
4. den: Celodenní výlet k. Odjezd do EVISY (805 m), odtud příjemný pozvolný sestup do soutěsky SPE-
LUNCA (2-3 hod.), jedné z nejkrásnějších atrakcí ostrova, možnost osvěžujícího koupání v kaskádách. Poté 
návštěva nedalekého malebného města PORTO s janovskou věží. Odpoledne navštívíme bizardní skály CA-
LANCHE , barevné skalní útvary kontrastující s azurovou hladinou moře. Pokračujeme do nedalekého 
CARGHESE, jehož obyvatelé jsou potomky Řeků.
5. den: Pobyt u moře. Pozdě odpoledne navštívíme nedaleké proslulé naleziště prehistorické kultury FILI-
TOSA s mnoha menhiry, večerní život v městečku SARTĒNE, úzké a křivolaké uličky, dýchne tu na nás duch 
minulosti vendety a pirátských výprav.
6. den: Ráno turistický výlet s překrásnou scenérií skalních věží BAVELLA. Dvě varianty obtížnosti, mírnější 
zvládne každý, aniž by byl o něco ochuzen. Pozdě odpoledne koupání a pobyt u moře. 
7. den: Přejezd do BONIFACIA, prohlídka města, které je svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoru-
hodnostem Evropy. Pro zájemce projížďka lodí pod skalnatými útesy (cca 20 €/os.), možnost koupání u ska-
lisek nebo fotogenické procházky po útesech až k majáku na  pláž u ostrůvku St. Antoine. Odpoledne návrat. 
8. den:  Pro zájemce odjezd do hlavního města Korsiky - AJACCIA. Po prohlídce města, která bude ponejvíce 
věnovaná jeho rodákovi Napoleonovi Bonaparte, se vydáme k nedalekým ILES SANGUINAIRES. Zde si spo-
lečně zajdeme k překrásné janovské věži. Návrat do kempu.
9. den: Ráno odjezd z kempu do BASTIE, v případě časových možností krátká prohlídka přístavního města 
(v závislosti na jízdním řádu trajektů). Trajektem plavba do Itálie. Odjezd směr ČR. 
10. den: Návrat do republiky.

Korsika + 2 programové dny navíc*, termín 31.05. – 11.06.
1. - 2. den: Pobyt u moře.
2. den navíc: Pro zájemce přejezd k bílé pláži ROCCAPINA se skalními útvary zvanými Lví kameny s možností 
nenáročné pěší túry na vedlejší pláž D‘ERBAJU s malými písečnými dunami.

A ŠTíTY HORSKýCH VELIKÁNů

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

BASTIA » CORTE » PROPRIANO » EVISA » SPELUNCA » PORTO » CALANCHE » CARGHESE » FILITOSA 
» SARTĒNE BAVELLA » BONIFACIO » AJACCIO » ILES SANGUINAIRES

PO
BY

T U
 M

OŘ
E 

S V
ýL

ET
Y

SARdINIE A KORSIKA                                          

ITÁLIE, fRANCIE

20

Ubytování: jednoduché bungalovy v zátoce Valinco u Propriana cca 250 m od pláže. Bungalov má dvě navzájem oddělené  
ložnice - 2lůžk. s manželskou postelí a 2 - 3lůžk. ložnice (palanda a samostatné lůžko). Pro oba pokoje je společná kuchyňka 
(lednička, vařič, kávovar, základní nádobí), společná koupelna (WC, umyvadlo, sprcha) a terasa. V areálu je k dispozici velký 
a dětský bazén. 
Cena zahrnuje: dopravu klim busem, trajekty, vstupní a výstupní korsickou daň, 7x (9x)* ubytování v bungalovech, povle-
čení, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní výlet, vratnou kauci na bungalov (30 €/os.) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: neobsazené lůžko: 1. termín 4 000 Kč, 2. termín 5 400 Kč, 3. termín 4 200 Kč, 6x česká večeře 
(3.-8. den) 960 Kč, 8x* večeře (3.-10. den) 1 280 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč (420 Kč)*
Poznámka:
Jízdní řády trajektů na sezonu 2018 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo lehké úpravy 
programu z důvodu jejich změny. 

Kód Termín Cena Trasa
FR422-18-1*        31.05. – 11.06. 13 990,- J* + Břeclav, Bratislava
FR472-18-1       29.06. – 08.07. 14 990,- J* + Břeclav, Bratislava
FR472-18-2  24.08. – 02.09. 13 990,- J* + Břeclav, Bratislava

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Trajekt Livorno - Bastia. Cesta vnitrozemím Korsiky do oblasti Propriana. Cestou návštěva starobylé-
ho bývalého hlavního města ostrova CORTE s romantickými uličkami a pevností.
3. den: Dopoledne AJACCIO, Napoleonovo rodiště. Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem 
věže s výhledy ke „Krvavým ostrovům“, bývalé útočiště pirátů.
4. den: Zastávka v typickém korsickém městečku SARTENE, následuje krásné a působivé město BONIFACIO 
založené jako pevnost na vápencových skalách, které ční z vod Středozemního moře. Trajekt na Sardinii.
5. den: Pobyt u moře, odpočinek. 
6. den: CAPO D’ORSO, krátký výstup ke skalisku Roccia dell´Orso s výhledy na tyrkysové moře a souostroví 
La Maddalena. Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže 
se stala národním parkem. Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, 
působivým náměstím. SANTA TERESA DI GALLURA, příjemné letovisko, romantický střed i okolí.
7. den: Cesta vnitrozemím ostrova k  SANTISSIMA TRINITÁ DI SACCARGIA, jedna z nejkrásnějších církev-
ních staveb na Sardinii. SASSARI, město zajímavé kontrastem moderního města a středověkého jádra kolem 
katedrály. Severním pobřežím do historického CASTELSARDO, městečko s hradem na mohutném skalisku, 
z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, středověké uličky, kostelíky, malá náměstí, restaurace. Podél 
pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla Roccia d´Elefante.
8. den: Monumentální nurág LOSA s hlavní věží, baštou, kamennými chýšemi a chodbami, postavený 
z ohromných čedičových balvanů. STA. GIUSTA, bazilika z 11.-12. století v pisánsko-lombardském slohu. 
THARROS, archeologický areál s podzemními a skalními hrobkami.
9. den: Pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce pěší výlet ze Santa Teresa di Gallura k nádherným skaliskům 
na výběžku Capo Testa, ze zdejší žuly jsou postaveny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí dómu v Pise.
10. den: Malebný přístav ALGHERO mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí přezdívané „malá Barcelo-
na“. PALMAVERA, prehistorická památka. Mys CAPO CACCIA s Neptunovou jeskyní a krápníkovou výzdobou.
11. den: Cesta za dávnou historií Sardinie, prehistorické hrobky CODDU VECHIU a nurag ALBUCCIU 
u Arzacheny. COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), přírodně zajímavé pobřeží na severovýchodě ostrova 
se skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou.  Městečko PORTO CERVO, centrum 
Costy Smeraldy, krásný přístav, množství jachet, obchůdky, restaurace. OLBIA, přístavní město založené již 
v 5. století př.n.l. Kartaginci. Noční trajekt do Itálie.
12. den: Průjezd Itálií, Rakouskem, příjezd do ČR v nočních hod., dále dle míst nástupů.

KRÁSNé OSTROVY STŘEDOMOŘí 

Na ostrově Korsika navštívíme Ajaccio, Sartene, Corte i Bonifacio. Druhým z ostrovů bude Sardinie, krás-
né moře a pobřeží se zálivy, mořskými jeskyněmi, vnitrozemí ostrova s horskými masívy a památkami 
na různá období historie. 

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

Kód Termín Cena Ubytování Trasa
IT421-18-1 05.09. – 16.09. 14 390,-   chatky N + Plzeň
IT476-18-1* 08.09. – 16.09. 15 990,-    hotel N + Plzeň

Sardinie - La Maddalena Korsika - Bonifacio



GRASSE

BIOT

ANTIBES

VENCE NICE

MONACO

PROVENCE
VE STYLU KORSIKY                            

AZUROVÉ POBŘEŽÍ                                                                             
A PROVENCE                            

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR do Francie. 
2. den: Ráno zastávka v soutěsce řeky ARDECHE u skalního oblouku Le Pont d‘Arc, dále busem po pa-
noramatické cestě nad kaňonem s vyhlídkami na vápencové skalní útvary. Odpočinek na pláži v městečku 
SAUZE spojený s koupáním, procházka podél řeky do St. Martin d‘Ardeche a středověkého městečka Aigueze, 
spojená s ochutnávkou vína, čas chůze 2 hod. V podvečer přejezd na ubytování k moři do Saintes Maries de 
la Mer.  Fakult. možnost splutí řeky Ardeche za příplatek.
3. den: Seznámení s městečkem LES SAINTES MARIES DE LA MER a jeho pamětihodnostmi, koupání 
a pobyt u moře. Odpoledne bývalé hl. město římské provincie ARLES, aréna, římské divadlo, románský kláš-
terní komplex St. Trophime. Večer návrat do kempu. 
4. den: Výlet do městečka SAINT RÉMY, možnost návštěvy románského kláštera St. Paul de Mausole, kde se 
léčil van Gogh, případně i archeologického naleziště Glanum s galořímskými památkami. Odtud přejezd podél 
pohoří Les Alpilles. Zastávka u Daudetova mlýna, procházka v okolí. Přejezd do středověkého městečka na 
skále LES BAUX DE PROVENCE - jedno z nejnavštěvovanějších městeček Francie, prohlídka hradu. Fakult. 
možnost cyklovýletu na kole z půjčovny za příplatek.
5. den: Ráno odjezd do NP LUBERON, procházka cedrovým lesem. Zastávka v kamenném městečku na kopci, 
tzv. orlích hnízd - Lacoste. Dále se u románského cisterciáckého kláštera Abbey de Senanque, který je ob-
klopen políčky levandule, projedeme podél Gordes (nejfotografovanější městečko v Provence) do městečka 
ROUSSILLON, které je vybudované na výběžku okrových skal a nese označení jedné z nejkrásnějších vesnic 
Francie. Příjezd do kempu pozdě večer. 
6. den: Koupání, zastávka ve vinném sklepu na ochutnávku, návštěva opevněného AIGUES-MORTES, mož-
nost procházky po hradbách a ochutnávky místních specialit. Návrat do kempu. 
7. den: Ráno výlet do AVIGNONU a okolí. Zastávka u řeky Gardon v historickém COLLIAS s možností 
koupání. Přejezd k zachované stavbě římského akvaduktu Pond du Gard , prohlídka, možnost koupání, 
nebo kratší procházka v okolí. Odpoledne AVIGNON, návštěva opevněného centra, zejména papežského 
paláce, největší gotické stavby v Evropě, slavného mostu St. Bénézet známého z písničky „Sur le pont 
d‘Avignon“ a skalní vyhlídky Rocher des Doms. Večer návrat do kempu. Fakultativně možnost splutí řeky 
Gardon za příplatek. 
8. den: Přejezd do oblasti LES CALANQUES do Azurového pobřeží, městečko CASSIS, kratší pěší výlet 
většinou po skalnatých útesech okolo zálivu Port-Miou a Port Pin s možností koupání ve druhém zálivu. 
Eventuálně projížďka lodí podél zálivů a prohlídka městečka CASSIS rozloženého na svazích s vinicemi, někdy 
přirovnávaného ke slavnému St. Tropez.  
9. den: Pěší turistika v deltě Rhony (délka dle vlastního výběru), podél jezera Vaccares po hrázi okolo píseč-
ných dun směrem k majáku La Gacholle (12 km) a zpět po mořském břehu přírod. rezervace CAMARGUE, 
event. možnost plavby výletní lodí po Malé Rhoně. V podvečer odjezd směr ČR. 
10. den: Návrat do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do NICE, transfer na hotel na pobřeží francouzské Riviéry - Villeneuve-
-Loubet/Nice, ubytování, pobyt u moře.
2. den: Město s provensálskou duší NICE, největší letovisko francouzské Riviéry, procházka městem, Anglická 
promenáda, čtvrť Vieux Nice, zámecký vrch, kombinace slunce, moře a luxusu. Výlet do vnitrozemí do jedné 
z nejslavnějších vesnic na kopci ST-PAUL-DE VENCE, bývalá francouzská pevnost, původní uličky, středo-
věké budovy, osobitá atmosféra, vesnice slavných osobností. Procházka po hradbách s výhledy do krajiny 
plné cypřišů, malá náměstí, kašny, kostel église Collégiale s obrazem sv. Kateřiny od Tintoretta. Navštívíme 
i VENCE, prohlídka Starého města s hradbami, Růžencová kaple s biblickými výjevy od Henriho Matisse aj.  
3. den: Pobyt u moře, individuální volno, možnosti fakultativních výletů do okolí nebo návštěva nedaleké-
ho MARINELANDU, kde se seznámíme s řadou mořských živočichů, zblízka si prohlédnete žraloky, delfíny, 
kosatky, lachtany a jiné. 
4. den: Dopoledne pobyt u moře. Polodenní výlet do Monackého knížectví, staré město MONACO a moderní 
MONTE CARLO. Navštívíme Oceánografické muzeum, katedrálu, Knížecí palác, kasino, procházka k nádherné 
pláži Larvotto. 
5. den: Tři perly francouzské Riviéry – Antibes, Biot a Grasse. Ráno odjedeme do starobylého města ANTI-
BES, projdeme se bludištěm úzkých ulic s jedním z nejlepších trhů regionu, následuje historické centrum 
Starého města s hradbami a výhledy na Château Grimaldi, přístav s luxusními jachtami a fakult. lodní 
výlet na CAP D´ANTIBES s přepychovými vilami v kvetoucích zahradách, variantně návštěva Musée Picasso 
v Château Grimaldi se 150 umělcovými díly. BIOT, kouzelná vesnička na kopci s úzkými strmými uličkami, 
skvělé umělecké a řemeslné dílny, osobitý půvab. Městečko GRASSE, bez nadsázky hlavní město světové 
kosmetiky již od 18. stol., prohlídka historické výrobny parfémů a mýdel Fragonard s možností nákupů. 
Procházka bludištěm strmých ulic, středověké domy, uličky okolo Place aux Aires a Place de Cours, katedrála, 
obchůdky s voňavými suvenýry.
6. den: Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Ubytování: Mobilhome (4 osoby) - dva oddělené pokoje se společným sociálním zařízením a kuchyňkou vybavenou sporá-
kem, lednicí a nádobím. Ubytování se nachází v kempu s bazénem. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekt na Korsiku a zpět, vstupní a výstupní korsickou daň, 7x ubytování v mobilho-
mech, ochutnávku vína, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 900 Kč (povinné při nedoobsazení), 6x česká polopenze 1 500 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 330 Kč

Cena zahrnuje: 
let. přepravu Praha – Nice – Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, dopravu klim. busem na výlety, 5x ubytování na 
pobřeží francouzské Riviéry - Villeneuve-Loubet/Nice, hotel - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 
5x snídani, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4 600 Kč, komplexní pojištění včetně storna 
zájezdu 210 Kč   
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Kód Termín Cena Trasa
FR424-18-1 31.08. – 09.09. 13 690,- J + Plzeň

Kód Termín Cena Trasa
FR425-18-1    15.07. – 20.07. 19 990,- L2
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Zájezd za kouzlem středověkých městeček i římských památek. Pojeďte objevovat aktivně kouzlo Pro-
vence, nechte se okouzlit přírodními scenériemi, hlubokými kaňony, vápencovými pohořími i divokou 
krásou přírodní rezervace Camargue. 

Azurové pobřeží, to je samozřejmě francouzská Riviéra, jedna z nejznámějších oblastí na pobřeží Stře-
dozemního moře, starobylé uličky vonící bylinami, rušný společenský život v letoviscích. Azurové pobřeží 
nabízí i klid a pohodu vnitrozemí v ospalých vesničkách s vinicemi a vinnými sklípky. Druhou oblastí 
našeho zájezdu je Provence, oblast levandulových polí a olivových hájů, krajina plná barev, opevněných 
měst, výborné kuchyně a vína, krajina, která inspirovala Van Gogha a změnila moderní malířství.

ARDECHE » SAUZE » LES SAINTES MARIES DE LA MER » ARLES » SAINT RÉMY » LES BAUX DE 
PROVENCE » NP LUBERON » ROUSSILLON » AIGUES-MORTES » AVIGNON » POND DU GARD » 
COLLIAS » CASSIS » CAMARGUE

NICE » SAINT PAUL DE VENCE » VENCE » MONACO » MONTE CARLO » ANTIBES » CAP D´ANTIBES » 
BIOT » GRASSE

AKTIVNí POBYT S VýLETY, LEHKÁ TURISTIKA  POBYT U MOŘE S VýLETY  

- tři perly francouzské Riviéry - Antibes, Biot, Grasse
- výlet do Monackého knížectví
- Růžencovou kapli s biblickými výjevy

Doporučujeme

Avignon Nice



PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – LETECKY
1. den: Program A V odpoledních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Program A Příjezd na francouzskou Riviéru. Ranní procházka po provensálském trhu v středomoř-
ském ANTIBES s dlážděnými ulicemi plnými květin. Pokračujeme návštěvou MARINELANDU, cvičení delfíni, 
kosatky, tučňáci i tuleni. Ubytování ve VILLENEUVE-LOUBET s krásnou pláží a okolím, které nabízí řadu 
možností pro výlety i turistické túry. Individuální volno.
3. den: Program A Pobyt u moře, variantně návštěva místního Aquaparku. Program B Dopoledne odlet 
z Prahy do Nice dle let. řádu, transfer z letiště, okružní jízda a prohlídka NICE, procházka městem a po An-
glické promenádě, exkluzivní čtvrt Cimiez s výhledy, úzké klikaté uličky čtvrti Vieux Nice (stará Nice) s place 
Garibaldi, zámecký vrch. Odjezd na hotel, ubytování.
4. den: Společný program A i B. Výlet za turistickými magnety Francouzské Riviéry. Návštěva městečka 
parfémů GRASSE, které je již od 18. stol. centrem světové kosmetiky. Návštěva historické výrobny parfémů 
a mýdel Fragonard s možností nákupu. Grasse patří už po staletí spolu s Paříží a Montpellierem k nejdůle-
žitějším střediskům parfémového průmyslu. V oblasti se ve velkém pěstuje růže, levandule, jasmín, mimóza, 
citroník, právě pro jeho zásobování. Následuje největší evropský kaňon GORGES DU VERDON, stejnojmenné 
smaragdově zelené řeky, která si razí cestu vápencovou plošinou Haute-Provence. Pokračujeme až k jižnímu 
okraji kaňonu k vyhlídce MESCLA, poznáme nejkrásnější místa regionu a vykoupeme se v jezeře ST. CROIX, 
kam se řeka Verdon vlévá. 
5. den: Program A Pobyt u moře. Program B Ranní výlet do nedalekého ANTIBES staré město, bludiště 
úzkých ulic s jedním z nejlepších trhů regionu, Château Grimaldi z 16. stol. Zde po 2. svět. válce získal Picasso 
ateliér a z vděčnosti daroval městu své malby, kresby a keramiku z této doby. V zámku dnes sídlí Musée Picas-
so, variantně možnost návštěvy vyhlášeného MARINELANDU. Po prohlídce návrat na hotel, pobyt u moře.  

6. den: Společný program A i B. Návštěva poloostrova St. Tropez s rozlehlými vinicemi. 
Okouzlující vesnice RAMATUELLE s labyrintem úzkých uliček 

obehnaných zdí a hrobem Gérarda 
Philipa, ochutnávka místních vín 
Côtes de Provence. Koupání na krás-
ných písečných plážích u St. Tropez 

a prohlídka starosvětsky krásného 
města ST-TROPEZ naproti pahorkům 
Massif des Maures, staré město - Vie-
ux Port, četnická stanice a výhledy od 

pevnosti na celý záliv. Lodí přejedeme 
ze St. Tropez (nejkrásnější pohledy na 
město) do francouzských „Benátek“, 

městečka PORT-GRIMAUD, vystavěné-
ho na kanálech - kotvící jachty, půvabné 
osobité domky. Večerní CANNES, elegant-
ní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty 

o rozměrech zaoceánských plavidel, procház-
ka po světovém letovisku, boulevard Croiset-
te, filmový palác.
7. den: Společný program A i B. Výlet do 

nejúchvatnějších městeček na kopcích. Přes 

RAMATUELLE

ST. TROPEZ

ANTIBESCANNES

GRASSE

NICE

MONACO

krásně položené VILLEFRANCHE-SUR-MER, krátká prohlídka, barvité a živé nábřeží, idylický přístav, kaple 
sv. Petra dojedeme do prvního městečka na kopci, romantického ÉZE vysoko nad Středozemním mořem, 
prohlídka, úzké uličky, květinami obsypané domy, zříceniny hradu, botanická zahrada Jardin Exotique se str-
hujícím výhledem. Pokračujeme do vnitrozemí k prohlídce druhého městečka na kopci, slavného ST-PAUL-
-DE-VENCE, bývalá francouzská pevnost u hranic se Savojskem, výhledy z hradeb, původní uličky, středověké 
budovy, památky historického jádra. Návrat na hotel, pobyt u moře. 
8. den: Společný program A i B. Pobyt u moře.
9. den: Program A Okružní jízda po NICE, procházka městem a po Anglické promenádě, exkluzivní čtvrt 
Cimiez s výhledy, úzké klikaté uličky čtvrti Vieux Nice (stará Nice) s place Garibaldi, zámecký vrch. S Francií 
se rozloučíme v Monackém knížectví, staré město MONACO, přístavní čtvrť Condamine a moderní MONTE 
CARLO. Navštívíme známé Oceánografické muzeum, katedrálu s hrobkami monackých knížat, Knížecí palác 
i kasino v Monte Carlu. Procházka k pláži Larvotto, naposledy vychutnáme koupání v azurově modré vodě 
a odjedeme domů. Program B Po snídani transfer na letiště a odlet do Prahy.
10. den: Program A Předpokládaný návrat do republiky v odpoledních hodinách.

Seznámíme se s kouzelným krajem Azurového pobřeží. Ubytováni budeme v městečku Villeneuve-Lou-
bet, kterému dominuje středověký hrad a krásný záliv Andělů (Baie des Anges). Zájezd spojuje pobyt 
u moře s prohlídkou měst a dalších turistických magnetů oblasti. Navštívíme festivalové Cannes, pro-
jedeme se kaňonem řeky Verdon, prohlédneme si hlavní město Azurového pobřeží Nice, středomořské 
Antibes, francouzské „Benátky“ Port Grimaud, městečka na kopcích. Zábavu si užijeme v místním vyhlá-
šeném Marinelandu nebo aquaparku, vykoupeme se na světoznámých plážích a závěr našeho pobytu 
bude patřit Monacu a Monte Carlu. Užijte si dovolenou na Francouzské Riviéře!  

Cena zahrnuje:
Program A: dopravu lux. klim busem, 7x ubytování v  hotelu ve Villeneuve-Loubet - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
7x snídani formou bufetu, průvodce. 
Program B: let. přepravu Praha – Nice – Praha vč. let. tax, příruční zavazadlo dle pravidel let. společnosti, transfery z/na 
letiště, dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v  hotelu ve Villeneuve-Loubet - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani 
formou bufetu, průvodce.  
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní služby, ochutnávky, plavby lodí a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
Program A: 1lůžk. pokoj 5 700 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč. 
Program B: 1lůžk. pokoj 4 900 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavené zavazadlo do 20 kg 1 400 Kč, komplexní pojištění 
vč. storna zájezdu 250 Kč. Pro zájemce o návštěvu Marinelandu - nutná rezervace předem v CK (skup. slevy od 20 osob, platba 
na místě cca 30 €). Možnost zajištění večeří průvodcem na místě, cena jedné večeře cca 13 €/os., platba na místě v restauraci.

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Petr Horák PO
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ANTIBES » VILLENEUVE-LOUBET » GRASSE » KAŇON VERDON » RAMATUELLE » ST. TROPEZ » PORT 
GRIMAUD » CANNES » VILLEFRANCHE-SUR-MER » ÉZE » ST-PAUL-DE-VENCE » NICE » MONACO » 
MONTE CARLO 
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POBYT V ZÁTOCE ANDĚLů S VýLETY                                               

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus FR425-18-1         24.08. – 02.09.           13 390,- A, B, G + Plzeň        
B let   FR426-18-1 26.08. – 01.09.   19 990,- L2, L3

Monaco

Canyon du Verdon



POKLAD STŘEDNí DALMÁCIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Ráno příjezd do SPLITU. Před naloděním na trajekt individuální prohlídka města. Následuje téměř 
3hod. plavba trajektem Jaderským mořem kolem ostrovů Šolta, Brač a Hvar. Vylodění na ostrově VIS, ve stej-
nojmenném městečku. Odjezd na ubytování do starobylé Komiži, ležící na úpatí nejvyššího vrcholu ostrova, 
587 metrů vysoké hory Hum. Ubytování v hotelu přímo na pláži, individ. volno, odpočinek, koupání, večeře. 
3. den: Pobyt u moře. Seznámení s podmanivým městečkem KOMIŽA, Úzké uličky lemované tmavohně-
dými domky ze 17. a 18. stol., benediktinský klášter sv. Mikuláše, přístavu dominuje renesanční pevnost 
s rybářským muzeem a množství příjemných posezení v romantických zákoutích na pobřežní promenádě. 
Milovníkům ryb a zvláště humrů, doporučujeme navštívit konobu Jastožera, kde zvládnou připravit tyto 
lahodné klepetáče naprosto bezchybně. Jde o jedinečnou restauraci, kde se můžete najíst rovnou nad vodou.
4. den: Fakultativní lodní výlet na ostrůvek BIŠEVO, všudypřítomná rozmarýna a především fantastická 
MODRÁ JESKYNĚ, jejíž krásy předčí i světoznámou jeskyni na ostrově Capri, vzácný příklad přírodní krásy. 
Jeskyně je dlouhá 31 m a široká okolo 18 m. Skalním otvorem v moři do jeskyně proniká sluneční světlo a díky 
lomu světla vzniká nádherná hra barev (od modrošedé až po stříbřitou). 
5. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
6. den: Výlet do TITOVY JESKYNĚ (Titova špilja) v hoře Hum, z níž Tito koordinoval vojenské a diplomatické 
kroky. Navštívíme prastaré městečko VIS se zbytky řeckého hřbitova, římských lázní, pobřežní promenáda od 
Luky do Kuta s letními sídly a paláci např. Česká vila, kaštel, archeologické muzeum. 
7. den: Pobyt u moře, individuální volno, bohaté možnosti fakultativních výletů – ostrůvek RAVNIK, krásné 
zátoky na jižním pobřeží – přírodní památka STINIVA, pláž Srebrena, zátoka Stončica, potápěčská centra.
8. den: Panoramatická jízda ostrovem, na jehož svazích se pěstují známá vína Vugava a Plavac. Ochutnávka 
místních specialit - likérů, vín a tradičních pokrmů na zdejší usedlosti. Překrásné přírodní scenérie, malebné 
zátoky, jeskyně, pláže, koupání. 
9. den: Dopoledne odjezd na trajekt, plavba Jaderským mořem do Splitu a odjezd do ČR. 
10. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

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

Ubytování: hotel Biševo, přímo u oblázkové pláže ve stínu borovic a pinií, v krásném historickém městečku Komiža na 
ostrově Vis, výborná kuchyně 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt Split – Vis – Split, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s klim. a příslušen-
stvím, 7x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet), pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 500 Kč, pokoj s balkonem na mořskou stranu 750 Kč/os., pokoj s balkonem 400 Kč/os., 
komplex. poj. vč. storna zájezdu 330 Kč
Sleva: 3. osoba na přistýlce 1 000 Kč

Zájezd provází Michaela Bencová

OSTROV VIS
SPLIT » OSTROV VIS: KOMIŽA » OSTROV BIŠEVO » TITOVA JESKYNĚ » VIS » OSTROV RAVNIK 
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Kód Termín Cena Trasa
HR427-18-1  29.06. – 08.07.   13 490,- B, E
HR427-18-2 24.08. – 02.09. 13 490,- B, E
HR427-18-3 07.09. – 16.09. 12 490,- B, E
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CHORVATSKO – PRIMOŠTEN
Oblíbená destinace
loňského roku Primošten
Jedno z nejvyhledávanějších letovisek
Jadranu, staré rybářské městečko
obklopené řetězem sedmi
ostrůvků a chráněné
svahy Dinárského
pohoří.

HOTEL*** A PAVILONY** HOTELU ZORA
Termíny, ceny a více info o pobytech v Primoštenu na www.redok.cz

Vis - Komiža

Vis - Komiža

Vis - Stiniva

Vis



Ubytování: hotel Vile Park*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím. Hotelový komplex přímo 
na pláži s přístupem do mořského parku Laguna a na pláž Arcobaleno s venkovními bazény. 

Vstup do mořského parku v řádné otevírací době, bazény a vířivky jsou 
v ceně zájezdu, stejně jako vstup na pláž. Sauny, wellness, masáže za 

příplatek.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 6x ubytování v hotelu*** - 
2lůžk. pokoje s přísluš., 6x polopenzi - bufet, pobytovou taxu, vstup do 
mořského parku, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 2 800 Kč (povinné při nedoob-
sazení), pokoj s balkonem 600 Kč/os., komplexní pojištění včetně storna 
zájezdu 320 Kč 
Sleva: 3.osoba na pokoji - přistýlka 800 Kč, dítě do 15ti let 1 500 Kč

SLEVA 55+ - ze základní ceny 3%
Zájezdy provází Dalibora Vojvodová

BLED

CIVIDALEDEL FRIULI

DUINO

TERST
KOPERPORTOROŽ

SEČOVLJE

I T Á L I E

S LOV I N S KO

SEVERNÍ JAdRAN
A JEHO OSTROVY                                         

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Návštěva italského města TERST, jedno z nejvýznamnějších měst monarchie Rakousko – Uhersko 
s řadou krásných paláců především z 19. století včetně radnice. Zastávka u zámku MIRAMARE, v jeho zdech 
a okolních anglických zahradách se začal odvíjet tragický osud císaře Maxmiliána „Mexického“. Nachází se na 
pobřeží obklopený překrásným parkem. Příjezd na ubytování.
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Okruh po ostrově KRK, největší jaderský ostrov s neokoukanými přírodními scenériemi a malebnými 
městečky. Hlavní město ostrova KRK s trojlodní křesťanskou bazilikou, pitoreskní městečko VRBNIK, turist. 
atraktivní BAŠKA s úzkými uličkami, průchody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka v městečku OPATIJA, 
přímořské lázně s noblesními lázeňskými domy obklopenými bujnou zelení parků a zahrad s exotickou flórou.
5. den: Návštěva PULY, metropole Istrie, jedno z nejstarších měst na východním jaderském pobřeží, velko-
lepý římský amfiteátr, monumentální divadlo s 23 tisíci sedadly, šestý největší dochovaný amfiteátr na území 
bývalé Římské říše. Část dne bude patřit městečku ROVINJ, prohlídka, volno, koupání. Zastávka u vyhlídky 
nad LIMSKÝM ZÁLIVEM zasahujícím km do pevniny jako skandinávské fjordy. Historické městečko PAZIN, 
středověký hrad nad propastí s ponornou krasovou říčkou Pazinčica, kterou v románu Matyáš Sandorf od 
Julese Verna, prchá jeho hrdina z rakouského vězení.
6. den: Pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet: trajektem na ostrov CRES, tajemné hory a městečka na 
skalních útesech, historický OSOR. Přejedeme přes most na ostrov LOŠINJ, návštěva malebného městečka 
MALI LOŠINJ. Koupání v zátoce ČIKAT.
7. den: Slovinská riviéra. Prohlédneme si PIRAN, asi nejkrásnější město na Slovinském pobřeží Jadranu 
(staré město, Tartiniho náměstí). Část dne strávíme v noblesní PORTOROŽI a cestou zpět historické město 
POREČ s raně křesťanskou bazilikou .
8. den: Návštěva POSTOJENJSKÝCH JESKYNÍ, druhá největší zpřístupněná jeskyně v Evropě s 20 km pod-
zemních chodeb, krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana. LJUBLJANA – hlavní 
město Slovinska, kterému dominuje hrad, z jehož věží je výhled až k Julským Alpám. Prešerenovo náměstí 
s barokním kostelem, známé Trojmostí, které bylo upraveno světoznámým Jože Plečnikem aj. Odjezd do ČR.
9. den: Předpokládaný příjezd do republiky v ranních hodinách.

KRK – CRES - LOŠINJ  

Koupání ve vodách Jadranu, horské scenérie Julských Alp, stará rybářská městečka, panenská příroda 
ostrovů, ale i horských vesniček ve vnitrozemí. Pojeďte s námi na Severní Jadran a jeho ostrovy – Krk, 
Cres a Lošinj.

TERST » ZÁMEK MIRAMARE » OSTROV KRK » VRBNIK » BAŠKA » OPATIJA » PULA » ROVINJ » PAZIN 
» OSTROV CRES » OSTROV LOŠINJ » PIRAN » PORTOROŽ » POREČ » POSTOJENSKÉ JESKYNĚ » 
LJUBLJANA
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SLOVINSKO, ITÁLIE 
MOŘSKÉ LÁZNĚ                                         

SLOVINSKO, CHORVATSKO, ITÁLIE
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Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, pobytovou 
taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: výlet na ostrovy Cres a Lošinj  
6.den zájezdu 400 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 320 Kč 
Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné

Kód Termín Cena Trasa
HR429-18-1 01.09. – 09.09. 11 790,- A

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR večer. Noční přejezd.
2. den: Ráno nás přivítá lázeňské letovisko BLED při nádherném alpském ledovcovém jezeře s působivým 
hradem vysoko na skále, odkud je možné vidět Julské Alpy i pohoří Karavanky. Prodávají se zde lahodná 
mešní vína z vintgarských vinic. Projdeme se po promenádě, navštívíme kostel zdobený architektem Jože 
Plečnikem, variantně koupání v jezeře. Odpoledne odjezd k moři na ubytování, koupání, večeře.
3. den: Pobyt u moře nebo odpolední procházka do nedalekého romantického rybářského přístavu PIRAN 
s úzkými uličkami a živou pobřežní promenádou. Kavárny, cukrárny, rybí restaurace. Individuální návrat, kou-
pání, bazény, masáže, wellness.
4. den: Přes mondénní letovisko PORTOROŽ dojedeme na solná pole v SEČOVLJE, kde se seznámíme se 
získáváním mořské soli v místních salinách, již 800 let starým způsobem. Možnost koupit si čistě bílou 
přírodní sůl. Návrat do hotelu. 
5. den: Výlet do Itálie na pohádkový zámek MIRAMARE. Bílý zámek na útesu s překrásnými zahrada-
mi. Cestou zpět si prohlédneme přístav TERST s antickými památkami a budovami na náměstí, atmosféra 
italského přístavu, italská zmrzlina. Variantně možnost navštívit terstské aquarium s mořskými živočichy. 
6. den: Pobyt u moře, bazény, masáže, wellness. Variantně možnost procházky do Portorože, přístavu Lucia 
a na výstavu Forma Viva, sochy umístěné v lesíku pod širým nebem. Návrat na večeři.
7. den: Dopoledne navštívíme slovinský Kras, divokou krajinu lesů, roklí, jeskyní a skalních mostů. Prohlídka 
unikátních ŠKOCJANSKÝCH JESKYNÍ  s podzemním říčním kaňonem. Zastávka v největším slovinském 
přístavu KOPER, prohlídka historického jádra, promenáda, ochutnávka místních vín. 
8. den: Pobyt u moře, odpoledne odjezd z hotelu přes Itálii, romantický zámek DUINO na skále nad mořem, 
prohlídka, večerní zastávka ve středověkém městečku CIVIDALE DEL FRIULI na úpatí Alp. Procházka po 
historickém jádru, středověké uličky, paláce, Duomo, Ďáblův most. Noční přejezd.
9. den: Příjezd do ČR ráno.

KRÁSY SLOVINSKéHO A ITALSKéHO JADRANU
KOUPÁNí, JESKYNĚ A DOTEK ALP 

Objevte s námi kouzlo nádherné krajiny Slovinska. Čeká nás magické letovisko Bled s hradem vysoko na 
skále, přímořská města Piran, Koper a krásné Škocjanské jeskyně, které jsou zapsány na seznamu pa-
mátek UNESCO. Navštívíme pohádkový zámek Miramare, zažijeme pravou atmosféru italského přístavu, 
koupání v moři i v bazénech s mořskou vodou parku Laguna.

Kód Termín Cena Trasa
SLO428-18-1 14.07. – 22.07. 12 490,- A, B, L
SLO428-18-2 01.09. – 09.09. 12 490,- A, B, L

BLED » PORTOROŽ » SEČOVLJE » PIRAN » MIRAMARE » TERST » KOPER » DUINO » CIVIDALE DEL 
FRIULI

Doporučujeme
- návštěvu POSTOJENJSKýCH JESKYNí
- návštěvu PULY, metropole Istrie
- městečko ROVINJ
- městečko MALI LOŠINJ ROVINJ

PULA

LOŠINJ

CRES

KRK

OPATIJA

PAZIN

PIRAN

TERST

LJUBLJANA

POREČ

POSTOJENSKÉ

JESKYNĚ

S LOV I N S KO

C H O R VAT S KO

Bled Piran



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

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Návštěva Národního parku PLITVICKÁ JEZERA , nádhera tyrkysových jezer propojených řadou 
peřejí a vodopádů, dolomitové údolí, to vše nás zavede do doby natáčení filmů o Vinnetouovi. Ubytování 
u Šibeniku. 
3. den: Pobyt u moře, individuální volno.
4. den: Prohlídka historického centra města ŠIBENIK, katedrála sv. Jakuba , bludiště místních uliček 
a náměstíček, pevnosti sv. Michala a Barone. Pokračujeme k peřejím Národního parku KRKA, podobně 
jako Plitvická jezera je i zdejší park krasového původu, údolí řeky Krka s peřejemi a jezírky, vodopád Skradin-
ski buk, 800 m dlouhé kaskády tvořené 17 peřejemi. Návrat do hotelu, pobyt u moře.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Navštívíme srdce dalmatského pobřežní oblasti SPLIT, prohlídka historického jádra, palmami lemo-
vaná promenáda a především Diokleciánův palác  - jedna z nejimpozantnějších římských památek, Zlatá 
brána, Papaličův palác, Jupiterův chrám, katedrála sv. Domnia, individuální volno, možná návštěva známé 
splitské tržnice, posezení v četných kavárničkách na promenádě. TROGIR , krásné hradbami obehnané 
město, záplava románské a renesanční architektury, prohlídka Starého města na nevelkém ostrůvku, kate-
drála sv. Vavřince, Čipický palác aj. Před návratem na ubytování zastavíme v „perle Dalmácie“ městečku 
PRIMOŠTEN, malebné staré rybářské městečko protkané středověkými uličkami, jimž vévodí zvonice kostela 
sv. Jiří, nádherné panoramatické výhledy.
7. den: Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet k souostroví NP KORNATI, 147 převážně neobydlených ost-
růvků a útesů vytvořilo nejhustší souostroví v Jaderském moři, překrásné přírodní scenérie.
8. den: Výlet do NP PAKLENICA, strmé vrcholky Velebitského masívu ční vysoko nad úrovní moře. Prohlídka 
nejpřitažlivější části parku, kaňony řek Velká a Malá Paklenica.
9. den: Dopoledne pobyt u moře. Odpoledne prohlídka městečka ZADAR, původní římské členění, kruhový 
kostel sv. Donáta, okruh po městských hradbách, Mořská brána a mořské varhany. Odjezd do ČR.
10. den: Ráno návrat do republiky.

Zájezd na nejjižnější výběžek jadranského pobřeží, neopakovatelná směs historických památek i roztrou-
šených ostrůvků s bujnou vegetací. Navštívíme historický Dubrovník, středověký Ston, Elafitské ostrovy 
- Koločep, Lopud, Šipan, Lokrum, ale i nedalekou Černou Horu.

Zájezd spojuje odpočinek na krásných plážích Jadranu s poznáním nejkrásnějších národních parků celého 
Chorvatska a kulturních památek této oblasti Dalmácie. Ubytováni budeme v jednom z nejlépe vybave-
ných resortů na Jadranu – Solaris Beach Resort u Šibeniku s vynikající kuchyní.

Ubytování:
hotel Sunce*** v přímořském letovisku Neum, přímo na 
břehu moře, jen pár metrů od pláže. Klimatizované pokoje 
s balkonem, venkovní bazén
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt přes 
Boku Kotorskou, pobytovou taxu, 7x ubytování v hote-
lu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, sat TV 
a balkonem, 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bu-
fetu, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakult. lodní výlet na Elafitské 
ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě 
cca 55 €, součástí výletu jsou nápoje na lodi, oběd v Šipanu 
u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence Stjepovič-
-Skočibuhové
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj s balkonem 3 000 Kč, na vyžádání 2lůžk. pokoj 
s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os., komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 330 Kč 

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Ubytování:
Hotel Niko*** v Solaris Beach Resort u Šibeniku. Oblíbený a nejlépe vybavený resort na Jadranu. Resort nabízí moderní 
zařízení, spa&wellness centrum, aquapark, sportovní vyžití, venkovní bazén, animační programy. Vychutnáme si i příjemnou 
atmosféru typické dalmatské vesnice, která je součástí resortu. Oblázková pláž je od hotelu vzdálena cca 50 m.
Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu Niko*** - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím, balkon, 7x polopenzi formou 
bohatého bufetu, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 300 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč PO
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dUBROVNÍKNP CHORVATSKA                       
MEDUGORJE » VODOPÁDY KRAVICA » OSTROV LOKRUM » OSTROV ŠIPAN » OSTROV LOPUD » 
DUBROVNÍK » BOKA KOTORSKÁ » KOTOR » BUDVA STON » MALI STON 

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

CHORVATSKO

Kód Termín Cena Trasa
HR431-18-1       24.08. – 02.09. 14 690,-         B, E, L

Kód Termín Cena Trasa
HR430-18-1      07.09. – 16.09. 13 790,-          B, E, L
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ELAFITSKé OSTROVY A VýLET DO ČERNé HORYS POBYTEM U ŠIBENIKU - SOLARIS BEACH RESORT

ROVINJ

PULA

LOŠINJ

CRES

KRK

OPATIJA

PAZIN

PIRAN

TERST

LJUBLJANA

POREČ

POSTOJENSKÉ

JESKYNĚ

S LOV I N S KO

C H O R VAT S KO

DubrovníkNP Plitvice

Primošten

Dubrovník



Ubytování: Hotel Sunce*** v přímořském letovisku Neum, přímo na břehu moře, pár metrů od pláže. Klimatizované pokoje 
s balkonem, venkovní bazén
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, lodní lístky na Korčulu a Hvar, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, klim., sat TV, balkon, 7x polopenzi formou bufetu, pobyt. taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj s balkonem 3 000 Kč, na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 
700 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

ČERNÁ HORA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjezd z ČR, přejezd přes Slo-
vensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY. 
2. den: Ráno příjezd do SARAJEVA, slavné město, 
turecká orientální čtvrť Baščaršija, mešita, Alej 
ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdi-
nanda, odpoledne kaňonem řeky NERETVY do 
města MOSTAR, starobylá bosenská perla, prohlíd-
ka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosfé-
ra obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý 
most z r. 1566. Ubytování a večeře. 
3. den: Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytová-
ní, odpolední koupání.
4. den: Pobyt u moře, pozdě odpoledne společná 
procházka a prohlídka nedaleké BUDVY. 
5. den: STARÝ BAR, přídech orientu ve městě du-
chů. SKADARSKÉ JEZERO, nejkrásnější balkánské 
jezero na černohorsko-albánském pomezí, možnost 
koupání, fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, 
úžasná vegetace, fish-piknik v rybí restauraci na 
skále. Krátká zastávka u poloostrova SV. STEFAN, 
večer návrat na ubytování. 
6. den: Kotorskými serpentinami s  vyhlídkami na 
celou BOKU KOTORSKOU. Horské údolí s vesnicí 
NJEGUŠI, návštěva sušárny Njegušského pršutu, možná ochutnávka pršutu a sýru. Pokračujeme pohořím NP 
LOVČEN na vrchol do mauzolea vladyky Njeguše, výhledy na celou Černou Horu. CETINJE, Cetinski monastýr, 
Biliarda, zámek, muzeum. 
7. den: Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na Veliké pláži. 
8. den: Výlet do  zátoky BOKA KOTORSKÁ. Centrum oblasti starobylý KOTOR , hradby, katedrála sv. 
Trifuna. Odpoledne fakult. plavba lodí kolem města námořníků PERASTU, poutní kostel, muzeum na ostrůvku 
GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s mořskou pevností, jeskyně PLAVA ŠPILJA, kou-
pání na pláži Žanjice s fish-piknikem.
9. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka SKODRA s opevněným hradem 
Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. 
10. den: Odjezd trajektem přes Boku Kotorskou a busem do  DUBROVNÍKU, historické centrum, fakult. výlet 
lodí na ostrov LOKRUM, slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání. Podvečerní atmosféra města, 
posezení v romantických kavárničkách, noční přejezd. 
11. den: Návrat v poledních hodinách do ČR.

POBYT U MOŘE S VýLETY

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

SARAJEVO » MOSTAR » BUDVA » STARÝ BAR » SKADARSKÉ JEZERO » SV. STEFAN » BOKA KOTORSKÁ 
» NJEGUŠI » NP LOVČEN » CETINJE » ULCINJ » BOKA KOTORSKÁ » KOTOR » PERAST » GOSPA OD 
ŠKRPJELA » DUBROVNÍK
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JIŽNÍ dALMÁCIE, NP MLJET  
OSTROVY KORČULA A HVAR
A dUBROVNÍK

CHORVATSKO, ČERNÁ HORA, BOSNA A HERCEGOVINA 
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Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí, 7x ubytování v hote-
lu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím v okolí Budvanské riviéry, 7x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj v hotelu 4 200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění včetně storna 
zájezdu 390 Kč

Kód Termín Cena Trasa
CG433-18-1   05.07. – 15.07. 14 490,- J* + Jihlava, Bratislava
CG433-18-2     09.08. – 19.08. 14 990,- J* + Jihlava, Bratislava
CG433-18-3 06.09. – 16.09. 13 990,- J* + Jihlava, Bratislava

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky. 
2. den: Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, město vzniklo kolem pevnosti s mostem 
a sloužilo jako opěrný bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovníkem a jako obchodní křižovatka mezi 
Osmanskou říší a západem. Prohlídka historického centra, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov 
most) aj. Odjezd do jižní Dalmácie, ubytování, odpočinek, večeře. 
3. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
4. den: NÁRODNÍ PARK MLJET. Fakultativní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, 
jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. MALO JEZERO a VELIKO JEZERO, ostrovní benedik-
tinský klášter, koupání, městečko POMENA, individuální volno. V podvečerních hodinách návrat na hotel.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Návštěva městečka STON, městské hradby ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém 
v Evropě. Jízda POLOOSTROVEM PELJEŠAC, oblíbené letovisko OREBIČ, ležící na tzv. Kapitánské riviéře, 
krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému 
klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapi-
tánský hřbitov. Panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15 min.) na 
OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA, obranné hlásky, shluk červených 
domovních střech, Staré město na malém poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké 
uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s kated-
rálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návrat na hotel. 
7. den: Pobyt u moře.
8. den: Výlet na OSTROV HVAR, patřící k největším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická 
jízda vnitrozemím, ostrov slunce a levandule. Vysoko v kopcích navštívíme vesničku HUMAC, jejíž historie 
sahá daleko do 13. stol., staré jednoduché domky v tzv. dinárském stylu postavené z kamenných kvádrů, 
procházka starodávnou vesnicí. Středověké městečko STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Ště-
pána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný zámek Tvrdalj, sídlo 
známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí 
a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj. 
9. den: Celodenní výlet do města DUBROVNÍK, Staré město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný 
pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města 
jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města s průvodcem, individuální volno, možnost fakul-
tativního výletu na nedaleký ostrov Lokrum. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

PŘíRODNí KRÁSY A HISTORIE

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických 
památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. 

Kód Termín Cena Trasa
HR432-18-1      31.08. – 09.09. 14 590,- B, E, L 

MOSTAR » NP MLJET » STON » POLOOSTROV PELJEŠAC » OREBIČ » KORČULA » OSTROV HVAR » 
HUMAC » JELSA » STARI GRAD » HVAR » DUBROVNÍK » OSTROV LOKRUM 

NP Mljet Boka Kotorska



ALBÁNIE
dIVUKRÁSNÁ PERLA BALKÁNU                                                                             

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování  v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x v letovisku Neum, 
2x v Sarajevu), 5x polopenzi, 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
Poznámka: Trasa A – bez možnosti nástupu v Olomouci. Program 7. a 9. dne může být vyměněn.Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, 2x tranzitní ubytování v hotelu nebo apartmánech, 9x polopenzi 

Program B let. přepravu Praha – Tirana a zpět, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 7x polopenzi oba programy 
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, výlety mikrobusy a lodí cca 55 € /os., fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 2 990 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
420 Kč Program B 1lůžk. pokoj 2 490 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč PO
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BOSNA A HERCEGOVINA 
JIŽNÍ dALMÁCIE                                                                              

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Prohlídka města JAJCE, Starý hrad, Med-
vědí věž. Vodopád řeky Plivy. Zastávka u přírodně 
zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městeč-
ka TRAVNIK, které je jedinečně položeno na dně 
úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno 
horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž, hrad. 
Dojezd na ubytování do Sarajeva.
3. den: Prohlídka metropole SARAJEVO, jedná se 
o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních 
měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými 
dobyvateli v letech 1455 - 1463. Mezi nejzajíma-
vější historické objekty patří bývalá radnice inspiro-
vaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný 
most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 
a mnoho dalších. VRELO BOSNE, prameny řeky 
Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené místo romantických 
procházek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4. den: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR  - stará část města s výrazně ori-
entálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní místo MEDJUGORJE, místo 
mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké vodopády řeky KRAVICE, které při 
vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do letoviska NEUM.
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Poloostrov PELJEŠAC, městečko OREBIČ, fakultativně plavba lodí na ostrov KORČULA, opevněné 
středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě STON, saliny a hradby z doby dubrovnické republiky.
7. den: Celodenní OMIŠ, malebné městečko ve skalách se strážním hradem. Možnost fakult. výletu lodí po 
řece Cetinje. Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad - Fortica, koupání na místní pláži. 
Průjezd MAKARSKOU RIVIÉROU s krásnými výhledy.
8. den: Pobyt u moře.
9. den: DUBROVNÍK , kouzelné město na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, 
obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí 
na ostrov LOKRUM, botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1.- 2. den: Program A Odjezd z ČR, tranzit do Chorvatska, půldenní zastávka v DUBROVNÍKU, odjezd do 
Černé Hory, ubytování. 
3. den: Přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat u Skadaru (Shkodra), výhledy na soutok tří řek 
a Skadarské jezero, KRUJ, městečko spjaté s osobností národ. hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega, sídelní 
hrad, bazar, dervišský klášter. Večer ubytování ve Valonské zátoce. Program B Odlet z ČR, přílet do Tirany, 
transfer na ubytování do hotelu.
4. den: Společný program A i B. Pobyt u moře, podvečerní VALONA (Vlorë), mešita Muradia, muzeem 
albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti, výhledy na město, fakult. (5 €) z Vlore taxi na 
hrad KANINE s panoramatickým výhledem (bude-li zpřístupněn klášter Zvernec, cena cca 11 €). 
5. den: Výlet do města BERAT, horní „bílé město“, byzantské kostelíky, slavné muzeum ikon malíře Onufriho 
a jeho školy, dolní Staré město, mešity, křesťanská čtvrť Gorica. Odpoledne pravoslavný klášter Ardenica, 
vykopávky antické lokality Apollonie, s muzeem a klášterem Panny Marie. 
6. den: Pobřeží Albánské riviéry, výlet místními mikrobusy (cca 15 - 20 €), QEPARA u Palermského zálivu 
s ponorkovou základnou (fotozastávka), restaurace Borsh. Cestou zpět pevnost Aliho Paši Tepelenského, 
krátce DHËRMI, romantická vesnička, kostelíky, zemní pyramidy, HIMARË, přímořské letovisko. 
7. den: Turistika v NP v Llogarském průsmyku, výstup na horu Athanasi, výhledy na Otrantský průliv, 
případně procházka do „Caesarovy soutěsky“. Návštěva antického areálu ORIKUM. Návrat na hotel, pobyt 
u moře, koupání.  
8. den: Zastávka v TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského. GJIROKASTRA , město bílých střech, 
majestátní hrad, typická jihoalbánská architektura.
9. den: Fakult. lodní výlet z Valony na poloostrov KARABURUN (cca 25 €, dle počtu účastníků), odlehlé 
pláže, čarovné jeskyně, mj. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama, nebo na nově zpřístupněný ostrov 
SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun. V případě nepříznivých 
podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakult. výletu mikrobusem (cca 20 - 25 €, dle počtu 
zájemců) do archeologického areálu BUTRINT , nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii. 
10. den: Odjezd, krátká návštěva města DRAČE (Durrës), antický amfiteátr, TIRANA, Skanderbegovo náměs-
tí, náměstí Matky Terezy, Ethem Begova mešita, Národní muzeum s bohatými sbírkami, odjezd do Černé Hory. 
Program B Transfer na letiště v Tiraně, odlet do ČR.
11. - 12. den: Program A Dopoledne zastávka v KOTORU, odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko 
do České republiky.

PŘíRODNí KRÁSY A PAMÁTKY 8 A 12 DENNí LETECKé POBYTOVĚ POZNÁVACí ZÁJEZDY

Pobytově-poznávací zájezd, kde poznáme i pro mnohé utajená, ale přesto světově proslulá a známá 
místa balkánského státu, který bezesporu patří k nejzajímavějším i nejtajemnějším nejen na Balkáně, ale 
i v celé Evropě, a odpočineme si u moře v oblasti jižní Dalmácie. 

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

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

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

Kód Termín Cena Trasa
HR437-18-1    24.08. – 02.09. 11 890,-         A

Doporučujeme
- starobylý Mostar
- města za hradbami – Dubrovník a Korčula

Program Kód Termín Počet dní Cena Trasa
A bus AL435-18-1         31.05. – 11.06. 12 14 990,- J* + Jihlava, 

Bratislava

B let   AL436-18-1 02.06. – 09.06. 8 19 990,- L1
A bus AL435-18-2  05.07. – 16.07. 12 15 490,- J* + Jihlava, 

Bratislava

B let   AL436-18-2 07.07 – 14.07. 8 20 990,- L1
A bus AL435-18-3 06.09. – 17.09. 12 14 990,- J* + Jihlava, 

Bratislava

B let   AL436-18-3 08.09. – 15.09. 8      19 990,- L1

Saranda Mostar

Dubrovník



SARÓNSKÉ OSTROVY, 
AIGINA, ATHÉNY A MYS SUNION                                         

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Athén. Transfer 
na ubytování do hotelu a dle čas. možností první se-
známení s řeckou metropolí ATHÉNY. Historické cent-
rum kde mj.  navštívíme Diův chrám - největší v Řecku, 
Hadrianův oblouk - hranice mezi starověkou částí města 
a novými Hadrianovými Athénami.
2. den: ATHÉNY , metropole Řecka, město z učebnic 
dějepisu. Prohlídka města osídleného již po 7 000 let, 
opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, 
slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská 
agora, politické centrum starověkých Athén - chrám 
Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, 
Archeologické muzeum. V odpoledních hodinách přeje-
deme krátkým trajektem na Sarónský ostrov AIGINA,  
kde budeme 5 nocí u moře a krásných pláží ubytováni. 
3. den: Pobyt u moře, koupání na plážích ostrova Aigina.
4. den: Celodenní výlet po OSTROVĚ AIGINA, kde antičtí obyvatelé razili první stříbrné mince na evropské 
půdě. Nejvýznamnější památkou ostrova a dokladem starověké prosperity je AFAIIN CHRÁM z konce 6. stol. 
př.n.l. Ten je označován za jedno z nejromantičtěji položených řeckých kultovních míst a patří k nejzachova-
lejším dórským svatyním. Kromě něj si ukážeme ostrovní metropoli AIGINU, která byla první metropolí no-
vodobého Řecka, areál Kolona - odkryté sídliště se zbytky Apollónova chrámu, klášter AGIOS NEKTARIOS, 
údajně největší v Řecku. Vydáme se do městečka duchů PALEOCHORY s 20 kostelíky. Možnost koupání. 
5. den: Pobyt u moře, koupání na plážích ostrova, možnosti lodních výletů na další Saronské ostrovy např: 
Angistri, Spétes (dle aktuální nabídky loď. společností).
6. den: Celodenní fakult. výlet rychlolodí na OSTROVY HYDRA a POROS s výstavnými historickými měs-
tečky (okázalé domy bohatých rejdařů, strmé uličky, domečky v kombinaci bílých a pastelových barev), které 
vyhledávají i umělci. Výstup k jednomu z ortodoxních klášterů. Možnost koupání. 
7. den: Ráno opustíme ostrov Aigina, na řecké pevnině se vydáme na MYS SUNION, kde je po athénské 
Akropoli a Afaiinu chrámu třetí slavná starověká svatyně. Prohlídka antického Poseidonova chrámu. Mož-
nost koupání. Večerní Athény. Možnost návštěvy představení světlo a zvuk na Akropoli. Nocleh v Athénách.
8. den: Dokončení prohlídky ATHÉN, historické jádro, chrám Dia Olympského, Hadriánův oblouk, starý olym-
pijský stadion a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

OSTROVNí MĚSTEČKA, ATTIKA, KOUPÁNí

Vydejte se s námi na malé Saronské ostrovy podél severovýchodního pobřeží Peloponésu. Čeká nás 
řecká metropole v kontextu série nejpůsobivějších starověkých řeckých chrámů, malebných ostrovních 
městeček, koupání, bohatá antická historie a skutečně malebná příroda. Ubytováni budeme na ostrově 
Aigina, oplývající nejen přírodním bohatstvím, krásnými plážemi, borovicovými lesy a pistáciovými háji, 
ale i kusem slavné řecké historie.

ATHÉNY » OSTROV AIGINA » AFAIN CHRÁM » AIGINA » AGIOS NEKTARIOS » PALEOCHORA » OSTROV 
HYDRA » OSTROV POROS » MYS SUNION 
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Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Athény – Praha, let. taxy a poplatky, příruční zavazadlo dle podmínek letecké společ-
nosti, transfery z/na hotel, transfer do/z přístavu, trajekt tam/zpět na ostrov Aigina, 7x ubytování v hotelu*** se snídaní 
(2x hotel v Athénách, 5x přímořské letovisko na ostrově Aigina), dopravu na výlet 7.den , průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč (povinné při nedoobsazení), 5x večeře na ostrově Aigina 1 590 Kč, odbavené 
zavazadlo do 23 kg 1 690 Kč, komplex. poj. vč. storna zájezdu 280 Kč s možností připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 2%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Kód Termín Cena Svoz let. 
GR439-18-1      11.08. – 18.08.           20 990,- L2, L3

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z republiky v pozdních odpoledních hodinách do Itálie.
2. den: Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
3. den: Vylodění v řecké Igoumenitse, odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE . V minulosti těžko 
dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí. 

4. den: Navštívíme věhlasné DELFY , sídlo Apollóna, Svatá cesta, 
Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící 
srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská 
věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd 
na poloostrov PELOPONÉS, na ubytování do TOLA. Na Peloponésu se 
dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, a proto je mezi 
obdivovateli památek tak velmi populární.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
6. den: Celodenní výlet do ATHÉN , metropole Řecka. Prohlídka města 
osídleného již po 7 000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athé-
ny Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, 
politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova 
stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštíví-

me Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí 
města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy 
se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské 
povozy, auta zde jezdit nesmějí.
8. den: Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, 
Octaviin chrám, Odeion). MYKÉNY , hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - 
opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské 
šachtové hroby, proslulá Lví brána. EPIDAUROS , posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším 
divadlem v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá 
architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi 
– největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu. 
9. den: Pobyt u moře, individuální volno. 
10. den: Starověká OLYMPIE , posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické 
muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních 
hodinách nalodění na trajekt do Itálie. 
11. den: Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.
12. den: Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu), 7x snídani, 6x večeři, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 250 Kč, 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 420 Kč

S POBYTEM U MOŘE V TOLU                                          

Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého 
Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěv-
níků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží Peloponéského 
poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí 
k nejvyhledávanějším v zemi. 

Kód Termín Cena Trasa
GR438-18-1        11.07. – 22.07.             15 990,-     A, B, G, L + Č. Budějovice

GR438-18-2        05.09. – 16.09. 15 490,- A

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

Doporučujeme

- kláštery v METEOŘE
- věhlasné dELfY
- výlet do ATHÉN.
- ostrovy Hydra a Spetses
- pevnost Palamídi
- starověkou OLYMPII
- poloostrov PELOPONÉS

Athény - Acropolis Ostrov Hydra

Ostrov Hydra



S VýLETY NA MYKONOS, DéLOS, NAXOS + KRéTA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy na KRÉTU, transfer do hotelu. Prohlídka krétské metropole IRÁKLIO, benátské 
hradby a pevnost, bazary a muzeum minojské kultury. Možnost výletu místní dopravou do KNÓSSU , palác 
minojských králů, Daidalův labyrint.
2. den: Po snídani pokračujeme lodí na OSTROV SANTORINI. Transfer z přístavu na ubytování. Návštěva 
starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit pláž Kokkini Ammos s červeným pískem a na 
závěr dne prohlídka santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném 
vulkánu, krásné západy slunce.
3. den: Dopoledne městečko Fira nebo fakult. plavba po kaldeře, která vznikla po výbuchu sopky ve 3. stol. př. 
n. l. a výstup na kouřící sopku NEA KAMENI. Koupání v sopkou vyhřívaném moři u ostrůvku Palea Kameni, 
který má své vlastní sirné prameny. Výlet lokálním busem do nejfotogeničtějšího řeckého městečka OIA 
s modrobílými domečky, pozorování západu slunce nad kalderou.
4. den: Přeplujeme na OSTROV PAROS, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska 
PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půj-
čovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modro-
bílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce polodenní fakult. výlet místním busem na ostrůvek ANTIPAROS s pro-
slulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná 
pevnost proti pirátům.
6. den: Pobyt u moře, variantně výlet místním busem po ostrově Paros, pitoreskní rybářské městečko 
NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy.
7. den: Pobyt u moře. Fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS, největší a nejúrodnější z kykladských 
ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybírá hráz spojující Naxos 
s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollonova chrámu, kde podle pověsti 
zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.

8. den: Pobyt u moře, variantně celodenní fakult. výlet na ostrov bílé kubické architektury a zároveň nejvy-
hledávanější řecký OSTROV MYKONOS, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější. Následuje přejezd 
na posvátný antický OSTROV DÉLOS  s množstvím starověkých památek.
9. den: Přeplujeme na ostrov Kréta, individuální volno, nocleh v hotelu. 
10. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řec-
kých ostrovů, označované za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se 
vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené řetězcem dalších 
ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu 
Santorin s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem, na vyhlášený Myko-
nos nebo největší Naxos. Protože vstupní bránou do světa Kykladských ostrovů bude Iráklio na Krétě, 
můžeme nahlédnout i do tajů minojské kultury.

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Iráklio – Praha, let. taxy a poplatky, transfery z/na letiště, lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros, 9x 
ubytování v hotelech*** se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x hotel v Irákliu, 2x na Santorini, 5x hotel/aparthotel 
na Parosu), průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, výlety a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky:
1lůžk.pokoj 5 090 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 580 Kč 

Váš BONUS pojištění zdarma - při objednání zájezdu do 31.1.2018

KYKLAdSKÉ OSTROVY PAROS A SANTORINI 

Ostrov Santirini
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Kód Termín Cena Svoz let.
GR440-18-1 14.09. – 23.09. 27 990,- L2, L3
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Ostrov Naxos

Ostrov Mykonos

Ostrov Naxos



PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie.
2. den: Program A Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem.
3. den: Program A Vylodění v řecké Igoumenitse. Na břehu Jónského moře navštívíme romantické městečko 
PARGA, někdejší sídlo tureckého vládce Ali paši Janinského a dnes hlavní přímořské letovisko horského kraje 
Epirus s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos. Projdeme se úzkými středověkými uličkami 
i bývalou tureckou čtvrtí a vystoupáme k majestátním bílým sochám na vrcholu útesu Zalongo, které byly 
postaveny na počest řeckých žen, které se skokem z útesu zachránily před vzetím do otroctví. Přejezd na 
ostrov Lefkada na ubytování. Program B Odlet z Prahy do Prevezy, odjezd  na ostrov Lefkáda, ubytování.
Dále společný program A i B.
4. den: OSTROV LEFKADA, pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno. 
5. den: Okruh ostrovem LEFKADA. Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním po-
břeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný klášter Faneromeni, 
kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu 
a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA, kde budeme mít volno na procházku nebo malé 
občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži Kathisma, jedna z nejkrás-
nějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, které je druhým 
nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním 
místem k vychutnání odpolední kávy.
6. den: Pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme 
krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGA-
NISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, 
přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se 
v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.
7. den: Ráno přejedeme trajektem na hornatý OSTROV KEFALONIE, odpočinek u moře, volný den k relaxaci 
a koupání v moři. 
8. den: Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE. Autobusový okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. 

Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, 
krápníkové jeskyně Drogarati a částečně zatopené jeskyně 

Melissani. Zastávka na oběd v AGIA 
EFIMIA, malebný přístav s jachtami, 
obklopený horskými  svahy a pohledy 
na sousední Ithaku, domov Odyssea.  

Pokračujeme nad pláž Myrtos, o které 
místní říkají, že je nejkrásnější pláží Stře-
domoří - zastávky na focení. Na závěr 
dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé 

hl. město a letovisko s úzkými klikatými 
uličkami, obklopené všudypřítomnou ze-
lení.  Původní městečko bylo zničeno ze-
mětřesením v roce 1953 a přestavěno do 

dnešní podoby. 
9. den: Trajektem přejedeme na OSTROV 
ZAKYNTHOS, při plavbě uvidíme Modré 
Jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci ostro-

va, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek 
u moře, koupání.
10. den: Celodenní okruh po ostrově ZAKYN-
THOS. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. 

PARGA

ÚTESY ZALONGO

SCORPIONS

MEGANISSI

LEFKADA

KEFALONIE

ZAKYNTHOS

ŘECKO

OLYMPIE

města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci 
Bochali s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI. Pokra-
čujeme na asi nejznámějším místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, Pláž Navagio se ztroskotanou 
obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází 
nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší 
olivovník na ostrově, počítá se mu až 2 000 let.
11. den: Opustíme ostrov Zakynthos, přejedeme do starověké OLYMPIE , kde si prohlédneme posvátný 
okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem i místem, kde se vždy zapaluje 
oheň pro aktuální Olympijské hry a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se 
k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Program A V podvečerních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do 
Itálie. Program B V odpoledních hod. odjezd na ubytování do hotelu v okolí Athén.
12. den: Program A Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií. Program B Transfer na letiště do Athén 
a odlet do Prahy.
13. den: Program A Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hodinách.

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší 
pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souo-
stroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), veškeré trajekty při 
přejezdech, 8x ubytování v hotelu**/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 
2x hotel na ostrově Zakyntos), 8x snídani, průvodce Program B let. přepravu Praha - Preveza, Araxos/Athény - Praha, 
transfery z/na letiště, let. taxy, dopravu klim. busem po Řecku, veškeré trajekty při přejezdech, 9x ubytování v hotelu **/*** 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x Lefkáda, 2x Kefalonie, 2x Zakynthos, 1x transit. ubytování), 9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 3 700 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 2 700 Kč, 4.lůžk. kabina na 
trajektu tam i zpět 1 600 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč Program B 1lůžk. pokoj 4 100 Kč, 8x večeře 
2 700 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 580 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny – 3%, u letecké varianty - 2%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová
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JÓNSKé OSTROVY, EPIRUS + OLYMPIE

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus GR441-18-1   14.09. – 26.09. 17 490,-           A, B
B let   GR442-18-1         16.09. – 25.09. 24 990,-         L2, L3 

Ostrov Zakynthos

Ostrov Kefalonie - Argostoli



+ VýLETY NA SYMI, KALYMNOS, NISYROS

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet na OSTROV RHODOS, odjezd na ubytování do přímořského letoviska u městečka Rhodos. 
V závislosti na příletu procházka turistickým střediskem nebo individuální volno na pláži.
2. den: Celodenní prohlídka toho nejzajímavějšího z ostrova Rhodos. Archeologická lokalita KAMEIROS, 
jedno ze tří hlavních rhodoských starověkých měst, jehož počátky sahají do 2 tisíciletí před naším letopočtem, 
rozsáhlé vykopávky antického městského státu, pozůstatky amfiteátru, chrámu, lázní, kašny i domů.  Poté 
přejedeme do oblasti PETALOUDES - Údolí motýlů, tiché romantické údolí, kde se v létě slétají houfy 
motýlů přástevníka kostivalového, kostelík Moní Panagías Kalopetras. Pokračujeme k hoře FILERIMOS, ak-
ropole antického města. V archeologické lokalitě jsou k vidění pozůstatky klášterního kostela, chrámu Dia 
a Athény. Po křížové cestě dojdeme až k jedinečné vyhlídce na město a západní pobřeží ostrova. Na závěr dne 
hlavní město RHODOS , romantika historického centra, podvečerní procházka, přístav Mandraki, kde prý 
stál jeden z divů světa Rhódský kolos. Průchod silnými obrannými johanitskými hradbami, středověká ulička 
Johanitských rytířů, uvidíme Palác velmistrů, mešitu sultána Suleymana, den zakončíme na Hypokratově 
náměstí v centru města s množstvím taveren, kaváren a barů.
3. den: Půldenní výlet do městečka LINDOS , které si uchovává své původní kouzlo. Jedna z největších 
turistických atrakcí a jedno z nejhezčích měst celého Řecka. Bílé městečko s romantickými uličkami, nad 
kterým ční mohutná akropole s pevností, výhledy na moře a Lindos, prohlídka akropole s chrámem bohyně 
Athény. Zátoka pod městem nabízí atraktivní koupání! Cestou zpět uvidíme kostelíček patronky celého ost-
rova Tsambiky. Odpoledne návrat na hotel, pobyt u moře. 
4. den: Pobyt u moře, doporučujeme návštěvu vyhlášené dlouhé písečné pláže Faliráki.
5. den: Pobyt u moře nebo fakultativně celodenní lodní výlet na skalnatý OSTROV SYMI, krásné hlavní 
město SYMI s klasicistními domy a zdobenými kostely, město bývalo největším vývozcem mořských hub 
a ve své době dokonce ještě lidnatější než Rhodos. Procházka nejzajímavějšími místy kdysi velmi bohatého 
ostrova, oběd v jedné z místních rybích restaurací. Na závěr pravoslavný klášter archanděla Michaela 
v zálivu Ponormítis, patron ostrova a ochránce námořníků.

6. den: Přejezd trajektem na OSTROV KOS, druhý největší ostrov Dodekanés, oplývající archeologickými 
památkami, helénistickými a římskými zříceninami. V případě zájmu procházka turistickým střediskem, kde 
budeme ubytováni, individuální volno na pláži, koupání.
7. den: Celodenní výlet po ostrově Kos. První zastávkou bude typická řecká vesnička ZIA, ležící na úpatí 
nejvyšší hory ostrova, dále prohlídka archeologického naleziště ASKLIPIO, s bílými mramorovými terasami, 
Chrámem Boha zdraví, který byl založen nedlouho po Hippokratově smrti, jedná se o jeden z pouhých tří 
chrámů tohoto božstva v Řecku. Hlavní město KOS, v jehož centru se nachází Hippokratův platan, pod nímž 
dle tradice Hippokratés učil své žáky lékařství. Největší antická památka města starověká agora s několika 
chrámy, podlahovými mozaikami a místním tržištěm. 

8. den: Pobyt u moře nebo lodní výlet na OSTROV NISYROS (cca 40 €), ostrov sopečného původu, jedná 
se v podstatě o kráter spící sopky. Můžeme se projít v srdci hlavního kráteru, který je doslova měsíční krajinou 
a z puklin v zemi vystupují páry a sirné krystaly. Výjimkou není ani bublající bahno, vskutku jedinečný zážitek, 
možnost koupání.
9. den: Pobyt u moře nebo lodní výlet na OSTROV KALYMNOS (cca 20 €), čtvrtý největší ostrov v Dode-
kanéském souostroví, ostrov nabízí barevný podmořský svět, bělostné domečky, romantické zátoky a pláže 
a je označován za nejpůvabnější z celého souostroví. Procházka po hlavním městě ostrova POTHIA. Poté 
připlujeme k malému ostrůvku PSERIMOS, který je označován za “ráj na zemi“ a v klidném zálivu bude čas na 
koupání a odpočinek na bílé písčité pláži.  
10.den: Odlet do Prahy v ranních hodinách.

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Rhodos, Kos – Praha včetně letištních tax, transfery z/na letiště, trajekt Rhodos – Kos, dopravu 
autokarem na výlety po ostrově Rhodos a Kos dle programu, 9x ubytování v hotelu*** v letoviscích u moře - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím (5x na Rhodosu, 4x na Kosu), 9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, lodní a fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč s možností připoj. vyššího storna +250 Kč

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018

RHOdOS A KOS - NEJKRÁSNĚJŠÍ dOdEKANÉSKÉ OSTROVY 
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Kód Termín Cena Svoz let.
GR443-18-1   19.09. – 28.09. 25 890,-      L2, L3         
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Vydejte se s námi poznat krásu Dodekanéských ostrovů roztroušených v Egejském moři, které tvoří 
nejjižnější skupinu řeckých ostrovů a nabízejí snad vše, co od dovolené očekáváme. Teplé počasí od 
května do října, vyhlášené pláže, čisté moře, pestrou krajinu a historické památky. Navštívíme oblíbené 
ostrovy Rhodos i Kos a podnikneme i výlety za poznáním okolních Dodekanéských ostrovů - Symi, 
Kalimnos a Nisiros.  

OSTROV RHODOS: KAMEIROS » ÚDOLÍ PETALOUDES » FILERIMOS » RHODOS » LINDOS » OSTROV 
SYMI » OSTROV KOS:  ZIA » ASKLIPIO » KOS » OSTROV NISYROS » OSTROV KALYMNOS 

Symi

Ostrov Rhodos - Lindos

Ostrov Rhodos - Lindos



OKRUH ŘECKEM
JÓNSKÉ OSTROVY                                         

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet na Korfu. 
2. den: Přejezd na řeckou pevninu. Skalní kláštery v METEOŘE , v minulosti těžko dostupné kláštery na 
skalních stěnách bizarních tvarů. Nocleh.
3. den: DELFY , světově proslulý archeologický areál, Apollónův chrám, záhadná stavba Thólos aj. OSIOS 
LOUKAS , věhlasný byzantský klášter. Nocleh v Athénách.
4. den: ATHÉNY , metropole Řecka, která si z dob své největší slávy zachovala množství památek (Akro-
polis, Agora, Diův chrám, Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh.
5. den: Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV, archeologický areál starého KORINTU se zbyt-
ky chrámu, EPIDAUROS , posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku, 
MYKÉNY  - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu. Nocleh.
6. den: OLYMPIA , jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku, archeologický areál a Archeologické 
muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Přejezd na 
ostrov Korfu. Nocleh.
7. den: Pobyt u moře na Korfu. Ostrov je druhým největším, nejzelenějším a také nejznámějším jónským 
ostrovem. V řečtině jeho jméno zní Kerkyra. To byla Homérova „nádherná a bohatá země“ a Odysseova 
poslední zastávka na jeho cestě domů na Ithaku. Nocleh.
8. den: Výlet po ostrově Korfu: Hlavní město ostrova KÉRKYRA , pevnosti, byzantské kostely a mno-
ho dalších památek. Poloostrov KANÓNY. ACHILLION, zámeček císařovny Sissi. Západní pobřeží PALEO-
KASTRITSA, jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka se spletitými polo-
ostrovy v tyrkysovém moři. Vyhlídka na ANGELÓKASTRO, zříceniny byzantské pevnosti na vysokém skalisku, 
divoké břehy moře, nádherný výhled a subtropická vegetace. Vyhlídka BELLA VISTA. Nocleh.
9. den: Pobyt u moře, možnost fakult. výletu do Albánie. Nocleh. 
10. den: Pobyt u moře, fakult. výlet na nejmenší z Jónských ostrovů ostrov PAXOS s krásnými přírodními 
scenériemi a maličký skalisky obehnaný ANTIPAXOS.
11. den: Odlet do Prahy.

A POBYT NA OSTROVĚ KORFU

Zájezd za jedinečnými památkami starověkého Řecka a na Korfu, jeden z Jónských ostrovů, které se 
táhnou dolů podél západního pobřeží pevniny. Zelený ostrov Korfu, to jsou přírodní krásy, olivové háje, 
fascinující hory, průzračné moře a krásné vyhlídky.  

METEORA » DELFY » ATHÉNY » KORINT » EPIDAUROS » MYKÉNY » OLYMPIA » KORFU » KÉRKYRA » 
POLOOSTROV KANÓNY » PALEOKASTRITSA » PAXOS » ANTIPAXOS
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Cena zahrnuje:
let. přepravu, let. taxy a poplatky, dopravu busem po Řecku, 4x ubytování se snídaní v hotelech v Řecku, 5-6x 
ubytování (dle příletu) v apartmánech nebo v hotelu Alkyon s polopenzí (klimatizace, 
bazén) na Korfu, průvodce 
Cena nezahrnuje: 
vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“        
Fakultativní příplatek: 
4x večeře (při okruhu) 1 400 Kč, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 390 Kč

Kód Termín Cena Svoz let.
Apartmán        Hotel

GR446-18-1    18.09. – 28.09.     20 990,-      22 990,- L1

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na ostrov Korfu, transfer na ubytování.
2. den: Pobyt u moře.
3. den: Okruh ostrovem, nejznámější a nejkrásnější místa Korfu. Pojedeme k zámečku Achillion, ve kterém 
pobývala císařovna Sissi, navštívíme historický poloostrov KANONI, kde se původně nacházelo starověké 
město Kerkyra, zastávka v likérce typického produktu Kum Quat. V bájné PALEOKASTRITSE si prohlédneme 
mužský ortodoxní klášter ze 13. stol. V PALEOKASTRITSE je také možnost polední přestávky na koupání, 
projížďku loďkou do jeskyň a na oběd. Odpoledne výjezd na vyhlídku BELLA VISTA a zastávka u vesničky 
Makrades, možnost nákupu přírodních výrobků - olivového oleje, domácího vína, mýdla z olivového oleje, 
místního koření, krémů apod. Z Makrades se vrátíme zpět do letoviska.
4. den: Pobyt u moře.
5. den: Plavba výletní lodí podél jižního pobřeží Korfu na OSTROV PAXOS, prohlídka městečka GAIOS, 
variant. posezení v místních tavernách. Lodní výlet pokračuje do městečka PARGA, ležícího na pobřeží pev-
ninského Řecka, zřícenina středověkého benátského hradu, barevné domky, typická mořská architektura, 
koupání, taverny, řecká atmosféra aj. Odpoledne návrat lodí na Korfu.
6. den: Pobyt u moře.
7. den: Lodní výlet do ALBÁNIE podél východního pobřeží Korfu, plavba cca 1 hod. Přístav SARANDA, 
prohlídka archeologického naleziště BUTRINT , památky z období řeckého, římského a byzantského. Pro-
hlídka divadla, lázní a vyjdeme na vrcholek kopce s benátskou pevností a s krásnými výhledy do okolí. Zpět 
do Sarandy, oběd a odpočinkový výlet autobusem do vnitrozemí Albánie k pramenům řeky Bystrice do oblasti 
„Modré oko“ (fakult. výlet Burint + Modré oko cca 24 €/os.).
8. den: Pobyt u moře.
9. den: Výlet Pantokrator. Návštěva vesnice NYMFES, zde se pěstuje 80% produkce Kum Quatu (malé 
citrusové ovoce podobné pomerančům), krátká procházka k poustevně a ruině klášteru, pokračujeme busem 
až téměř k vrcholu nejvyšší hory ostrova PANTOKRATOR (906 m n.m.), se stejnojmenným malým klášterem, 
úžasné panorama, výhledy do Albánie, Řecka a na celý ostrov Korfu. Odpočinek u moře v KASSIOPI a pokra-
čujeme pod vysoké útesy PEROLULADES, procházka k divokým skaliskům mysu DRASTIS na severozápadní 
výspě ostrova.
10. den: Pobyt u moře. V termínu 09.06. + jeden den pobytu u moře navíc, možnosti výletů. 
11. den: Volno, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje:
let. přepravu  Praha – Korfu (Kerkyra) – Pra-
ha, let. taxy, transfer z/na hotel, výlety dle 
programu, 10 (11x)* ubytování ve studiu 
nebo hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
10x (11x)* polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není 
zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění včetně storna zájezdu 
390 Kč (420 Kč)*
Poznámka:
CK si vyhrazuje právo na možné záměny jed-
notlivých dnů u výletů.

„ZELENý RÁJ“ JÓNSKýCH OSTROVů

Ostrov Korfu „zelený ráj“ Jónských ostrovů, kde odpočíval i Odysseus cestou z Trojské války. Čeká nás 
bujná vegetace, dávná historie, krásný mys Drastis a místní specialita likér kumquat. Formou výletů 
navštívíme i ostrov Paxos a podíváme se do Albánie.

Kód Termín Cena Svoz let.
GR444-18-1* 09.06. – 20.06. 21 290,- L1
GR445-18-1 22.09. – 02.10. 20 690,- L1

ACHILLION » KANONI » PALEOKASTRITSA » OSTROV PAXOS » GAIOS » PARGA » SARANDA » BUTRINT 
» NYMFES » PANTOKRATOR » KASSIOPI » MYS DRASTIS

Doporučujeme
- Hómerovu zemi – ostrov Korfu
- starověké památky poloostrova Peloponés
- záhadný Thólos v Delfách

KORFU

METEORA

MYKÉNY

OLYMPIA

ATÉNY
DELFY

ŘECKO

Paleokastritsa Meteora - St.Stefan

Achillion
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BÁJNÝ OSTROV KRÉTAJIHOVÝCHOdNÍ KRÉTA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Brna, Prahy do Heraklionu, transfer do hotelu Naiades 3* s bazénem v Agios Nikolaos nebo 
do studií Corali v Makrigialos.
2. den: Pobyt u moře.
3. den: Lodí z nejjižnějšího krétského města IERAPETRA na chráněný panenský ostrov Chrissi „Oslí ostrov“ 
(1 €) v Libyjském moři. Ostrov, nazývaný Karibikem Kréty, ráj pro milovníky přírody, koupání a šnorchlování.
4. den: Celodenní výlet do horských vesniček Kritsa, Prina, Kalamafka a Anatoli. KRITSA, městečko ležící na 
úpatí hor, tradiční architektura, bílé domky, tradiční způsob života, staré zvyky, ruční výšivky. Prohlídka olivové 
farmy (2 €). V ANATOLI se zastavíme v typické krétské taverně kde můžeme poobědvat. 
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Vesnička LITHINES s typickou krétskou architekturou. Přímořské město SITIA s benátskou pevností 
a významnými archeologickými památkami a muzei, krétský trh. Klášter MONI TOPLOU (3 €) ze 14. stol. 
s nádhernými freskami, kde dodnes žijí mniši. Okruh zakončíme koupáním na proslulé pláži Vai. 
7. den: Busem do přímořského letoviska Elounda, z přístavu nás loď zaveze na ostrůvek SPINALONGA 
kterému dominuje benátská pevnost (8 €) z 16. stol. se starou tureckou vesnicí. Lodí na poloostrov Kolothia 
- koupání v laguně a barbeque. Z Eloundy se busem dopravíme do AGIOS NIKOLAOS, lázeňského přístavního 
městečka ve svahu nad zálivem Mirabello, kterému se říká Záliv bohatých. Jednou ze zvláštností města 
a také hlavní turistickou atrakcí je jezero Voulismeni, ve kterém se podle pověstí koupávala bohyně Athéna.
8. den: Pobyt u moře.
9. den: Pobyt u moře, fakult. možnost výletu - palác KNOSSOS (15 €), postavený na začátku druhého 
tisíciletí př. n. l., který svou velkolepostí a rozlohou, ale i svou historií, vyvolává ještě dnes obdiv všech 
návštěvníků. HERAKLION, hlavní a největší město Kréty. Své putování minojskou civilizací můžeme zakončit 
návštěvou Archeologického muzea, jedno z nejznámějších muzeí světa, mnoho unikátů této kultury, fresky, 
šperky, pečetidla, tabulky s minojským písmem (doposud nerozšifrovaným), keramika. Variantně volný čas 
k nákupům a procházce městem.
10. - 11. den: Pobyt u moře.
11. - 12. den: Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Krétu.
2. den: Přílet na KRÉTU. Pobyt u moře.
3. den: IRÁKLIO, hlavní město a nejvýznam-
nější přístav Kréty. KNÓSSOS, nejvýznamnější 
archeologická lokalita na Krétě, hlavní středis-
ko mínojské kultury s proslulým labyrintem.
4. den: Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA 
TRIÁDA, královská vila z doby bronzové s vý-
hledy na jižní pobřeží Kréty. GÓRTYS, zbytky 
významného antického města. FESTÓS, sta-
rověké středisko se zbytky královského paláce. 
Malebné zátoky u vesničky MÁTALA. 
5. den: Zdatnější se mohou vydat na náročný 
pěší výlet nejdelší evropskou soutěskou SA-
MARIA, která je až 300 m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“ 2 - 3 m široká. Fakultativní plavba lodí 
podél pobřeží do SFAKIE. Pro účastníky výletu bude připraven snídaňový balíček.
6. den: Pobyt u moře.
7. den: Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO ÁNDRO, krápníková jeskyně, mytologické rodiště nej-
vyššího boha Dia. Planina LASSITHI, náhorní plošina v pohoří Dikté s tisíci malými větrnými mlýny. Ruiny 
antického města LATÓ. Malebná horská vesnička KRITSÁ. Jedno z nejpůvabnějších městeček stoupající do 
svahu nad zátokou Mirabello ÁGIOS NIKÓLAOS.
8. den: Výlet na západní stranu ostrova. RETHYMNO, město, kde jsou vedle sebe vidět stavby benátského 
i tureckého typu. CHÁNIA, město které se může pochlubit úchvatnou polohou mezi majestátními horami 
a akvamarínově modrým mořem a pitoreskním starým městem.
9. den: Pobyt u moře. Zájemci mohou fakult. (cca 130-160 €) navštívit ostrov SANTORINI. Santorini 
je nejjižnější ostrůvek souostroví KYKLADY, jehož střed tvoří ohromný mořem zatopený kráter, který nás 
uchvátí již při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto skalnatého kotle a jeho vrcholy jsou posety bílými stav-
bami měst THIRA a IA. Pro účastníky výletu bude snídaňový balíček a studená večeře.
10. den: Pobyt u moře.
11. - 12. den: Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. přepravu na Krétu a zpět, letištní taxy, 10 -11x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s přísluš. nebo 
studiu s kuchyňským koutem, 10 – 11x polopenzi (formou švédských stolů) – pouze u hotelu, 1x oběd (barbecue), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč (11 nocí), 390 Kč (10 nocí), možnost připojištění 
vyššího storna zájezdu + 250 Kč, fakultativní výlet Knossos a Heraklion  1 390 Kč, dítě do 12 let 690 Kč
Slevy: cena pro dítě: 1. dítě do 10/*12 let na přistýlce 11 790 Kč/*11 790 Kč (termíny 10 i 11 nocí), 2. dítě do 10/*12 let 
na přistýlce 16 390 Kč/*11 790 Kč (termíny 10 nocí), 16 790 Kč/*11 790 Kč (termíny 11 nocí), 3. osoba na přistýlce 20 390 Kč/ 
*14 590 Kč Kč (termíny 10 nocí), 20 890 Kč/*14 590 Kč (termíny 11 nocí), 4. osoba na přistýlce 20 590 Kč/*14 590 Kč 
(termíny 10 nocí), 21 090 Kč/*14 590 Kč (termíny 11 nocí)

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

Vydejte se  s námi poznat krásy a tajemná místa jihovýchodní Kréty. Poznáme krétskou kulturu, nádher-
né azurové moře i nádherné hornaté vnitrozemí se ztracenými vesničkami, které jsou kategorií samou 
a ve kterých se jakoby zastavil čas.

IERAPETRA » CHRISSI » KRITSA » ANATOLI » LITHINES » SITIA » MONI TOPLOU » VAI » SPINALONGA 
» KOLOTHIA » AGIOS NIKOLAOS » KNOSSOS » HERAKLION

S POBYTEM U MOŘEUTAJENÁ, PANENSKÁ KRÁSA

Kréta nás zahrne mýty, legendami a dějinami jako snad žádný jiný z řeckých ostrovů a přírodním krásám 
Kréty může snad konkurovat jedině bohaté kulturní dědictví, které svým rozsahem potěší všechny mi-
lovníky archeologie a historie. Nejslavnější památka po slavné mínojské civilizaci je palác v Knóssu, ale 
najdeme zde i stopy římského osídlení, byzantské kaple, benátské přístavy a turecké paláce. Největší řecký 
ostrov a legendární rodiště Diovo si stále uchovává svůj neskonalý půvab a kouzlo.

IRÁKLIO » KNÓSSOS » AGIA TRIÁDA » GÓRTYS » FESTÓS » MÁTALA » SFAKIE » DIKTÉO ÁNDRO » 
LATÓ » KRITSÁ » ÁGIOS NIKÓLAOS » RETHYMNO » CHÁNIA » OSTROV SANTORINI » THIRA » IA

Kód Termín Cena Svoz let.
GR450-18-1      07.06. – 18.06. 24 990,- L6

Doporučujeme
- Minojskou kulturu v KNÓSSU
- horskou vesničku KRITSÁ
- nejdelší evropskou soutěsku SAMARIA

KORFU

METEORA

MYKÉNY

OLYMPIA

ATÉNY
DELFY

ŘECKO

Kód Termín Počet nocí Cena Hotel Cena Studio* Odlet
GR448-18-1 09.06. – 20.06. 11 25 290,- 18 990,- Brno, Praha
GR449-18-1 20.06. – 30.06. 10 24 390,- 18 990,- Brno, Praha
GR448-18-2 30.06. – 11.07. 11 26 190,- 19 890,- Brno, Praha
GR449-18-2 11.07. – 21.07. 10 25 290,- 19 590,- Brno, Praha
GR448-18-3 21.07. – 01.08. 11 26 190,- 19 890,- Brno, Praha
GR449-18-3 01.08. – 11.08. 10 25 290,- 19 590,- Brno, Praha
GR448-18-4 11.08. – 22.08. 11 26 190,- 19 890,- Brno, Praha
GR449-18-4 22.08. – 01.09. 10 24 390,- 19 590,- Brno, Praha
GR448-18-5 01.09. – 12.09. 11 25 390,- 19 490,- Brno, Praha
GR449-18-5 12.09. – 22.09. 10 23 990,- 18 490,- Brno, Praha

Agios Nikolaos

Knóssos



BELLAPAIS

FAMAGUSTA
LEFKARA

KOLOSSI

PETRATOU ROMIOUPAFOS

PEDOULAS

NIKÓSIE

K Y P R

ŠPANĚLSKO 
A fRANCOUZSKÁ RIVIÉRA                                       

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách. 
2. den: Dopoledne příjezd na španělské pobřeží, pobyt u moře.
3. den: Navštívíme MONTSERRAT, horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jedno 
z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. BARCELONA  metropole Ka-
talánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a  stavby slavného 
španělského architekta Antoni Gaudího - Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera  aj.).
4. den: BLANES, návštěva botanické zahrady. Romantický výlet lodí podél skalnatého pobřeží do TOSSY DE 
MAR – starobylé městečko s dávnou minulostí, rozložené v malebném zálivu a známé čistotou pláže (modrá 
vlajka EU), právem nazývané „perlou pobřeží“. Prohlídka městečka a hradeb bývalé pevnosti z 12. století, 
možnost koupání.
5. den: FIGUERES, návštěva muzea Salvatora Dalího. BESALÚ, malé historické městečko ve vnitrozemí, 
založené již Římany se zachovalou románskou architekturou, známé svým kamenným středověkým opevně-
ným mostem. GERONA, historické město s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín Stvoření, krásné 
uličky starého města.
6. den: Pobyt u moře. 
7. den: Přejezd do Francie, zastávka v MARSEILLE, největší francouzský středomořský přístav s bohatou 
historií od dob římského osídlení. Překrásná vy-
hlídka na město a ostrovy od katedrály Notre 
Dame de la Garde.
8. den: Návštěva ST. TROPEZ, jedna z hlavních 
turistických atrakcí riviéry. Jeho krásu objevily 
významné osobnosti: P. Signac, H. Matisse 
a S.G. Colettová. Po R. Vadimovi a B. Bardot 
následovala vlna turistů, kteří přijíždějí do to-
hoto malebného místa. Možnost koupání. PORT 
GRIMAUD, unikátní lagunové městečko, které 
je protknuto množstvím vodních toků. Na závěr 
dne půvabné městečko RAMATUELLE.
9. den: NICE, město s romantickou starou částí 
i palmovou Anglickou promenádou. MONACO – 
MONTE CARLO - krásou zářící malé knížectví. 
Možnost návštěvy Oceánografického muzea, 
katedrály knížecí rodiny nebo Knížecího paláce 
a v Monte Carlu slavného Casina.
10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 

MOŘE A PAMÁTKY, KATALÁNSKO A AZUROVé POBŘEŽí                          

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

MONTSERRAT » BARCELONA » BLANES » TOSSA DE MAR » FIGUERES » BESALÚ » GERONA » 
MARSEILLE » ST. TROPEZ » PORT GRIMAUD » RAMATUELLE » NICE » MONACO » MONTE CARLO 
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KYPR, OSTROV dVOU TVÁŘÍ
OSTROV BOHYNĚ AfROdITÉ                                         

ŘECKO, ŠPANĚLSKO, fRANCIE
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Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 5x ve Španělsku 
Costa Brava/Maresme a 2x ve Francii), 5x polopenzi ve Španělsku, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 2x snídaně ve Francii 360 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč  

Kód Termín Cena Trasa
E452-18-1 15.06. – 24.06. 12 590,- A + Plzeň
E452-18-2 29.06. – 08.07. 13 890,- J* + Plzeň
E452-18-3         24.08. – 02.09. 13 790,- J* + Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z ČR. Přílet na Kypr, transfer do hotelu.
2. den: Hrad KOLOSSI, postavený ve 13. stol. za vlády rytířů sv. Jana. Starověký KOURION, nejkrásněji 
položené antické naleziště z pozdně římských dob, historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní 
boha Apollóna. Zastávka s možností koupání na nejkrásnější pláži Kypru PETRA TOU ROMIOU. Archeologický 
park PAFOS , rozsáhlý archeologický park, slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia 
Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů.
3. den: Hlavní město NIKÓSIE, poslední rozdělené město na světě, Kyperské muzeum (sbírka archeologic-
kých nálezů z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác, přechod přes hranici do 
turecké části Nikósie, památky na tureckou nadvládu, orientální Büyük Han (Velký hostinec), mešita Selimiye, 
městské tržiště.
4. den: Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA, „město duchů“, Citadela (kam W.Shakespeare situ-
oval své drama Othello), Benátské hradby, mešita Lala Mustafa Paşa, zastávka u čtvrti Varosia, připomínající 
rozdělení Kypru r. 1974. Starověká SALAMIS, antické královské město, římské divadlo, lázně, amfiteátr, mo-
zaiky. Klášter sv. Barnabáše, nyní archeologické muzeum. 
5. den: Výlet do severní turecké části Kypru. SV. HILARION s pohádkovým hradem. KYRENIE, malebný pří-
stav s nejstarším dřevěným vrakem lodi, hrad. Zastávka v BELLAPAIS, augustinský klášter, „Strom zahálky“.
6. den: Celodenní výlet do pohoří TROODOS. Zastávka ve vesničce LANIA, proslavené výrobou tradičního 
kyperského vína Commandaria. Klášter KYKKOS, nejbohatší a neslavnější z kyperských klášterů a přejezd 
na horu THRONI s krásným výhledem do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. 
Vesnička Pedoulas s KOSTELEM ARCHANDĚLA MICHAELA .
7. den: Pobyt u moře.
8. den: LARNAKA, kostel sv. Lazara, přímořská promenáda, mešita Hala Sultan Tekke, jedno z nejdůle-
žitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera. CHOIROKOITIA , 
fascinující neolitické osídlení a vesnička LEFKARA, proslulá výrobou krajek. Večeře, nocleh dle času letu. 
Odjezd na letiště.
9. den: Přílet do ČR. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Kypr – Praha, let. taxy a poplatky, do-
pravu busem či minibusem na výlety, 7x ubytování v hote-
lu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  7x polopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: 
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno 

v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 570 Kč 

ŘECKÁ I TURECKÁ ČÁST

Zájezd nás zavede na malebný a z historického hlediska zajímavý ostrov Kypr. Navštívíme archeologická 
naleziště, budeme objevovat zbytky obydlí starých tisíce let. Barevné mozaiky, krásné fresky, byzantské 
kostely a kláštery nám přiblíží způsob života v dávných dobách. Budeme se toulat krásnou přírodou, 
navštívíme pohoří Thoros, které zaujímá více než třetinu země. Slunce, moře, pláže, pochoutky tradiční 
kuchyně, kvalitní víno, legenda o krásné bohyni Afroditě, to vše je Kypr.

Kód Termín Cena Svoz let.
CY451-18-1     24.09. – 02.10. 27 990,- L2

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

Doporučujeme
- nejkrásnější pláž Kypru PETRA TOU ROMIOU
- hlavní město NIKÓSIE
- nejbohatší a neslavnější klášter KYKKOS

Bellapais Abbey Marseille



OSTROV VĚČNéHO JARA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru v pozdních hodinách.
2. den: Prohlídka hl. města FUNCHALU, hlavní třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park Santa 
Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta Vigia, muzeum madeirského vína aj. 
3. den: Výlet do zeleného srdce ostrova a poté přes planinu DA SERRA až na severozápadní konec ostrova. 
Zastávka na vyhlídce u hotelu Emcumeada, odkud se naskýtají jedinečné výhledy na rozeklané stěny kaňonu 
a vesnice Serra d´Aqua. Krátká procházka po levadě RABACAS, která je lemována bílými a fialovými kalokvě-
ty. Náhorní plošina PAÚL DA SERRA. Vycházka na vyhlídku BICA DA CANA s výhledem na kaňon a vesnici 
Sao Vincente. Druhá delší vycházka na plošině nás zavede ke kaňonu Janela, kde se přes RABACAL projdeme 
podél levady k vodopádu CASCATA DO RISCO. Malebné PORTO MONIZ, koupání v přírodních bazéncích 
s mořskou vodou.
4. den: Výlet k nejvyšším velikánům ostrova. Příjezd na vyhlídku PICO DO AREEIRO do výšky 1 805 m 
- úžasné výhledy i na nejvyšší horu Pico Ruivo. Pěší procházka na další vyhlídkový bod MIRADOURO NINHO 
DA MANTA („hnízdo káňat“). Přejezd do RIBEIRO FRIO, kde se nachází pstruží farma a odtud procházka po 
levadě na vyhlídku BALCOES („Balkóny“). Pokračujeme busem na severní pobřeží ostrova, do vesničky SAN-
TANA s typickými barevnými domky. Dále se vydáme přes vyhlídku PORTELA na východní cíp ostrova. Za-
stavíme na vyhlídkách SAO LOURENCO, možnost koupání na jediné přírodní písečné pláži ostrova PRAINHA.
5. den: Divoký střed ostrova a útesy jihozápadního pobřeží. Průjezd ještě nedávno těžko dostupným vnitro-
zemím na vyhlídku EIRA DO SERRADO - úžasný výhled na divoký kaňon a okolní hory. Návštěva vesničky 
CURRAL DAS FREIRAS v centru hor, která dostala svůj název podle jeptišek schovávajících se zde před 
piráty. Navštívíme i rybářskou vesničku CAMARA DE LOBOS, která uchvátila i W. Churchilla. Pokračujeme na 
pobřeží a vyjedeme na jeden z nejvyšších útesů v Evropě CABO GIRAO - nádherný výhled. RIBEIRA BRAVA, 
městečko s cenným kostelem Matky Boží, hezkým nábřežím s palmami a malou pevností. Koupání na pěkné 
písečné pláži Calheta beach. Krátká zastávka v malebné vesničce pod útesy PONTA DO SOL.  
6. den: Romantika překrásných zahrad, které jsou lehce dosažitelné městskou dopravou nebo vyhlídkovými 
lanovkami. JARDIM BOTANICO - zahrada se záplavou madeirských i exotických květin. Odpoledne vrchol 
MONTE, nádherný výhled na Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou rakouského císaře Karla I., JARDIM 

TROPICAL, rozsáhlá zahrada, tropické a subtropické rostliny, potůčky, jezírka, exotické pavilony.
7. den: Odpočinkový den. Možnost fakultativních lodních výletů, např. na ostrov PORTO SANTO.
8. den: Individuální volno nebo výlet s průvodcem veřejnou dopravou za poznáním madeirské přírody. Pěší 
túra po levadě DOS TORNOS s překrásnými výhledy na Funchal a pobřeží. Možnost posezení v kvetoucí 
zahradě čajovny Hortenzie. Cestu zakončíme ve vesnici PALHEIRO, návrat busem do Funchalu.
9. den: Individuální volno nebo možnost druhého výletu veřejnou dopravou za poznáním madeirského venko-
va i přírody. Začátek pěší trasy vede z městečka CAMACHA, kde je možné nahlédnout do výrobny proutěného 
zboží. Vypravíme se podél levady DA SERRA DA FAIAL přes Vale Paraiso -„Rajské údolí“ a vavřínový les do 
FUNCHALU. Oba výlety nejsou výrazně náročné a zvládne je běžný turista.
10. den: Individuální volno, v případě změny letového řádu a v říjnovém termínu odlet.
11. den: Odlet do Prahy.

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

Cena zahrnuje: let. přepravu na Madeiru a zpět, let.taxy, místní autobus na výlety 3., 4. a 5. den, 9 –10x ubytování v hotelu 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9 -10x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a výlety, veřejnou dopravou a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 500 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 3 490 Kč, komplex. pojištění vč. 
připojištění vyššího storna 640 Kč

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

Kód Termín Cena Svoz let.
P454-18-1 27.04. – 07.05. 28 990,- L2
P454-18-2 20.07. – 30.07. 28 990,- L2
P455-18-1 08.10. – 17.10. 27 990,- L2
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Doporučujeme
- vyhlídky PICO DO AREEIRO a BALCOES
- exotiku zahrad JARDIM BOTANICO

Cabo Girao

Funchal

Santana



BARCELONA
A KLÁŠTER MONTSERRAT                                       

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Program A Příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme nedaleko Barcelony, odpoledne ubytování, volný 
program, možnost koupání, večeře.
Program B Odlet z Prahy do Španělska, transfer na hotel, ubytování.
Dále společný program A i B
3. den: Celodenní výlet do BARCELONY, gotická Barcelona, „Gotická čtvrť“, katedrála sv. Eulalie, čtvrť El 
Born, kostel Santa Maria del Mar. Odpoledne individuální volno, možno využít k návštěvě „Poble Espanyol – 
španělská vesnice“ nebo jedinečného L’Aquarium – mořské akvárium. Návrat na ubytování.
4. den: Pobyt u moře, individuální volno. V rámci volných dnů je možno zajistit aktuální výlety dle nabídky.
5. den: Návštěva fascinujícího pohoří MONTSERRAT, klášterní komplex a bazilika je nejvýznamnějším 
poutním místem Katalánska. Prohlídka baziliky s černou sochou Panny Marie Monserratské – patronky Ka-
talánska, pěší procházky (křížová cesta), překrásné přírodní scenerie při pohledu do údolí řeky Llobregat. 
Odpoledne návrat na ubytování, možnost koupání. 
6. den: Pobyt u moře, individuální volno.
7. den: Pobyt u moře, po poledni odjezd do BARCELONY - Barcelona modernistická, zastávka u nejzná-
mější stavby  A.Gaudího – Sagrada Família. Panoramatická cesta městem - býčí aréna, Arc de Triomf, Placa 
Catalunya, Passeig de Grácia (Gaudího domy – Casa Batlló, Casa Milá – La Pedrera), Camp Nou – stadion FC 
Barcelona (fakultativně prohlídka „Camp Nou Experience Tour“ – hl. tribuna, VIP zóna, tiskové středisko, mix 
zóna, šatna hostů, hrací plocha, komentátorská stanoviště, muzeum s trofejemi..). Pokračování panorama-
tické cesty městem – Placa d’Espanya, Palau Nacional, olympijský stadion, vrch Montjuic – krátká zastávka 
na vyhlídce (panorama města, přístav), Královské loděnice, památník Kryštofa Kolumba, přístav. Individuální 
volno k prohlídce středu města, např: moderní přístav sportovních lodí, ulice La Rambla, tržnice la Boquería. 
Večer shlédneme jedinečné představení „Barcelonské fontány“- hra hudby, světel a vody. Nádherný pohled 
na noční město, v nočních hodinách návrat na hotel.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno.
9. den: Pobyt u moře, individuální volno. Program A Odpoledne odjezd do ČR. Program B Transfer na 
letiště, odlet do ČR.
10. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR. 

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

POBYT U MOŘE S VýLETY 
Užijte si s námi dovolenou na plážích španělské Costa Bravy, kde dny strávené na plážích Středozemního 
moře budou střídány s poznáním Barcelony a návštěvou pohoří Montserrat. V Barceloně shlédneme 
jedinečnou podívanou pod širým nebem „Barcelonské fontány“, hra hudby, světel a vody a budeme mít 
možnost navštívit Camp Nou – stadion FC Barcelona. 

Poznáme Barcelonu modernistickou i gotickou, město plné památek, architektury a světoznámých mu-
zeí. Zveme vás na dovolenou, kde dny strávené na plážích Středozemního moře, budou střídány s pozná-
ním jedinečné Barcelony, která nabízí od každého něco a nudit se rozhodně nebudete.

PO
BY

T U
 M

OŘ
E 

S V
ýL

ET
Y

BARCELONA
MOdERNISTICKÁ, GOTICKÁ                                         

ŠPANĚLSKO
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Ubytování: hotel - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím na pobřeží Costa Brava/Maresme. Možno zajistit ubytování 3. os. na 
přistýlce bez slevy. Stravování je formou polopenze. 
Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, Program B let. dopravu  Praha – Španělsko – Praha vč. let. tax 
a poplatků, transfer z/na hotel, Oba programy dopravu klimatizovaným vlakem či busem po Španělsku, 7x ubytování 
v hotelu – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt.taxu cca 0,50 €/den (platba na místě), fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před 
odjezdem/odletem), Program A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, Program B komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 280 Kč s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč

Ubytování: 
hotel*** -  2lůžk. pokoje s příslušenstvím na pobřeží Costa Brava/Maresme. Možno zajistit ubytování 3. os. na přistýlce bez 
slevy. Polopenze dle programu formou švédských stolů.
Cena zahrnuje: 
Program A dopravu lux. klim. busem, Program B let. přepravu – Praha – Španělsko – Praha vč. let. tax a poplatků, transfer 
do/z hotelu Oba programy dopravu klim. busem či vlakem během programu, 7x ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 7x snídani, 6x večeři, 1x oběd, průvodce 
Cena nezahrnuje: 
vstupné, pobyt.taxu cca 0,50 €/den, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem/odletem), Pro-
gram A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, Program B komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč s možností 
připojištění vyššího storna + 250 Kč

POBYT U MOŘE S VýLETY

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus E458-18-1   25.05. – 03.06.         10 990,- C, I, O
B let   E459-18-1  26.05. - 02.06. 18 990,-  L5
A bus E458-18-2 20.07. – 29.07.         12 990,- C, I, O
B let   E459-18-2  21.07. – 28.07. 20 990,-  L5
A bus E458-18-3 07.09. – 16.09.         10 990,- C, I, O
B let   E459-18-3  08.09. – 15.09. 18 990,-  L5

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus E456-18-1   22.06. – 01.07.         12 990,- C, I, O
B let   E457-18-1  23.06. – 30.06. 18 990,-  L5
A bus E456-18-2   06.07. – 15.07.         12 990,- C, I, O
B let   E457-18-2  07.07. – 14.07. 18 990,-  L5
A bus E456-18-3   03.08. – 12.08.         13 990,- C, I, O
B let   E457-18-3  04.08. – 11.08. 19 990,-  L5
A bus E456-18-4   24.08. – 02.09.         12 990,- C, I, O
B let   E457-18-4  25.08. – 01.09. 18 990,-  L5

Barcelona Klášter Montserrat



KATALÁNSKO 
POBŘEŽÍ COSTA dORAdA                                                                               

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z ČR v dopoledních hodinách. 
2. den: Program A Příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme poblíž Barcelony, odpoledne ubytování, volný 
program (možnost koupání), večeře. 
Program B Odlet z Prahy do Španělska, transfer na ubytování. 
Dále společný program A i B 
3. den: Celodenní výlet do BARCELONY - Barcelona gotická - Gotická čtvrť, katedrála sv. Eulálie, čtvrť El 
Born, kostel Santa María del Mar, odpoledne volno - možno využít k návštěvě „Poble Espanyol - španělská 
vesnice“ nebo mořského akvária, návrat na ubytování.
4. den: Malebné přístavní městečko CADAQUÉS obklopené přírodní rezervací Cap de Creus, oblíbené mnoha 
umělci (S. Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró aj.). Odpoledne FIGUERAS, návštěva slavného Teatro - muzea 
Salvadora Dalího. Návrat na ubytování.
5. den: Výlet do pohoří MONTSERRAT, ke stejnojmennému horskému klášteru, nejvýznamnější poutní místo 
Katalánska.  Prohlídka baziliky s černou sochou Panny Marie, pěší procházka (křížová cesta), překrásné 
scenérie do údolí řeky Llobregat. Návrat na pobřeží, koupání.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno. Fakultativně výlet do horského státu ANDORRA, nádherné horské 
scenerie, divoká příroda, prohlídka hlavního města Andorra la Vella, bezcelní zóna, možnost nákupů.
7. den: Po poledni výlet do BARCELONY, Barcelona modernistická - Antonio Gaudí – zastávka u nejzná-
mější stavby  Sagrada Família. Panoramatická cesta městem - býčí aréna, Arc de Triomf, Placa Catalunya, 
Passeig de Grácia (Gaudího domy – Casa Battló, Casa Milá – La Pedrera), Camp Nou – stadion FC Barcelona 
(fakultativně prohlídka „Camp Nou Experience Tour“). Dále Placa d’Espanya, Palau Nacional, olympijský sta-
dion, vrch Montjuic, Královské loděnice, památník Kryštofa Kolumba, přístav. Indiv. volno k prohlídce středu 
města, např: ulice La Rambla, tržnice la Bouqueria. Večer shlédneme jedinečné představení „Barcelonské 
fontány“- hra hudby, světel a vody. Pohledy na noční město a v noci návrat na hotel.
8. den: GERONA, město se zachovalou židovskou čtvrtí, hradbami, románskými kostely, Arabskými lázněmi. 
Navštívíme gotickou katedrálu Santa Maria de Girona a románským klášterem, ulice židovské čtvrti El Call, 
barevné domy na nábřeží řeky Onyar. Krátce zastavíme u JEZERA BANYOLES, největší katalánské přírodní 
jezero, dějiště veslařských soutěží OH Barcelona 1992. Středověké město BESALÚ, románské kostely, po-
zůstatek benediktinského kláštera, opevněný románský most přes řeku Fluviá, volno, návrat na ubytování.
9. den: Snídaně, volný program (možnost koupání). Program A Odpoledne odjezd do ČR. Program B Trans-
fer na letiště a odlet do ČR. 
10. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z ČR v dopoledních hodinách. 
2. den: Program A Příjezd na pobřeží Costa Dorada, odpol. ubyt., volný program (možnost koupání), večeře. 
Program B Odlet z Prahy do Barcelony, transfer k ubyt. v hotelu v letovisku SALOU, Costa Dorada, večeře.
Dále společný program A i B 
3. den: Odjedeme k celodennímu výletu ke katalánským středověkým klášterům. Podnikneme nezapomenu-
telnou RUTA DE CISTER – Cestu po cisterciáckých klášterech na pomezí Aragonu a Katalánska. Navštívíme 
slavné cisterciácké kláštery Santa Maria de Poblet (  1991), Santa María de Vallbona de les Monges 
a konečně Santes Creus. Slavný triumvirát klášterů založených ve 12. stol. barcelonským hrabětem Ramo-
nem Berenguerem IV. a později i místem královské hrobky. V klášterech jsou uloženy ostatky cisterciáckých 
mnichů svatého Bernarda z Alciry, sv. Bernarda z Calbó. Návrat na ubytování.
4. den: Dopoledne pobyt u moře. Odpoledne návštěva hl.města kraje Bajo Campo, města REUS, architekto-
nický styl staveb secese – modernismus. Představitelem secese je architekt Domenech i Montaner, Gaudího 
souputník, zanechal ve městě krásné stavby (ústav Pere Mata, dům Navas), navštívíme i skvělé muzeum nej-
slavnějšího rodáka Antoni Gaudího ( je zde i jeho rodný dům) Gaudí Centre Reus na náměstí Mercadal. Pro-
jdeme se uličkami města a zákoutí města s kavárničkami zvou k posezení a nahlédnutí do života místních lidí. 
5. den: Celodenní výlet do vinařské oblasti Sant Sadurní d´Anoia a Villafranca de Penedés. V SANT 
SADURNÍ navštívíme sklepy rodiny Codorniu. Tradice vinařství této rodiny sahá až k r. 1551 kdy Jaume de 
Codorniu vyrobil své první víno. Přejedeme do blízké VILLAFRANCY DE PENEDÉS, návštěva významných 
vinařských sklepů rodiny Torrés, tichá vína, brandy, světová proslulost značky. Seznámení se s výrobou vín, 
uvidíme rozsáhlé vinice a něco i ochutnáme. Zastávka v rybářském městečku ROC DE SANT GAIETÁ. 
6. den: Dopoledne pobyt u moře. Odpoledne nedaleké městečko CAMBRILS, Plaza Mayor, procházka ulič-
kami, přístav, možnost ochutnat čerstvě připravené mořské speciality. 
7.den: TARRAGONA, hl. město stejnojmenné katalánské provincie. Římské Tarraco bylo nejvýznamnějším 
iberským centrem, rozsáhlý amfiteátr a zbytky římské zdi – hradeb. Starobylý střed města a hl. třída Rambla 
s památníkem stavění lidských věží (místní tradice), katedrála a radnice na hlavním náměstí Placa De La 
Font, tržnice Mercat Central.
8. den: Pobyt u moře,  fakult. návštěva velkého zábavního parku Port Aventura.
9. den: Snídaně, volný program (možnost koupání). Program A Odpoledne odjezd do ČR. Program B Trans-
fer na letiště a odlet do ČR. 
10. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR.

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, Program B let. přepravu – Praha – Španělsko – Praha vč. let. tax 
a poplatků, transfer do/z hotelu. Oba programy  dopravu busem po Španělsku, 7x  ubytování v hotelu (v některém ze 
známých letovisek na pobřeží, nedaleko Barcelony) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlet do Andorry (min. počet 20 osob) cca 60 € - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před 
odjezdem, pobyt. taxu (platba na místě), fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč (povinné při nedoobsazení), Program A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
330 Kč, Program B komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč, s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč 

Ubytování: Pobřeží Costa Dorada v letovisku Salou v hotelu*** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno 
zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy. Polopenze formou švédských stolů. 
Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, Program B let. přepravu – Praha – Španělsko – Praha vč. let. tax 
a poplatků, transfer do/z hotelu. Oba programy  dopravu busem po Španělsku, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 7x snídani, 6x večeři, 1x oběd, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt.taxu cca 0,50 €/den (platba na místě), fakult. výlety a vše ostatní, co v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 990 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před 
odjezdem/odletem), Program A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, Program B komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 280 Kč,  s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč 

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus E460-18-1    25.05. – 03.06.         11 990,-            C, I, O
B let   E461-18-1    26.05. – 02.06. 19 990,-              L5
A bus E460-18-2    20.07. – 29.07.         13 990,-            C, I, O
B let   E461-18-2    21.07. – 28.07. 21 990,-              L5
A bus E460-18-3    07.09. – 16.09.         11 990,-            C, I, O
B let   E461-18-3    08.09. – 15.09. 19 990,-              L5

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus E462-18-1    18.05. – 27.05.         15 990,-            C, I, O
B let   E463-18-1    19.05. – 26.05. 20 990,-             L5
A bus E462-18-2    28.09. – 07.10.         15 990,-            C, I, O
B let   E463-18-2    29.09. – 06.10. 20 990,-             L5

KATALÁNSKO A BARCELONA
S VÝLETEM dO ANdORRY                                                                             
POBYT U MOŘE S VýLETY                                      

Pláže Costa Brava/Maresme, historická městečka Katalánska – Cadaqués, Figueras, Besalú. Fantastická  
Barcelona, klášter Montserrat a možnost výletu do Andorry, prohlídka hlavního města Andorra la Vella.   

BARCELONA » CADAQUÉS » FIGUERAS » MONTSERRAT » ANDRORRA » GERONA » JEZERO BANYOLES 
» BESALÚ
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PERLA STŘEDOZEMí

Středověké katalánské kláštery zasazené do působivých přírodních scenérií, historicky významné město 
Tarragona s nejvýznamnějším souborem památek na antickou Hispanii, cesta po Zlatém pobřeží Costa 
Dorada, která nás zavede do rybářských vesniček Roc de la Gaietá a Cambrils, centrum modernismu Reus.

SALOU » RUTA DE CISTER » REUS » SANT SADURNÍ D´ANOIA » VILLAFRANCA DE PENEDÉS » ROC DE 
SANT GAIETÁ » CAMBRILS » TARRAGONA

Andorra la Vella Costa Dorada



BARCELONA

VALENCIE

GRANADANERJA
MÁLAGA

GIBRALTAR

RONDA

ANTEQUERA

SEVILLA

CÓRDOBA

TOLEDO

MADRID

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 10x ubytování v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,10x snídani, 6x večeři v hotelu 

u moře v oblasti Málagy, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultivní služby a dále vše ostatní, co 
není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: vstupné do Alhambry s rezervací 900 Kč - nut-
no objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK však potvrdí až měsíc 
před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena, 1lůž-

kový pokoj 4 700 Kč, komplexní pojištění včetně storna zájezdu 460 Kč

Zájezd provází Mgr. Pavel Dvořák
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Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha - Málaga - Praha, let. taxy, transfer z/na hotel, dopravu autokarem dle programu,7x ubytování v hote-
lech*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, ochutnávku vína v Málaze, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné (cca 80 €), představení flamenca (cca 40 €), fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedenov odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatky:
1lůžk. pokoj 4 000 Kč (povinně při nedoobsazení), záloha na vstup do Alhambry s rezervací 1 000 Kč (nutno objednat nejpoz-
ději 1 měsíc před odletem), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč, připojištění vyššího storna +250 Kč

Kód Termín Cena Svoz let.
E465-18-1 19.05. – 26.09. 26 590,-                L2, L3

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách.
2. den: Prohlídka města BARCELONA - metropole Katalánska (devítihodinová přestávka), gotická čtvrť, 
přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a  velké množství staveb slavného španělského archi-
tekta Antoni Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.). Přejezd na ubytování.
3. den: Cesta do Andalusie, prohlídka VALENCIE, třetí největší město Španělska proslulé svými slavnostmi 
a fiestami. Město bohaté na památky, historické centrum, rušný přístav. Dochovaly se zde středověké hradby 
s věžemi a několik starobylých kostelů včetně katedrály La Seo. Pokračování v cestě na jih na nocleh.
4. den: GRANADA , město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s krásnými památkami 
z doby maurské nadvlády - palác ALHAMBRA, letohrádek Generalife se zahradami – útočiště nasrovských 
králů, pevnost Alcazaba, šikmé a křivolaké ulice čtvrti Albaicín s výhledem a domy s maurskými ozdobami.
5. den: Pobyt u moře na plážích v letovisku v okolí Málagy.
6. den: Výlet na GIBRALTAR, britská kolonie, pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, jediná volně 
žijící kolonie opic v Evropě. Malebné bílé městečko ve vnitrozemí, ve skalní rozsedlině RONDA, které svou 
romantikou uchvátí každého návštěvníka.
7. den: Pobyt u moře. Výlet do NERJI, letovisko a jeskyně Cuevas de Nerja s malbami starými až 20 000 let.
8. den: ANTEQUERA bílé romantické město ležící v pohoří El Torcal s maurskou pevností, odkud jsou nád-
herné výhledy na centrum a široké okolí. Historické centrum je tvořeno převážně kostely z období renesance. 
Procházka v PŘÍRODNÍM PARKU TORCAL DE ANTEQUERA, kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní měs-
tečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli hojnému výskytu vzácných rostlin. Na závěr prohlídka měs-
ta MÁLAGA, přímořské město s mohutnou katedrálou, maurskou pevností a rodným domem Pabla Picassa.
9. den: Pobyt u moře.
10. den: Jedinečná SEVILLA , město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší kated-
rálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. CÓRDOBA 

, jedinečná maurská mešita přestavěná na křesťanskou katedrálu, krásné zahrady starého Alcazaru, bílá 
židovská čtvrť s úzkými uličkami.
11. den: TOLEDO , krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca a Del Tránsito, 
romantické uličky bývalé maurské a židovské čtvrti. 
12. den: Prohlídka MADRIDU, hlavního města Španělska, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta 
del Sol. Večer odjezd do Čech. 
13. den: Příjezd do ČR v pozdních večerních až nočních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Málagy, transfer do hotelu - letovisko v okolí Malágy, ubytování a večeře.
2. den: Odjezd k prohlídce MÁLAGY, proslavená promenáda Paseo del Parque, která  nám připomene sub-
tropickou zahradu, historické centrum s dominantou katedrály La Manquita, spleť uliček s pestrou nabídkou 
barů a bodeg. Dále zamíříme k domu nejslavnějšího místního rodáka, Pabla Picassa a k jeho muzeu v paláci 
Buenvista. Den zakončíme ochutnávkou proslaveného vína Málaga v některé z místních bodeg. Návrat do 
hotelu, odpočinek na plážích u moře, večeře.
3. den: Pohořím Sierra de Ronda do městečka RONDA, kolébky corridy a města Hemingwaye, býčí aréna
a muzeum corridy, kaňon řeky s výhledy na Rondu, staré město. Pokračujeme cestou bílých vesniček „pueblos 
blancos“ k návštěvě britské kolonie GIBRALTAR, vyhlídka z gibraltarské skály na průplav oddělující kontinent 
africký od evropského, jediná volně žijící kolonie opic v Evropě. Ubyt. v hotelu v okolí Cádizu a Jérezu, večeře.
4. den: Prohlídka CÁDIZU, nejstaršího evropského města, krása barokních kostelů, malebné fasády domů 
s typickými ozdobnými balkony, věž Tavira, katedrála. Město JÉREZ DE LA FRONTERA, proslavené typickým 
sherry a španělskou jezdeckou školou s muzeem kočárů a velmi pěkným starým městem, přejezd na ubytování 
v okolí Sevilly. 
5. den: Hl. město Andalusie SEVILLA , prohlídka královského Alcázaru, sídla maurských emírů, kastilských 
a později španělských králů – dokonalá ukázka mudéjarské architektury. Projdeme se labyrintem židovské 
čtvrti Santa Cruz s náměstíčky a patii ve stínu pomerančovníků. Sevillská katedrála, která ve svých roz-
lehlých prostorách ukrývá hrob Kryštofa Kolumba i nádherné oltáře ze stříbra a zlata dovezeného ze zámoří. 
v dobách. Na celé město se podíváme z katedrální věže La Giralda. Ne náhodou z tohoto města pochází 
flamenco, býčí zápasy, Don Juan i ohnivá Carmen. Odjezd na ubytování do hotelu v okolí Córdoby.
6. den: Prohlídka CÓRDOBY , fascinujícího města, křižovatky kultury arabské, židovské a katolické. Pro-
jdeme se po starém mostě přes řeku Guadalquivir, navštívíme córdobskou mešitu – La Mezquita, jedinečné 
a nekonečné sloupoví s jemnou výzdobou nás zcela ohromí. Ani katolická moc si ji nedovolila zbořit a raději 
ji doplnila svojí stavební kulturou a tak nám naštěstí ponechala možnost této konfrontace, která se v tomto 
případě krásně doplnila. Projdeme se uličkami židovského města, prohlédneme si córdobskou synagogu. Na 
každém kroku nás budou provázet patia a bílé uličky s květinovou výzdobou. Odjezd na ubytování do hotelu 
v okolí Granady, večeře, fakultativní možnost návštěvy představení Flamenca.
7.den: GRANADA , poslední výspa maurské vlády na Pyrenejském poloostrově, goticko-renesanční kated-
rála s královskou kaplí, kde jsou pohřbeni nejslavnější španělští katoličtí králové Isabela Kastilská a Fernando 
Aragonský. Uličkami čtvrti Albaicín vystoupáme ke kostelu San Nicolás, z jehož terasy se nám naskytne 
úchvatný pohled na celý komplex paláce ALHAMBRA s pevností Alcazába, zahradami Generalife a maur-
skými paláci. Tuto nádheru si samozřejmě nenecháme ujít, navštívíme slavný Lví dvůr, obklopený soukromý-
mi komnatami granadských emírů s nesmírně jemnými a propracovanými dekoracemi. Ze zahrad Generalife 
se podíváme na celé město. Odjezd na ubytování do hotelu v okolí Malagy.
8. den: Snídaně, transfer na letiště o odlet do Prahy.

OKRUH S POBYTEM U MOŘE PAMÁTKY A MOŘE

Zájezd propojující pobytové dny na pobřeží Andalusie s návštěvou měst, která lze bez nadsázky nazvat 
„perlami Španělska“. V pohoří Sierra Nevada navštívíme Granadu a palác Alhambra. Vyjedeme do britské 
kolonie na Gibraltar, uchvátí nás Ronda, malebné městečko ve skalní rozsedlině. Projdeme se přírodními 
parky, navštívíme známé jeskyně a bílá městečka.

Zájezd nabízející poznání těch nejkrásnějších míst Andalusie. Uvidíme perly maurské architektury 
(UNESCO) – Sevillu, Córdobu a Granadu se slavnými maurskými paláci Alhambry. Navštívíme malebné 
horské město Ronda a budeme obdivovat majestátní skály Gibraltaru. Procházet se budeme ulicemi 
starobylého Cádizu a v Jérezu si dáme sklenku skvělého sherry. Rytmy flamenca a kastanět, pochoutky 
tapas, slunce a moře – to je Andalusie. 

Kód Termín Cena Trasa
E464-18-1 17.09. – 29.09. 19 990,- A, B + Plzeň

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

COSTA DEL SOL » MÁLAGA » RONDA » GIBRALTAR » CÁDIZ » JÉREZ » SEVILLA » CÓRDOBA » 
GRANADA  

Doporučujeme - prohlídku města BARCELONA
- jeskyně Cuevas de Nerja

Sevilla



MALLORCAMALLORCA 
PERLA STŘEdOMOŘÍ                                                                              

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách. 
2. den: Příjezd do BARCELONY , návštěva nejzajím. památek, noční trajekt na Mallorcu (4lůžk. kabiny). 
3. den: Výlet do jihozápadní části ostrova. Přejezd přes jižní část pohoří SERRA DE TRAMUNTANA do měs-
tečka VALLDEMOSSA s kartuziánským klášterem, které se zalíbilo i F. Chopinovi a G. Sandové. ESTELLENCS 
sta¬robylá obec na horských svazích s nádhernými výhledy. Přejezd přes vyhlídku MIRADOR DE RICARDO 
ROCA do původního rybářského přístavu PORT D’ANDRATX. Na závěr koupání v jižní části ostrova. 
4. den: Výlet do severní části k mysu CAP DE FORMENTOR, poloostrov s mohutnými skalnatými útesy. 
PORT DE POLLENCA, pěkný přístav, východisko výletních lodí. Městečko ALCÚDIA, připomínající ve svém 
středu barcelonskou gotickou čtvrť, památky na římskou část dějin. Koupání na některé ze zdejších pláží. 
5. den: Návštěva romantických městeček SÓLLER a PORT DE SÓLLER. Zájemci mohou mezi městečky 
projet historickou tramvají. V případě pěkného počasí možnost fakult. výletu lodí do zátoky SA CALOBRA. 
Odtud procházka přes několik tunelů k ústí soutěsky Torrent de Pareis a dále do nitra druhé největší evrop-
ské erozní soutěsky nebo koupání na romantické pláži. Cestou návštěva kláštera LLUC, hlavní poutní místo 
na ostrově, proslulé již ve středověku díky tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta). Městečko INCA, centrum 
kožedělného průmyslu.
6. den: Dopoledne podrobná prohlídka města PALMA DE MALLORCA, hlavní město ostrova, monumentální 
gotická katedrála La Seu, palác de l’Almudaina (původně arabský Alcázar), kostel sv. Eulanie, klášter sv. 
Františka, Arabské lázně aj. Odpoledne koupání a odpočinek na pláži. 
7. den: Výlet na východní část ostrova. Návštěva proslulých jeskyní CUEVAS DEL DRACH (Dračí jeskyně) 
s největší podzemní vodní plochou na světě, atmosféru divadla stalaktitů dokresluje krátký koncert klasické 
hudby se světelnými efekty. Zastávka v městečku PORTOCRISTO a návštěva města MANACOR, proslavené-
ho manufakturou na výrobu perel Majorica. 
8. den: Pobyt u moře. 
9. den: Trajekt na katalánské pobřeží (cca 8 hodin). Odjezd do ČR. 
10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 

PŘíRODNí KRÁSY, KULTURA, KOUPÁNí A NÁVŠTĚVA BARCELONY

Ostrov patří bezesporu k nejkrásnějším a nejzajímavějším ve Středozemním moři. Mallorca je jako stvo-
řená pro poznávání přírodních krás - divoké pohoří Serra de Tramuntana, rozeklané pobřeží s útesy, 
úchvatné soutěsky, krasové jeskyně ale i jedinečné kulturní památky a navíc každý den krásné koupání 
ve Středozemním moři.

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

Cena zahrnuje: let. přepravu na Mallorku a zpět, let. taxy, transfer z/na letiště, 7, 10x ubytování v hotelu*** (cca 200 m od 
pláže) s polopenzí, výlety na Mallorce dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 700 Kč/noc na vyžádání, fakult. výlet na ostrov Sa Dragonera 750 Kč, fakult výlet 
Večerní Palma s panoramatickou plavbou (od července) 1 050 Kč, fakultativní výlet Jeskyně a Porto Cristo 1 300 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč - 7 nocí, 390 Kč - 10 nocí s možností připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce 650 Kč/noc, 3. os. na přistýlce 300 Kč/noc
Poznámka: Pořadí výletů může být v průběhu sezony změněno.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem vč. výletů, trajekt na Mallorcu a zpět, 7x ubytování (6x v hotelu - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 1x kabina na trajektu - 4lůžk. kabiny), 6x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč PO
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Kód Termín Cena Trasa
E466-18-1     31.05. – 09.06. 16 390,- J* + Plzeň

Glendalough
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POBYTY NA 7 NOCÍ
1. den: Odlet z Brna a Prahy do Palma de Mallorca. Transfer na ubytování.
2. den: Pobyt u moře, odpoledne návštěva nejhezčí vesnice ostrova VALLDEMOSSY. Ve volném čase mož-
nost návštěvy bývalého kartuziánského kláštera La Cartuja (vstupné není v ceně výletu).
3. den: Celodenní výlet na severní pobřeží ostrova. Přes přístav Port de Pollensa k mysu Formentor, nád-
hernému skalnatému útesu omývanému ocelově modrým mořem. Volno ke koupání nebo možnost zúčastnit 
se pěší túry přes vyhlídku Castellet k zátoce Cala Figuera. Nástup na loď (za příznivého počasí) a plavba 
do přístavu Port Pollensa, pokračování do POLLENSY, prohlídka půvabného starobylého městečka, kulturní 
metropole severu, s proslulým schodištěm Calvari s 365 schody lemovanými cypřiši a s vyhlídkami do okolí.
4. den: Pobyt u moře, odpočinek, koupání nebo fakultat. výlet lodí podél jihozápadního pobřeží plného pěk-
ných zátok a skalnatých výběžků k ostrovu SA DRAGONERA, který byl prohlášen přírodní rezervací. Volno na 
ostrově a poté pokračování do zátoky Egos na koupání a šnorchlování. Malé občerstvení na lodi.
5. den: Pobyt u moře, fakult. večerní návštěva Palmy, panoramatická projížďka lodí kolem proslulého přístavu.
6. den: Celodenní výlet. Z Palmy historickým vlakem na 50ti min. cestu do SOLLERU, půvabného městečka 
ukrytého v údolí pohoří Tramuntana. Ze Solleru vyhlídkovou tramvají do malebného přístavu PORT SOLLER,  
do ústí rajského kaňonu TORRENT DE PAREIS. Následuje volný čas ke koupání v moři nebo k procházce 
soutěskou. Poté proslulou horskou cestou SA CALOBRA návrat na ubytování. Po cestě zastávka v historické li-
sovně olivového oleje Tafona de Caimari, s možností prohlídky tradiční výrobny i ochutnávky výborného oleje.
7. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet na východní pobřeží ostrova, unikátní jeskyně, malebný rybářský 
přístav PORTO CRISTO, volno k procházkám, posezení u kávy nebo vykoupání. Na cestě zpět zastávka v ELS 
CALDERERS, v typické usedlosti z 18. stol., kde se seznámíte s místními zvyky a okusíte zdejší delikatesy.
8. den: Transfer na letiště a odlet do Brna a do Prahy.

POBYTY NA 10 NOCÍ
1. den: Odlet z Brna do Palma de Mallorca. Transfer na ubytování. 
2. - 7. den: Program stejný jako 2. - 7.den u pobytů na 7 nocí 
8 - 10. den: Pobyt na Mallorce věnovaný volnu, koupání. Možnost potápění, návštěvy akvaparku, apod.
11. den: Transfer na letiště a odlet do Brna.

KOUZELNý OSTROV, BALEÁRSKéHO SOUOSTROVí 

Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví. Mírné klima, nádherné pláže, historické památky 
a oblíbený turistický cíl. 

PALMA DE MALLORCA » VALLDEMOSSA » PORT POLLENSA » POLLENSA » SA DRAGONERA » SOLLER 
» PORT SOLLER » SA CALOBRA » PORTO CRISTO » ELS CALDERERS

Kód Termín Počet nocí Cena Odlet
E467-18-1 03.06. – 10.06. 7 21 990,- Brno, Praha
E468-18-1 17.06. – 27.06. 10 25 990,- Brno
E467-18-2 17.06. – 24.06. 7 22 990,- Brno, Praha
E468-18-2 08.07. – 18.07. 10 26 990,- Brno
E467-18-3 08.07. – 15.07. 7 22 990,- Brno, Praha
E468-18-3 29.07. – 08.08. 10 26 990,- Brno
E467-18-4 29.07. – 05.08. 7 22 990,- Brno, Praha
E468-18-4 19.08. – 29.08. 10 26 990,- Brno
E467-18-5 19.08. – 26.08. 7 22 990,- Brno, Praha
E468-18-5 09.09. – 19.09. 10 25 990,- Brno
E467-18-6 09.09. – 16.09. 7 22 990,- Brno, Praha
E467-18-7 23.09. – 30.09. 7 21 990,- Brno, Praha

Palma de Mallorca Port de Soller

Palma de Mallorca



NP
GARAJONAY

SAN SEBASTIANDE LA GOMERA

PICO DEL TEIDE

GARACHICO

PUERTO DE LA CRUZ

LA OROTAVA

TAGANANASANTA CRUZ DE TENERIFE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, největší a nejznámější z Kanárských ostrovů, transfer na uby-
tování do hotelu.
2. den: Individuální volno, procházka příjemným historickým centrem PUERTO DE LA CRUZ, „tenerifská 
šedá eminence“ jíž se turistika dotýkala už koncem 19. stol., v současné době jedno z nejkrásnějších turi-
stických letovisek na ostrovech, návštěva botanické zahrady Jardín Botánico, zahrad Casina Taoro nebo 
zahrady orchidejí. Odpočinek na vulkanické pláži PLAYA JARDÍN se subtropickou zahradou nebo koupání ve 
slavných přímořských bazénech s gejzíry LAGO MARTIÁNEZ. 
3. den: Celodenní výlet do NP LAS CAŇADAS  s měsíční krajinou a nejvyšším vrcholem Španělska Pico 
del Teide (3 718 m n.m.). V případě pěkného počasí lze vyjet fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, nád-
herný pohled na Tenerife a okolní ostrovy. Průjezd kaňonem v gigantických monumentálních skalách LOS 
GIGANTES s půvabnou horskou vesničkou MASCA, prohlídka lávou zničeného města GARACHICO, výlet 
zakončíme v ICODU DE LOS VINOS u údajně tisíciletého dračince.
4. den: Pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou (2,10 €/jeden směr) do koloniálního města LA 
OROTAVA. Procházka historickým centrem, kolem radnice, kostelů, zahrad, návštěva katedrály a zastavíme 
u slavných „balkónových domů“. Město se právem řadí k jednomu z nejvíce „kanárských“ míst na ostrově.
5. den: Celodenní výlet na poloostrov ANAGA. Výlet zahájíme delší procházkou městem LA LAGUNA , 
původní hl. město ostrova, jedinečná středověká architektura. Přes vavřínové lesy projedeme poloostrovem 
Anaga a pokračujeme klikatou horskou silnicí prudce klesající k vyhlídce na TAGANANU v zeleném pohoří. 
Nenecháme si ujít nejkrásnější pláž Tenerife LAS TERESITAS (možnost koupání), která se svým světlým 
saharským pískem a množstvím palem připomíná karibské pláže. Na závěr hl. město Tenerife SANTA CRUZ, 
pulzující, typicky španělská metropole. Navštívíme náměstí Plaza de Espaňa s vládní budovou, množství 
nákupních zón, moderní přístav.

6. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet trajektem na malý sousední ostrůvek 
LA GOMERA, plný přírodních krás. V rámci výletu navštívíme 

městečko SAN SEBASTIAN, pro-
hlídka historického jádra, uvidíme 
dům kde bydlel Kryštof Kolumbus 

cestou do Nového světa i kostel, kde 
se modlil za zdar své výpravy. Přes 
vyhlídky na palmová údolí pokračuje-
me do NP GARAJONAY , jedinečné 

vavřínové lesy. Během oběda, který je 
zahrnut v ceně výletu, se seznámíme 
i se specifickým místním nářečím (pís-
kacím jazykem).   

7. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet 
katamaránem za velrybami, popř. ná-
vštěva vyhlášeného Loro Parku, botanic-

ká a zoologická zahrada čítající přes 2 000 
papoušků, delfinárium, vystoupení kosatek, 
akvária s podmořskou faunou a flórou aj.
8. den: Snídaně, individuální volno dle od-

letu z Tenerife. Transfer na letiště a odlet do 
republiky.

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

Navštívíme ostrov Tenerife, největší a nejpestřejší z Kanárských ostrovů, nabízející fantastické přírodní 
scenérie: na severu rozsáhlá zelená údolí, na jihu polopouštní krajinu s kaktusy a sukulenty, v centru 
úchvatné borovicové lesy, členité kaňony, národní park a na pobřeží černé-vulkanické nebo saharské 
pláže. Vyjedeme na zelený ostrůvek La Gomera s vavřínovými lesy v NP Garajonay, palmová údolí 
a pohledy k bílé špičce vulkánu Pico del Teide, nejvyšší kótě nejen Tenerife, Kanárských ostrovů, ale 
i celého Španělska.

Ubytování: Jarní termín: hotel Diamante Suites**** leží 300 m od pláže s černým pískem a pozvolným vstupem do moře 
Playa Jardín - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, internetový koutek za poplatek, 3 restaurace a 2 bary, kadeřnictví, masáže, 
obchod. Na sluneční terase je bazén (v zimních měsících vyhřívaný), jacuzzi, lehátka a slunečníky zdarma. Snídaně a večeře 
jsou formou švédských stolů v hotelové restauraci. Podzimní termín: hotel Tuquesa Playa**** v Puerto de la Cruz, v blízkosti 
pláže Playa Jardin - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, TV/sat., centrální klimatizace, fén, telefon, lednička, balkon nebo terasa. 
Venku 2 bazény, vířivka, snack bar a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdrama
Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Tenerife - Praha, let.taxy a poplatky, transfer z/na hotel, dopravu klim. autokarem 
program 3. a 5.den, 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, služby českého průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 900 Kč (povinné při nedoobsazení), jarní termín: pokoj s výhledem na moře 2 000 Kč/ 
7 nocí, podzimní termín pokoj s výhledem na moře nebo bazén 2 000 Kč/7 nocí, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 
s možností vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha -Tenerife - Praha, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, dopravu klim. autokarem 
program 3 a 5. den, 14x ubyt. v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s přísluš. (viz. hotel výše), 14x polopenzi, služby českého průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 7 800 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 530 Kč 
s možností vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018
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KANÁRSKÉ OSTROVY

PUERTO DE LA CRUZ » PLAYA JARDÍN » LAGO MARTIÁNEZ » NP LAS CAŇADAS » PICO DEL TEIDE » 
LOS GIGANTES » MASCA » GARACHICO » ICOD DE LOS VINOS » LA OROTAVA » POLOOSTROV ANAGA 
» SANTA CRUZ » LAS TERESITAS » TAGANANA » LA LAGUNA » LA GOMERA » SAN SEBASTIAN » NP 
GARAJONAY 

ŠPANĚLSKO
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TENERIFE A LA GOMERA                     

TENERIFE A LA GOMERA + PRODLOUŽENý RELAXAČNí POBYT U MOŘE                        

Kód Termín Cena Svoz let.  
E469-18-1         25.05. – 01.06.      23 990,-             L2, L3
E469-18-2         01.06. – 08.06.      23 990,-             L2, L3
E469-18-3         28.09. – 05.10.      23 990,-             L2, L3
E469-18-4         05.10. – 12.10.      23 990,-             L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.  
E470-18-1        25.05. – 08.06.       29 990,-                  L2, L3
E470-18-2        28.09. – 12.10.       29 990,-                  L2, L3

Puerto de la Cruz NP Teide

La Laguna

Las Teresitas



Vydejte se s námi na třetí největší ostrov z Kanárských ostrovů, do svěžích borovicových lesů, nad 
kterými ční už jen prastaré sopečné hory. Gran Canaria patří spolu s Tenerife k největším lákadlům 
a je přezdívána jako „malý kontinent“. Divoké dvoutisícovky v dokonalém souladu s jedinečnou flórou, 
které se táhnou od silnice po trase vedoucí až do malebného městečka Fataga. Písečné pláže kam jen 
oko dohlédne, horské masívy i „saharské písečné duny“. Zažijte s námi výjimečnou dovolenou, která je 
kombinací odpočinku a opalování s poznáváním přírody a zajímavých míst! 

LAS PALMAS » SANTA CATALINA » FATAGA » ROQUE NUBLO » CRUZ DE TEJEDA » TEROR » PUERTO 
MOGAN » PUERTO RICO » MASPALOMAS » BARRANCO DE GUAYADEQUE » CALDERA DE BANDAMA 
» ARUCAS » FIRGAS » CENOBIO DE VALERÓN » AGAETE » TENERIFE » PICO DEL TEIDE » PUERTA DE 
LA CRUZ

LAS PALMAS

FATAGA
ROQUE NUBLO

PUERTO MOGAN

 MASPALOMAS

PUERTA DE LA CRUZ

ARUCAS

AGAETE

PICO DEL TEIDE

GRAN CANARIA

T E N E R I F E

PíSEČNé PLÁŽE A DUNY, HORSKé MASíVY, KOUPÁNí NA PLÁŽíCH PLAYA EL VERIL, PLAYA DEL INGLéS

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Gran Canarii, přílet v odpoledních hodinách, transfer na ubytování do hotelu.
2. den: Přesuneme do hlavního města LAS PALMAS, prohlídka historické části včetně Kolumbova muzea, 
procházka historickou nákupní čtvrtí a přejezd do centra LPA s parkem Doramas. Uvidíme historický hotel 
Santa Catalina a kouzelným areálem kanárských budov Pueblo Canario, kde se každou neděli v poledne po-
řádá folklorní představení tanců a zpěvů v kanárských krojích. Poté přejedeme do přístavu SANTA CATALINA, 
procházka po promenádě u městské pláže Las Canteras nebo návštěva nejmodernějších akvárií na světě 
Poema del Mar. Návrat na ubytování.
3. den: Celodenní výlet středem ostrova, navštívíme rokli FATAGA, projedeme kanárským Gran Caňonem 
a zastavíme na vyhlídce, kde spatříme dunovou pláž a palmové oázy. ROQUE NUBLO, krátká procházka ke 
skále, která je symbolem ostrova. Pokračujeme do centra ostrova CRUZ DE TEJEDA, srdce královských cest 
s nádhernými výhledy. K blížícímu se závěru dne se ocitneme v jednom z nejkrásnějších měst ostrova TEROR, 
kultovní místo s bazilikou a balkónovými domy. Dle časových možností zajdeme do botanické zahrady Jardín 
Canario, umístěné v kopci, s ukázkou veškeré kanárské vegetace podle nadmořské výšky.
4. den: Polodenní výlet kombinující místní autobusovou a lodní dopravu. Dopoledne odjezd do kouzelného 
přístavu PUERTO MOGAN, procházka a možnost plavby s místní ponorkou. Odjezd lodním taxi podél pobřeží 
do turistického letoviska PUERTO RICO. Přesuneme se na jih ostrova k majáku v MASPALOMAS, procházka 
po promenádě a individuální volno, možnost posezení v hospůdkách. Návrat do hotelu možný autobusem 
nebo pěší procházkou po dunách (cca 6,5 km podél pobřeží). 
5. den: Pobyt u moře, individuální volno, možnost koupání na plážích PLAYA EL VERIL, zlatohnědá pláž, 
která je lemována kolonádou nebo sousední pláži PLAYA DEL INGLÉS, která se pozvolně mění v pláž Maspa-
lomas, která se táhne se v délce šesti dlouhých kilometrů, 6 km zlatých písečných dun.   

6. den:  Okružní jízda ostrovem. BARRANCO DE GUAYADEQUE, jedna z největších strží na celém souostroví, 
je známa pro své archeologické pozůstatky a hodnotné druhy rostlin a živočichů. Navštívíme jeskynní obydlí 
v rokli a pokračujeme k vyhlídce a k největšímu kráteru ostrova CALDERA DE BANDAMA, který vznikl již 
před 5 mld let. Dojedeme až do ARUCASU, Arukaská katedrála, která mnohonásobně převyšuje všechny 
okolní stavby a zde zavítáme do nejslavnější palírny rumu Arehucas. Pokračujeme do města pramenité vody 
FIRGAS, která kaskádovitě protéká městem. CENOBIO DE VALERÓN, jedinečné sýpky původních obytvatel 
Guanchů, které využívali pro skladování obilí, jež bylo základem jejich stravy. Jedná se o celek více než 300 sil 
provrtaných ve skále. Na závěr dne krátce navštívíme nejkrásnější rybářskou vesničku AGAETE, přezdívanou 
tzv. “vesnicí umělců”.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno nebo fakultativní výlet lodí na ostrov TENERIFE, výjezd k národ-
nímu parku s nejvyšším vrcholem Španělska Pico del Teide (3 718 m n.m.)., budeme pokračovat sjezdem so 
severní části ostrova až do PUERTA DE LA CRUZ, procházka příjemným historickým centrem, v současné 
době jedno z nejkrásnějších turistických letovisek na ostrovech, návštěva botanické zahrady Jardín Botáni-
co, zahrad Casina Taoro nebo zahrady orchidejí. Návrat na ubytování. 
8. den: Snídaně, individuální volno, transfer na letiště a odlet do republiky. 

Ubytování: hotel Ifa Continental*** leží v jižní části ostrova, 28 km od letiště, na kraji letoviska Playa del Inglés. Při-
bližně 300 m od hotelu začíná známá písečná pláž Playa del Inglés - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v prostoru u recepce, restaurace a bary, 
masáže, kosmetika, sauna, kadeřnictví a několik 
menších obchůdků. V zahradě jsou 
2 bazény pro dospělé ( jeden v zimních 
měsících vyhřívaný). Snídaně a večeře 
jsou formou švédských stolů v hotelové 
restauraci.
Cena zahrnuje: let. přepravu Pra-
ha - Gran Canaria - Praha, let. taxy 
a poplatky, transfer z/na hotel, dopravu 
klim. autokarem, program 2., 3. a 6. den, 
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím, 7x polopenzi, služby čes-
kého průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč 
(povinne při nedoobsazení), výlet na ostrov 
Tenerife cca 80 € - nutná rezervace v CK mě-
síc před odletem – platba na místě, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč s možností 
vyššího připoj. storna zájezdu +250 Kč  

GRAN CANARIA - „OSTROV VĚČNOSTI“
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Kód Termín Cena Svoz let.
E471-18-1       19.09. – 26.09.        23 990,-             L2, L3
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Plavby lodí
S ČESKýM PRůVODCEM

Klasická dovolená u moře je skvělá, ale proč nepoznat více 
míst najednou? Na palubě velké moderní lodi se veške-
ré vybavení plně vyrovná luxusnímu hotelu a vy se kaž-
dé ráno můžete probudit na zcela novém místě. Vyplujte 
s námi lodí, která vám nabídne nejen veškerý komfort, ale 
i dostatek prostoru, zábavy, nádherný pohled z vysokých pa-
lub na nekonečné moře a zajímavá poznání. Objevujte s námi 
nejkrásnější kouty Středomoří nebo norského pobřeží. To vše 
navíc s českým průvodcem!

» Nevšední způsob trávení dovolené, který se vám ihned zalíbí
» Během plaveb pro vás budou připravené fakultativní výlety
» Objevujte a poznávejte nejkrásnější přímořská letoviska Středomoří

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT, 
KDYŽ SI VYBÍRÁTE SVOU PLAVBU
UBYTOVÁNÍ je zajištěno v prostorných dvoulůžkových kajutách s vlastním příslušenstvím, vybavených lož-
ním prádlem, ručníky a fénem. V oblasti Středozemního moře jsou v nabídce kajuty kategorie Bella a Fantas-
tika. Jedná se vždy o stejné kajuty, pouze kajuty Fantastika mají navíc některé služby, jako přednostní volba 
doby večeře, možnost donáškové služby zdarma - snídaně do kajuty, 50% sleva na fitness cvičení atd. Vnitřní 

kajuty Bella i Fantastika jsou bez okna. Za příplatek je možno objednat vnější kajuty s oknem nebo i balkonem. 
Na vyžádání jsou k dispozici i rodinné kajuty/suity, kde mají především děti velké slevy na ubytování (více 
informací žádejte v CK).  V oblasti Skandinávie jsou nabízeny kajuty typu Standard.

STRAVOVÁNÍ formou rozšířené plné penze je zajištěno dle výběru v restauracích s obsluhou, nebo samoob-
služných restauracích. Zde jsou vám po celý den zdarma k dispozici nápojové automaty s limonádou, kávou 
a čajem. Navíc máte možnost si předem objednat některý z cenově zvýhodněných nápojových balíčků na 
konkrétní nápoje nebo neomezenou konzumaci.

NA LODI PROBÍHÁ RUŠNÝ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT. Většinou dvakrát během programu se koná společenský 
večer s hudbou a programem. Není třeba honosných rób, vystačíte se slušivým oblečením, které následně 
využijete i během některého z výletů. Po celou dobu plavby jsou vám bezplatně k dispozici kina, divadla, fit-
ness, bazény a další atrakce na lodi. O programu a dění na palubě jste pravidelně informování prostřednictvím 
lodních novin. Veškeré platby na palubě (nápoje, placené cvičební programy, využití internetu, spropitné pro 
obsluhu atd.) jsou prováděny bezhotovostní formou z vaší karty, která je vám zřízena při nalodění a které vám 
současně slouží i jako palubní průkaz a klíč od kajuty. 

KOTVENÍ LODĚ V PŘÍSTAVECH je využíváno k výletům v doprovodu našeho českého průvodce. Výlety jsou 
buď pěší, do bezprostředního okolí přístavu, nebo s využitím místní dopravy nebo busu do již vzdálenějších 
destinací. Více o programu výletů a jejich cenách je uvedeno v pokynech na cestu, zaslaných před odjezdem.    

Informace k plavbám na str. 43
Poznámka: Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání. Ceny pro osoby na 3. a 4. lůžku na vyžádání v CK. Uvedené 
ceny jsou pohyblivé a pouze orientační. Aktuální cena bude určena v okamžiku nezávazné rezervace.
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. Lodní společnost si vyhrazuje 
právo na změny časů kotvení v přístavech, a proto si CK vyhrazuje právo na změnu programu.
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SETKÁNÍ S ŘECKEM              
SANTORINI A KORfU                                                        

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet z Prahy do Nice, ubyt. v hotelu*** v Nice, dle čas. možností prohlídka města. 
2. den: Transfer do města CANNES, elegantního letoviska na Azurovém pobřeží, prohlídka města s průvod-
cem, uličky starého města Le Suquet, katedrála Notre Dame, promenáda La Croisette. Odpoledne společné 
nalodění a v 18:00 hod. vyplutí směr Baleárský ostrov Mallorca.
3. den: V 14:00 hod. připlujeme do hl. města Mallorcy PALMA DE MALLORCA. Osobní volno, procházka po 
promenádě Paseo Marítimo lemované palmami nebo prohlídka centra města s průvodcem, katedrála La Seu, 
královský palác Almudaina, Placa Mayour a další památky. Večer individuální program, atmosféra večerního 
města. Po půlnoci v 00:30 hod. odplutí.
4. den: V 9:00 hod. nás přivítá BARCELONA, metropole Španělska a oblíbené letovisko, kde se střetává his-
torie s modernou. Osobní volno či prohlídka zajímavých historických památek s průvodcem, exteriér katedrály 
Sagrada Familia, domy architekta Antoina Gaudího Casa Milá (La Pedrera) a Casa Battló, Katalánské náměstí, 
gotická katedrála sv. Eulálie, posezení v kavárnách či nákupy na ulici Las Ramblas. V 18:00 hod. odplutí.
5. den: Ve 12:00 hod. připlujeme ke břehům ostrova KORSIKA, návštěva hl. města AJACCIO, které získa-
lo věhlas díky svému nejslavnějšímu rodákovi Napoleonovi Bonapartovi. Osobní volno k návštěvě muzeí či 
koupání, nebo procházka starým městem, náměstí Foch s radnicí, barevné fasády města, terasové kavárny, 
náměstí de Gaulle, museum Fesch s renesanční obrazovou sbírkou. V 19:00 hod. odplutí k italským břehům.
6. den: V 7:00 hod. připlutí do přístavu CIVITAVECCHIA. Fakult. návštěva ŘÍMA, Koloseum, Forum Ro-
manum, Fontana di Trevi, Španělské schody, atmosféra uliček a kolorit města. VATIKÁN, náměstí sv. Petra, 
bazilika sv. Petra. V 19:00 hod. odplutí.
7. den: V 7:00 hod. připlujeme do italského města v oblasti Ligurie, přístavu LA SPEZIA, které je známé díky 
přímořské oblasti národního parku Cinque Terre. Individuální procházka městem, náměstí Piazza Europa, rela-
xace v parku s palmami Giardini Pubblici, nebo fakult. výlet do toskánského města Pisa. V 19:00 hod. odplutí.
8. den: V 8:00 hod. společné vylodění v JANOVĚ, dle časových možností prohlídka historického centra, třída 
Via Garibaldi, přístav Porto Antico, katedrála sv. Vavřince a místní románské kostelíky, Kolumbův rodný dům. 
Transfer do Milána, odlet do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních/večerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: BENÁTKY, fakult. krátká prohlídka historického centra s průvodcem - Piazza S. Marco s bazilikou, 
Dóžecí palác, kanál Grande, most Rialto. Odpoledne nalodění, prohlídka lodi a v 17:00 hod. vyplutí, večeře, 
program na palubě lodi.   
3. den: Plavba Středomořím do italského BRINDISI, kde končila stará římská cesta Via Appia. Připlutí 
v 13:30 hod. a prohlídka historické části města s průvodcem. Večer v 19:30 hod. odplujeme k řeckým břehům. 
4. den: Plavba Jónským mořem, v 12:00 hod. připlutí do řeckého přímořského městečka KATAKOLON, jenž 
je současně i vstupní brána po moři do Olympie. Osobní volno, koupání nebo výlet s průvodcem do OLYMPIE, 
turistický magnet Řecka, posvátný okrsek náboženství a sportu. V 18:00 hod. odplujeme na Santorini.
5. den: V 08:00 hod. připlutí k malebnému ostrovu  SANTORINI. Vylodění, koupání a relaxace na místních 
plážích nebo fakult. výlet s průvodcem do městečka THERA, kam se dostaneme lanovkou nebo na hřbetě 
oslíka, následuje osada AKROTIRI, dochované domky z hlíny, z kamenů a s malbami na stěnách. Přejezd ost-
rovem do OIA, známé bílé domky s modrými střechami. V 17:00 hod. nalodění a plavba podél ostrovů Kyklady.
6. den: V 07:30 hod. „námořní brána“ Athén, přístav PIREUS, vylodění, osobní volno nebo výlet s průvodcem 
do řecké metropole ATHÉNY. Transfer busem do centra města, pojedeme kolem budovy Parlamentu, náměstí 
Syntagna, Akademie i Knihovny. Prohlídka Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Partheón, 
Dionýsovo divadlo), Agora, kde starověcí Řekové trávili většinu svého času, procházka čtvrtí Plaka. Návrat 
a v 16:30 hod. vyplutí, relaxace na lodi. 
7. den: Plavba kolem Jónských ostrovů, v 12:30 hod. vylodění na ostrově KORFU. V řečtině jeho jméno 
zní Kerkyra, jenž byla Hómerova „nádherná“ země a Odysseova poslední zastávka na Ithaku. Osobní volno, 
koupání nebo výlet s průvodcem do nedaleké GASTURI s impozantním palácem rakouské císařovny Alžběty, 
město KORFU, ležící mezi dvěma pevnostmi, městská architektura, růžové a okrové benátské domy. Ostrov 
opustíme v 18:30 hod.
8. den: Ráno v 7:00 hod. připlujeme do středověkého KOTORU v Černé Hoře s masívem Lovčenu v pozadí, 
individuální prohlídka historického centra, hradby, monumentální katedrála, nalodění a v 13:00 hod. odplutí 
k italským břehům. 
9. den: Připlutí do BENÁTEK, vylodění v 09:00 hod., individuální volno v Benátkách, případně fakult. vyjížďka 
lodí na ostrov Murano. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Návrat v ranních hodinách do ČR.

Zájezd začíná ve francouzském Nice a Cannes, odkud vyplouvá naše loď. V průběhu plavby poznáme 
Palma de Mallorcu na baleárském souostroví, španělskou metropoli Barcelonu, město Ajaccio na Korsice 
a budeme mít možnost návštívit Řím. Poslední zastavení bude na Ligurské riviéře a naše plavba skončí 
v Janově, v rodišti slavného mořeplavce Kryštofa Kolumba. Dopřejte si luxus a vydejte se s námi na 
luxusní lodi MSC Fantasia****.

Krásná plavba Středomořím, během které navštívíme Benátky, Brindisi a v Řecku na nás čeká bájný 
ostrov Korfu i nádherný ostrov Santorini s typickou architekturou, opředený tajemstvím o bájné Atlan-
tidě. Nevynecháme ani slavnou Akropolis v Athénách a cestou zpět zakotvíme u břehů Černé Hory ve 
středověkém Kotoru. Dopřejte si odpočinek na palubě luxusní lodi  MCS Musica****.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Nice, Milano-Praha vč. letištních tax, transfery z letiště na hotel v Nice a z hotelu 
do přístavu v Cannes, z přístavu na letiště v Miláně, 1x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoj s příslušenstvím, 1x snídani 
v hotelu, plavbu lodí MSC Fantasia, přístavní poplatky, portýrské služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis, 6x uby-
tování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, 
nealko nápoje z automatu v rautové restauraci, užívání bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na 
palubě, bezplatné zapůjčení plážových osušek, účast na všech akcích pořádaných na palubě, večerní představení v divadle, 
živá hudba, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: fakult. výlety v navštívených přístavech, vstupné, místní dopravu, stravu mimo loď, nápoje k obědu 
a večeři, alkoholické nápoje, povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 12 let a více 10€/os./noc, od 2-11 let 5€/dítě/noc), 
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč, za vnitřní 2lůžk. kajutu Fantastika 
1 000 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Bella s oknem s omezeným výhledem 1 800 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem 
2 500 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Bella s balkonem 3 500 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Fantastika s balkonem 5 000 Kč/os.

plavba na lodi MSC Fantasia****
český průvodce po celou dobu zájezdu
kombinace poznávacího zájezdu s odpočinkem na palubě lodi

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem do Benátek a zpět, plavbu lodí MSC Musica, přístavní poplatky, portýrské služ-
by při nalodění a vylodění, denní úklidový servis, 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Fantastica s rozšířenou plnou penzí 
- 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci, užívání 
bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích pořádaných na palubě, 
průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: fakult. výlety v navštívených přístavech, vstupné, místní dopravu, nápoje k obědu a večeři, alkoholické 
nápoje, povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 12 let a více 10€/os./noc, od 2-11 let 5 €/dítě/noc), fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, za 2lůžk. kajutu Bella s oknem s omezeným výhledem 
2 600 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Fantastika s balkonem 8 800 Kč/os.

luxusní lod Musica****, loďní společnost MSC Cruises 
český průvodce po celou dobu zájezdu
kombinace poznávacího zájezdu s odpočinkem na palubě lodi PL
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NICE » CANNES » PALMA DE MALLORCA » BARCELONA » AJACCIO » CIVITAVECCHIA » LA SPEZIA » 
JANOV » MILÁNO

BENÁTKY » BRINDISI » KATAKOLON/OLYMPIA » SANTORINI » PIREUS/ATHÉNY » KORFU » KOTOR   

ITÁLIE, ŠPANĚLSKO, fRANCIE, ŘECKO
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Kód Termín Cena Svoz let.
IT482-18-1  28.10. – 04.11. 26 990,- L1

Kód Termín Cena Trasa
IT481-18-1  28.04. – 07.05. 21 990,- A

PLAVBA STŘEdOMOŘÍM
fRANCIE, ŠPANĚLSKO, ITÁLIE                                                       
NA LUXUSNí LODI MSC FANTASIAPLAVBA NA BÁJNé OSTROVY 

Santorini



Poznávací
ZÁJEZDY

Nudí vás klasické pobytové zájezdy a hledáte dovolenou, kte-
rá vám nabídne mnohem více? Poznáváte rádi kulturu, historii 
i přírodu různých částí světa? Pak je tu právě pro vás připra-
vena naše bohatá nabídka poznávacích zájezdů.
 
» Dbáme na maximální komfort a spokojenost našich klientů,
   protože vy jste pro nás na 1. místě!

» Ukážeme vám i místa, na která se jako běžný turista nedostanete 
» Dozvíte se zajímavé informace o kultuře, historii, zvyklostech 
   i přírodě zemí, které v cestovních průvodcích nenajdete
» Poradíme vám, kde nejlépe nakoupit a doporučíme vám, které
   produkty vás opravdu nezklamou
» Nabízíme vysoký standard služeb a špičkový servis našich
   zkušených průvodců

REYKJAVÍK
THINGVELLIR

STROKKUR

DÝRHOLAEY

GODAFOSS

I S L A N D

KEFLAVÍK
SÓLHEIMAJÖKULLVESTMANNSKÉ OSTROVY

HEKLA
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Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Island – Praha, dopravu terénním autem Iveco pro 8 osob+řidič po Islandu, 
1x ubytování v penzionu u letiště po příletu, dvoulůžkové pokoje, společné sociální zařízení se snídaní, 6x ubytování v pen-
zionu v Selfoss, dvoulůžkové pokoje s umyvadlem, společné sociální zařízení, Wi-Fi zdarma, k dispozici kuchyňka, výlet na 
Westmannské ostrovy, služby řidiče a průvodce po Islandu v jedné osobě
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 6x snídaně 1 980 Kč, vstupné do Modré laguny 2 000 Kč (děti do 13 let včetně zdarma), jednolůž-
kový pokoj 8 600 Kč, výlet za pozorováním velryb 9 900 ISK (asi 80 €) - objednání a platba na místě, komplex. pojištění vč. 
připojištění vyššího storna zájezdu 570 Kč

Zájezd provází Jan Smejkal

Doprava na Islandu a průvodce. Doprava bude zajištěna terénním vozidlem Iveco pro 8 osob+řidič. Z toho vyplývá, 
že maximální velikost skupiny bude 8 osob a přístup ke každému zákazníkovi naprosto osobní. Řidičem a průvodcem 
v jedné osobě bude pan Jan Smejkal, který se touto činností na Islandu zabývá již dlouhá léta, vždy po celou letní sezónu 
a za tu dobu měl příležitost se seznámit se všemi krásami, které tento ostrov nabízí.

Počasí je zde proměnlivé, severské, na jihozápadě zmírňované Golfským proudem s častějšími srážkami, provázených 
silným větrem. V plném létě slunce zapadá na necelé 2 hodiny, v nejhlubší zimě vydává skomíravé světlo sotva čtyři 
hodiny denně.

Historie ostrova je neméně zajímavá. Za jeho objevení a osídlení se zasloužili Vikingové převážně z Norska, kteří na 
svých lodích podnikali odvážné objevitelské cesty severním Atlantikem, přes Grónsko až do Severní Ameriky. Zdejší 
obyvatelé byli od pradávna nuceni vzdorovat drsnému podnebí, přírodním živlům i ničivým katastrofám. V dnešní 
době se Island řadí mezi země s nejvyšší životní úrovní. Na ostrově žije 330 000 obyvatel, z toho asi 2/3 v Reykjavíku 
a jeho blízkém okolí.

Vnitrozemí je neobydlené. Díky neexistenci průmyslu a jiných zdrojů znečištění si návštěvník na ostrově užívá nejčist-
šího vzduchu a vody. Island ochraně životního prostředí věnuje velkou pozornost.

Cesty do vnitrozemí jsou nezpevněné, s množstvím brodů. Často vedou pískem a lávovými poli, proto jsou určena 
výhradně pro terénní vozidla. Pro přepravu na ostrově využíváme výhod terénního vozidla Iveco, které nám umožňuje 
navštívit oblasti a místa běžným vozidlům nedostupná.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v 21.55 hod., přílet na Island ve 
23.50 místního času (o dvě hod. méně), ubytování 
v nedalekém penzionu.
2. den: To nejlepší z poloostrova REYKJANES: na-
vštívíme KEFLAVÍK, GUNNUHVER, GRINDAVÍK. 
Uvidíme lávová pole s podivuhodnými krátery, zlom 
dvou kontinentálních desek s mostem mezi Evropou 
a Amerikou, pobřežní útesy s ptačími koloniemi a starý-
mi majáky, rybářské přístavy, geotermální pole s horkými 
bublajícími prameny. Navštívíme rovněž Vikingské muze-
um, kde se budete moci projít po palubě vikingské lodi, 
která doplula až k americkým břehům. Přesun na jižní 
pobřeží na ubytování.

3. den: Výlet lodí na VESTMANNSKÉ OSTROVY – vulkanické ostrovy s pohnutou historií. Katastrofická 
erupce sopky Eldfell v roce 1973 zavalila část města lávou a popelem, místo dostalo přezdívku Pompeje 
severu. Vystoupáme na ještě teplý vrchol sopky, odkud jsou nádherné výhledy. Prohlédneme si rybářský 
přístav, monumentální pobřežní útesy s koloniemi mořských ptáků, zejména papuchalků (symbol Islandu).
4. den: To nejzajímavější z jižního pobřeží – vodopády Seljalandfoss, Skogafoss, sopka Eyjafjallajökull 
(známá svojí erupcí z roku 2010), ledovec Sólheimajökull, Dýrholaey – Brána Islandu, Černá pláž, Trolí 
skály, městečko VÍK - nejižnější místo Islandu.
5. den: Vydáme se za silnými zážitky do vnitrozemí ostrova, kdy autem budeme brodit řeky, projedeme 

černou pouští ozdobenou jasně zelenými horami, zblízka si prohlédneme ledovec Mýr-
dalsjökull.

6. den: Vydáme se k nejznáměj-
ší islandské sopce 
Hekle, která je zná-
má svými častými 
erupcemi. Dále navští-
víme kráterové jezero 

Ljótipollur a zlatý hřeb 
naší cesty LANDMAN-
NALAUGAR – duhové 
hory. Koupání v přírodní 

teplé laguně. 
7. den: Dnes nás budou 
čekat nejnavštěvovanější 
místa Islandu – vodopád 

Gulfoss (Zlatý vodopád), 
gejzír Strokur, Thing-
vellir – jeden z největších 
geologických zlomů na svě-

tě, kde se od sebe oddělují 
severoamerická a euroasijská 
kontinentální deska. Jedná se 

současně o nejvýznamnější místo islandské historie, již od roku 930 zde zasedal islandský parlament.
8. den: Prohlídka nejsevernějšího hlavního města REYKJAVÍKU – katedrála Halmgrímskirkja, islandský parla-
ment, přístav se svými původními dřevěnými domky a starými uličkami, rybářská restaurace, Perlan - vodojem 
s teplou vodou pro Reykjavík s vyhlídkou na město, sídlo presidenta. Fakultativní výlet za pozorováním 
velryb, rovněž fakultativně koupání v Modré laguně, přesun na letiště.
9. den: Odlet z letiště Keflavík v 00.40 hod., přílet do Prahy v 06:25 hod.Island je ostrov ležící v Severním Atlantiku v těsné blízkosti polárního kruhu. Své poloze v oblasti Středo-

atlantského hřbetu, na rozhraní dvou kontinentálních desek, kde se magma nachází velmi blízko pod po-
vrchem, vděčí za mimořádně bohatou sopečnou aktivitu. S tímto souvisí i častý výskyt horkých pramenů 
a gejzírů. Typickým rysem zdejší krajiny je množství jezer a řek s mnoha vodopády. Zhruba 11% ostrova 
je pokryto ledovci, pod nimiž jsou ukryty aktivní vulkány. Právě proto se i vžilo označení „Ostrov ohně 
a ledu“. Zájezd s českým průvodcem, terénním autem pro 8 osob – skupina max. 8 osob

KEFLAVÍK » GARDUR » GUNNUHVER » GRINDAVÍK » KRÍSUVÍK » VESTMANNSKÉ OSTROVY » 
VODOPÁD SELJALANDFOSS » VODOPÁD SKOGAFOSS » SOPKA EYJAFJALLAJöKULL » DÝRHOLAEY » 
LEDOVEC MÝRDALSJöKULL » LEDOVEC SÓLHEIMAJöKULL » KRÁTEROVÉ JEZERO LJÓTIPOLLUR » 
LANDMANNALAUGAR » SOPKA HEKLA » GEJZÍR STROKUR » VODOPÁD GODAFOSS » THINGVELLIR » 
REYKJAVÍK » MODRÁ LAGUNA
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ISLANd - MEZI LEdOVCI, SOPKAMI A HORKÝMI PRAMENY                             

Kód Termín Cena Svoz let.
IS500-18-1 09.07. – 17.07. 39 990,- L1
IS500-18-2 13.08. – 21.08. 36 490,- L1
IS500-18-3 20.08. – 28.08. 36 490,- L1
IS500-18-4 27.08. – 04.09. 34 990,- L1

REYKJAVÍK
THINGVELLIR

STROKKUR

DÝRHOLAEY

GODAFOSS

I S L A N D

KEFLAVÍK
SÓLHEIMAJÖKULLVESTMANNSKÉ OSTROVY

HEKLA

Modrá Laguna

Strokkur

Godafoos



THINGVELLIR

HEIMAEY

SELJALANDFOSS

KEFLAVIK

GUNNUHVER

MODRÁ
LAGUNA

GLYMUR

HRAUNFOSSAR

BARNAFOSS

EYJAFJALLAJÖKULL

LANDMANNALAUGAR

GEYSIR

GULLFOSS
SKÁLHOLT 

REYKJAVÍK

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do KEFLAVÍKU, přílet v nočních hodinách, přejezd na ubytování.
2. den: Návštěva geoparku na poloostrově REYKJANES, fumaroly a solfatary u města Krysuvík, zastávka 
u jezera, horký pramen GUNNUHVER, krátká túra (cca 2 hod.) k nedalekému majáku a útesům na pobřeží, 
most mezi dvěma kontinenty.
3. den: Pěší túra kolem nejvyššího islandského vodopádu GLYMUR (cca 3-5 hod., dle zvolené varianty), 
k vodopádu HRAUNSFOSSAR, kde z pod mohutného lávového pole záhadně vytéká ledovcová řeka HVÍTÁ, 
procházka k vodopádu BARNAFOSS (cca 1-1,5 hod.), zastávka u 100°C horkého pramene DEILDARTUN-
GUHVER, vyhaslý kráter GRÁBROK – procházka po vrcholu kráteru (cca 1 hod.).
4. den: Výlet po jižním pobřeží pod sopkou Hekla, až po oblast pod sopkou EYJAFJALLAJöKULL. Zastávka 
u vodopádu SELJALANDFOSS, za jehož padající vodní stěnou můžeme procházet a malá procházka k vedlej-
šímu vodopádu schovanému ve skalní rozsedlině. Návštěva skanzenu ve SKOGARU, vodopád SKÓGAFOSS, 
jeden z nejhezčích vodopádů na Islandu a kratší túra kolem kaskád na řece Skóga. Procházka po černé pláži 
DYRHOLAEY, návrat na ubytování.
5. den: Atraktivní LANDMANNALAUGAR, díky barevnosti si nese přezdívku „Duhové hory“ - vulkanická 
oblast NP FJALLABAK ležící severně od ledovce MÝRDALSJOKULL. Celodenní výlet do barevných obsidi-
ánových a ryolitových hor s množstvím teplých i studených pramenů a s možností koupání v této úchvatné 
geotermální oblasti, okolní vrcholy hýří barvami, neuvěřitelná paleta barev je pastvou pro oči a rájem pro 
fotografy, ale hlavně jedinečným zážitkem, pěší turistika v okolí střediska, cca 4,5 hodin, návrat na ubytování.
6. den: Výlet lodí k OSTROVŮM ZÁPADNÍCH MUŽŮ, návštěva jediného obydleného ostrova HEIMAEY, vý-
stup na stále aktivní, jen lehce dřímající sopku ELDFELD, která v roce 1973 málem pohřbila životně důležitý 
přístav, rozhledy na celé souostroví, procházka kolem ptačích kolonií.

7. den: Nejnavštěvovanější místa Islandu: THINGVELLIR, posvátné místo prvního parla-
mentu na světě, místo, kde můžeme vidět, jak se od sebe odsunu-

je euroasijská a americká zemská des-
ka (pěší túra 2-3 hodiny), GEYSIR, 
otec všech gejzírů a jeho mladší ko-

lega STROKKUR, který chrlí každých 
pár minut horký vodní sloupec do výš-
ky až 20 m, impozantní GULLFOSS na 
řece Hvitá, snad nejkrásnější vodopád 

Islandu (procházka kolem vodopádu cca 
1,5 hod.), zastávka v osadě SKÁLHOLT, 
místo starého biskupství, náboženské
a kulturní centrum Islandu v minulosti.  

8. den: Prohlídka REYKJAVÍKU, Perlan 
- vodárna nad městem, místo s výhledem 
na celý Reykjavík, katedrála Hallgrimskirkja 
s prvky čedičových sloupů, hlavní třída Lau-

gavegur, vila Höfdi – místo prvního setkání 
Gorbačova a Reagana, budova opery Harpa 
– nejnovější architektonický klenot města, 

přístav – možnost výletu lodí s pozorováním 
velryb. V podvečerních hodinách návštěva 

Island, ostrov ležící mezi Evropou a Amerikou, který sám o sobě je jedinečným světem, jaký jinde ne-
najdeme. Země ohně a ledu, horké lávy staré tisíce nebo jen několik let, vodopádů, aktivních gejzírů, 
barvami hýřících hor a bublajících solfatarů, rozsáhlých bílých ledovců, vyhaslých či zaplavených kráterů 
a jezer. Ale také ostrov, kde vznikl nejstarší parlament na světě, kde si dnešní žáci mohou číst i v těch 
nejstarších spisech. Ostrov se zcela svébytnou kulturou a nelehkou historií. Země, která přešla ze středo-
věku rovnou do věku atomu, ostrov který nás uchvátí svou magickou klidnou atmosférou. 

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha – Keflavík – Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, místní dopravu dle programu, 
7x ubytování v aparthotelu***, 7x snídani, 6x večeři (snídaňový balíček, večeře ve vedlejším stravovacím zařízení 
cca 800 m), průvodce
Cena nezahrnuje:
 vstupné, lodní výlety (cca 100 €), fakult. služby a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj v aparthotelu*** 8 000 Kč (povinné při nedoobsazení), ubytování ve 2lůžk. pokoji v hotelu**** s polopenzí pří-
mo v hotelu 17 000 Kč/os., vstup do Modré laguny 1 850 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 820 Kč
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ISLANd - POHOdOVÝ TÝdEN
REYKJANES » GUNNUHVER » VODOPÁD GLYMUR » VODOPÁD HRAUNFOSSAR » VODOPÁD 
BARNAFOSS » PRAMEN DEILDARTUNGUHVER » GRÁBROK » EYJAFJALLAJöKULL » VODOPÁDY 
SELJALANDFOSS » SKOGAR » VODOPÁD SKÓGAFOSS » LANDMANNALAUGAR » NP FJALLABAK 
» OSTROV HEIMAY » THINGVELLIR » GEYSIR » STROKKUR » VODOPÁD GULLFOSS » SKÁLHOLT » 
REYKJAVÍK » MODRÁ LAGUNA 

ISLANd

46

MEZI SOPKAMI, VODOPÁDY A LEDOVCI

Kód Termín Cena Svoz let.  
IS501-18-1         30.06. – 08.07. 51 990,-             L6
IS501-18-2 12.07. – 20.07. 51 990,-             L6
IS501-18-3 26.07. – 03.08. 51 990,-             L6
IS501-18-4 23.08. – 31.08. 51 990,-             L6

vyhlášených geotermálních lázní MODRÁ LAGUNA postavených uprostřed lávového pole a zásobovaných 
vodou z nedaleké geotermální elektrárny. Přejezd na letiště a odlet v nočních hodinách.
9. den: Přílet do Prahy. 

Skogafoss

Duhové hory

Strokkur geiser



Ubytování: hostely/turistické norské hotely – 2 a 4lůžk.pokoje, na patře je vždy kuchyňka - možnost vaření, k dispozici 
místnost s TV, společenská místnost. 
Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, trajekty do Skandinávie a zpět (Hirtshals – Kristiansand, Trelleborg - 
Rostock), vnitrostátní trajekty, 8x ubytování -  4lůžkové pokoje, 8x snídani převážně bufetovou formou, průvodce 
Program B let. dopravu Praha – Stavanger, Oslo - Praha vč. let. tax, transfer z letiště, dopravu lux. klim. busem v Norsku, 
vnitrostátní trajekty, 7x ubytování -  4lůžkové pokoje, 7x snídani převážně bufetovou formou, průvodce 
Program C dopravu lux. klim. busem, let. dopravu Oslo – Praha vč. let. tax, trans-
fer na letiště, trajekt do Skandinávie (Hirtshals – Kris-
tiansand), vnitrostátní trajekty, 8x 
ubytování - 4lůžkové pokoje, 8x 
snídani převážně bufetovou formou, 
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. 
služby, vyhlídkovou plavbu Geiranger 
fjord a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 
2lůžk.pokoj - 8 nocí v hostelu 3 900 Kč/
os., 8x večeře 4 650 Kč (min.10 osob), 
4lůžk.kabina na zpátečním trajektu Trelle-
borg – Rostock 800 Kč/os., komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 390 Kč. 
Program B 2lůžk. pokoj - 7 nocí v hostelu 
3 400 Kč/os., 7x večeře 4 000 Kč (min.10 
osob), komplex. pojištění včetně storna zá-
jezdu 320 Kč     
Program C 2lůžk. pokoj - 8 nocí v hostelu 
3 900 Kč/os., 8x večeře 4 650 Kč (min.10 osob), 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč    

 ÅLESUND 

RISOR

GRIMSTAD

KRISTIANSAND

HIRTSHALS

FLEKKEFJORD

STAVANGER

EIDFJORD
BERGEN

SONGNEFJORD
GEIRANGERFJORD LILLEHAMMER

OSLO

PREIKESTOLEN A ZLATÁ CESTA SEVERU

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – LETECKY, C – BUS/ LETECKY 
1. den: Program A, C – společný program do 9. dne. Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách přes 
Německo do Dánska. 
2. den: Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do 
Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. 
přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí. 
3. den: Krátká prohlídka města KRISTIANSAND, ráno atmosféra rybího trhu kolem malého přístavu, pěkné 
historické centrum, Posebyen (staré město). Výlet po jižním pobřeží Norska za bílými městečky usazenými 
v mnoha skalnatých zátokách a zálivech. Krásný GRIMSTAD na pobřeží Skagerraku, historické centrum 
plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Nabílené domy a atmosféra  městečka LILLESAND. 
RISOR další bílé město na Skagerraku, patřící k těm nejkrásnějším v jižním Norsku, centrum kolem přístavu, 
barevné rybářské čluny. Po prohlídce pokračujeme k FLEKKEFJORDU (flekkefjordský kostel) a jednou z nej-
krásnějších cest jižního Norska přijedeme do EGERSUNDU na ubytování. Cestou úžasná krajina plná kolmých 
skal a vodopádů.
Program B – v podvečer odlet z Prahy do norského Stavangeru, před půlnocí transfer na ubytování. 
4. den: Společný program A, B, C do 9. dne. Vstupní brána do oblasti jihozápadních fjordů STAVANGER, 
prohlídka zachovalého historického centra s dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem 
a zbytek dne budeme poznávat výjimečnou krásu LYSEFJORDU, možnost projížďky lodí po fjordu nebo střed-
ně náročná delší vycházka na legendární skalní plošinu - vyhlídku PREIKESTOLEN - Pulpit rock (Kazatelna), 
jedinečný žulový skalní útvar, jehož stěny klesají do hloubky 604 m až do fjordu ležícího pod ním. 
5. den: Oblastí Haugelandet, přes hory a četné fjordy dojedeme přes EIDFJORD a ULVIK do oblasti Berge-
nu. Cestou to nejlepší z HARDANGERFJORDU, ubytování poblíž Bergenu.
6. den: BERGEN, historické centrum , neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen 

 - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku 
Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. 
Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.
7. den: Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni 
největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je 
často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě 
JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. 
8. den: Zlatá cesta severu - Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1 440 m) 
s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejzná-
mější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER, ležící v romantických scenériích 
GEIRANGERFJORDU . Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU, 
překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ – Trollstigveien, která 11 serpentinami 
překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Před příjezdem na ubytování 
prohlídka kouzelného městečka ÅLESUND.  
9. den: Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma 
do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský 
LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA, podvečerní prohlídka, 
světoznámá budova radnice, budova Opery na břehu Oslofjordu, ubytování.
10. den: Společný program A, B, C. Dokončení prohlídky OSLA - poloostrov muzeií BYGDØY, návštěva 
Muzea polárních výprav, kde nalezla svůj domov polární loď Fram, na které se plavil Amundsen k severnímu 
a jižnímu pólu,  muzeum Kon-Tiky, Vikingské muzeum. Program A V poledne odjedeme do Trelleborgu na 
trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR. Program B i C Transfer na letiště v Oslu a odlet do Prahy.
11. den: Program A. Příjezd v odpoledních hodinách.

Atraktivní zájezd do jedné z nejkrásnějších částí Norska, do oblasti Bergenu a jihozápadních fjordů. 
Osamocené farmy vysoko na útesech, sofistikovaná města, Hardangerfjord s nádherně zelenými břehy, 
krása Lysefjordu – norské ikony, Bergen a Stavanger vstupní brány do oblasti jihozápadních fjordů. Ne-
přijdete ani o prohlídku Osla a o putování od nejatraktivnější stolové hory Preikestolen až k Cestě trollů. 

HIRTSHALS » KRISTIANSAND » GRIMSTAD » LILLESAND » RISOR » FLEKKEFJORD » EGERSUND 
» STAVANGER » LYSEFJORD » VYHLÍDKA PREIKESTOLEN » EIDFJORD » ULVIK » BERGEN » 
HARDANGERFJORD » VOSS » TVINDEFOSS » SOGNEFJORD » JOSTEDALSBREEN » BRIGSDALSBREEN 
» DALSNIBBA » GEIRANGERFJORD » ORLÍ STEZKA » CESTA TROLLŮ » ÅLESUND » STĚNA TROLLŮ » 
ÚDOLÍ GUDBRANDSDALEN » LILLEHAMMER » OSLO
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KRÁSY JIHOZÁPAdNÍCH fJORdŮ,
LEGENdÁRNÍ NORSKÉ VYHLÍdKY                                                                            

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus N503-18-1    13.07. – 23.07.    21 990,- A, B
B let N504-18-1    15.07. – 22.07.       28 990,- L2, L3 

C bus/let N505-18-1    13.07. – 22.07. 25 990,- A, B / L2, L3

 Ålesund Bergen

Geiranger fjord

Lysefjord - Preikestolen



PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dopravy A – BUS, B – LETADLO/BUS, C - LETADLO
1. den: Program A Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Německo na trajekt do Skandinávie. Plavba do 
TRELLEBORGU. Fakultativně možnost ubytování ve 4lůžk. kajutách.
2. den: Podél západního pobřeží Švédska zamíříme k IDDEFJORDU a pokračujeme směr Svinesund. Příjezd 
do OSLA, první část prohlídky města - světoznámá budova radnice, budova Opery na břehu Oslofjordu. 
Ubytování v Oslu.
Program B i C Odlet z Prahy v podvečerních hodinách, přílet do OSLA, transfer na hotel, připojení ke skupině 
na ubytování v Oslu.
Dále společný program A, B, C
3. den: Po snídani odjíždíme do GJOVIKU – Hala Fjellhalen, Gjovik Kirche. Navštívíme olympijský LILLE-
HAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa a „srdce Norska“ mohutné údolí Gudbrandsdalen. 
Dojedeme do DOMBASU a podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen, na úpatí nejvyšší 
převislé skalní stěny v Evropě. Nocleh.
4. den: „ZLATÁ CESTA SEVERU“ - divoké údolí Romsdalen, jenž lemují strmé rozeklané vrcholy a vodopády. 
Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. Výjezd věhlasnou CESTOU TROLLŮ – Trollsti-
gveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. 
Překonáme Nordalsfjord a ORLÍ STEZKOU dojedeme do městečka GEIRANGER, ležícího v romantických 
scenériích GEIRANGERFJORDU . Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pak vyjedeme na 
horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1 440 m n.m.) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, 
jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm 
sester, Nápadník a Naděje. Ubytování.
5. den: Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádherné-
mu ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norské-
ho fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno 
k americkému Grand Canyonu. Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS a odjezd na ubytování.  

6. den: Druhé největší město Norska BERGEN, prohlídka historického centra , neopakova-
telná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen  - stře-

dověké kostely, stará čtvrť dřevěných 
domů Gamle Bergen, fakultat. mož-
nost výjezdu lanovkou na vyhlídku 
Fløyen, ze které je vidět centrum měs-
ta jako na dlani (na vyhlídku je možné 

vystoupat i pěšky) nebo návštěva zná-
mého akvária. Návrat na ubytování. 
7. den: Pokračujeme podél impozantních 
vodopádů VORINGFOSSEN do GEI-

LO, středisko zimních sportů. Přejedeme 
největší evropskou náhorní plošinu Har-
dangervidda a zbytek dne pak věnujeme 
prohlídce OSLA, Vigelandův park (více 

než 200 soch G. Vigelanda), výjezd do dě-
jiště zimní olympiády v HOLMENKOLLENU, 
zastávka u nově postaveného skokanského 
můstku, překrásný panoramatický výhled na 

Oslo. Ubytování v Oslu. 
8. den: Program A i B Dokončení prohlídky 
OSLA, poloostrov muzeií BYGDØY, návštěva 

GEIRANGER
JOSTEDALSBREEN

BERGEN

GEILO

OSLO

GJOVIK

LILLEHAMMER

DOMBAS

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

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, trajekty do Skandinávie a zpět, vnitrostátní trajekty, 5x ubytování 
v hostelu, 1x ubytování v chatkách, 5x snídani převážně bufetovou formou, průvodce 
Program B let. dopravu Praha - Oslo vč. let. tax, transfer z letiště, dopravu lux. klim. busem, trajekty ze Skandinávie, 
vnitrostátní trajekty, 5x ubytování v hostelu, 1x ubytování v chatkách, 5x snídani převážně bufetovou formou, průvodce 
Program C leteckou přepravu Praha – Oslo - Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, dopravu lux. klim. busem v Norsku, 
vnitrostátní trajekty, 5x ubytování v hostelu, 1x ubytování v chatkách, 5x snídani převážně bufetovou formou, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 2lůžk.pokoj - 5 nocí v hostelu 2 300 Kč/os., 2x ubytování v hotelu *** v Oslu 
2 100 Kč, 5x večeře 2 900 Kč (min.10 osob), 4lůžk.kabina na trajektu tam i zpět 1 600 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 320 Kč. 
Program B 2lůžk.pokoj - 5 nocí v hostelu 2 300 Kč/os., 2x ubytování v hotelu *** v Oslu 2 100 Kč, 4x večeře 2 300 Kč 
(min.10 osob), 4lůžk.kabina na trajektu zpět 800 Kč/os, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč     
Program C 2lůžk.pokoj - 5 nocí v hostelu 2 300 Kč/os., 2x ubytování v hotelu *** v Oslu 2 100 Kč, 4x večeře 2 300 Kč 
(min.10 osob), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč     
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NORSKO – ZLATÁ CESTA SEVERU
IDDEFJORD » OSLO » GJOVIK » LILLEHAMMER » ÚDOLÍ GUDBRANDSDALEN » DOMBAS » SOUTĚSKA 
ROMSDALEN » STĚNA TROLLŮ » CESTA TROLLŮ » ORLÍ STEZKA » GEIRANGERFJORD » DALSNIBBA » 
JOSTEDALSBREEN » BRIGSDALSBREEN » SOGNEFJORD » VODOPÁDY TVINDEFOSS » VOSS » BERGEN 
» VYHLÍDKA FLØYEN » GEILO » HOLMENKOLLEN
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A SRDCE NORSKýCH FJORDů
Muzea polárních výprav, kde 
nalezla svůj domov polární loď 
Fram, na které se plavil Amund-
sen k severnímu a jižnímu pólu,  
muzeum Kon-Tiky, Vikingské 
muzeum. V poledních hodinách 
odjedeme do Trelleborgu na tra-
jekt. Přes území Německa pokra-
čujeme do ČR. Program C Dopo-
ledne prohlídka Osla, v poledních 
hodinách transfer na letiště a dle 
letového řádu odlet do Prahy.
9. den: Program A i B Příjezd 
v odpoledních hodinách.

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus N506-18-1     04.07. – 12.07.    15 790,- A, B

B let/bus   N507-18-1     05.07. – 12.07.    19 990,- L2, L3 / A, B
C let N508-18-1     05.07. – 11.07.    22 990,- L2, L3 
A bus N506-18-2     11.08. – 19.08.    15 790,- A, B

B let/bus   N507-18-2     12.08. – 19.08.    19 990,- L2, L3 / A, B
C let N508-18-2     12.08. – 18.08.    22 990,- L2, L3 

Geiranger fjord Lom



Cena zahrnuje: 
Program A dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelleborg, Gedser – Rostock, trajekt na Lofoty a vnitrostátní tra-
jekty, 10x ubytování v hostelech/chatkách/apartmánech ve vícelůžkových pokojích – převážně 4lůžkové, ve většině možnost 
vaření, 2x snídani formou bufetu, průvodce Program B let. dopravu Praha – Oslo, Stockholm - Praha vč. let. tax, transfery 
z/na letiště, dopravu lux. klim. busem, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, 10x ubytování v hostelech/
chatkách/apartmánech - 4lůžk. pokoje, ve většině možnost vaření, 2x snídani 
formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. výlety, projížďky lodí 
a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A 4lůžk. kabina na trajektu 
Rostock – Trelleborg 800 Kč/os. – pouze 
na vyžádání, komplex. pojištění vč. stor-
na zájezdu 530 Kč, dále je možnost při-
pojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč 
Program B komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 460 Kč, možnost připojištění vyš-
šího storna zájezdu +250 Kč
Poznámka pro obě varianty:
ložní prádlo je v Norsku a Švédsku poměrně 
drahé cca 80 – 100 NOK/SEK os/den - plat-
ba na místě, doporučujeme mít sebou vlastní 
povlečení

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání 
zájezdu do 31.1.2018

SVOLVAER
NARVIK

REINE

BODØ

TRONDHEIM

DALSNIBBA
ÖSTERSUND

GRONKLITT

STOCKHOLM

OSLO

FJÄLLBACKA

MYRDAL
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TRELLEBORG

ROSTOCK

SOUOSTROVí LOFOTY, VESTERÁLY + ŠVéDSKO - VYHLíDKY, FJORDY, LEDOVCE, LEHKÁ TURISTIKA                 

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B - LETECKY
1. den: Program A V dopoledních hod. odjezd z ČR. Večer nalodění na trajekt a noční plavba do švédského 
Trelleborgu.
2. den: Podél západ. pobřeží Švédska, malebný přístav FJÄLLBACKA, náměstí s bustou švédské herečky In-
grid Bergmanové, procházka a pohled z výšiny Vetterberget - moře poseté desítkami malých ostrůvků Skär-
garden, pokračujeme na sever, OSLO, průjezd městem, Hollmenkollen - krásné výhledy na město, ubytování 
v Oslu. Program B Odlet z Prahy do OSLA, transfer na hotel, připojení ke skupině ve večerních hodinách.
3. den: Společný program A i B. Dopoledne OSLO, park Frogner se sochami G. Vigelanda, poloostrov 
Bygdøy, známá muzea Fram, Kon-Tiki a Muzeum Vikingských lodí. Odjezd do centra a prohlídka města. 
Odpoledne přejezd do GEILO, nejvýznamnější centrum zimních sportů, ubytování.
4. den: Odjezd do vesničky BORGUND, kde se nachází jeden z nejstarších a nejzachovalejších vikingských 
sloupcových kostelů zvaných Stavkirke, přejezd nejdelším norským tunelem přístavního městečka Flåm na 
konci Aurlandsfjordu, prohlídka a lehká turistika v ústí fjordu. Pokračujeme Norskou krajinou k ledovci JOS-
TEDALSBREEN respektive k jeho splazu BRIKSDALSBREEN, středně náročná procházka cca 2 až 3 hod., 
odjezd na ubytování.
5. den: Zlatá cesta severu a srdce norských fjordů. Výjezd na vyhlídku DALSNIBBA (1 476 m), GEIRAN-
GERFJORD  s typicky zářivě zelenou barvou. Projížďka lodí po fjordu. Vyjedeme Orlí cestou, zastáv-
ky na vyhlídce, trajektem přejedeme Norddalsfjord a pokračujeme CESTOU TROLLŮ -Trollstigveien, která 
11 serpentinami překonává výškový rozdíl téměř 800 m, krásné horské scenérie, ubytování v údolí Sterdalen. 
6. den: Pověstná převislá STĚNA TROLLŮ - Trolltindam, krásným a divokým údolím ROMSDALEN přes 
Dombas do královského TRONDHEIMU, historické centrum města, katedrála severu Nidarosdomen, pevnost 
Kristiansten aj., v pozdních nočních hodinách přejezd k Severnímu polárnímu kruhu.
7. den: Ráno překročíme SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH, zastávka u info centra Polarsirkelsentret, obchody se 
suvenýry a pošta, odkud je možné poslat pozdravy, dále SALTSTRAUMEN, za příznivých podmínek lze vidět 
malström - přírodní fenomén, vířící voda, slapové proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého. Cesta do 
BODØ, hl. města provincie Nordland, s krásnou polohou u Saltfjordu, několika hodinová plavba na Lofoty, 
úchvatné pohledy - hory se zvedají přímo z moře. Večer ubytování. 

8. den: Souostroví LOFOTY a turistika, nejzajímavější místa, siluety lofotských hor, REINE, vyhlášené nej-
krásnějším místem Norska, náročnější pěší túra nad městečko, výjimečný panoramatický výhled na lagunu 
a ostrůvky, pro ostatní např. lehčí turistika v okolí Reine, přejezd do městečka A, na závěr slavná rybářská 
vesnice NUSSFJORD  s muzeem lovu tresek, návrat na ubytování.    
9. den: Lehká pěší turistika na souostroví LOFOTY, v obci Viktem fakult. návštěva místní sklárny, přejezd 
k muzeu Vikingů, které přibližuje dobu okolo roku 1120, romantický rybářský přístav HENNINGSVAR, „Be-
nátky Lofot“, úchvatná krajina, ubytování.
10. den: Krátká prohlídka města SVOLVAER, uvidíme jeden ze symbolů města Svolvaergeita (Svolvaerský 
kozel), dvourohá hora tyčící se nad městem. Souostroví VESTERALEN, cestou fotostopy a příjezd do nejse-
vernějšího bodu naší cesty do NARVIKU, prohlídka, výjezd lanovkou na Fagernesfjell. Ubytování.
11. den: Delší zpáteční cesta vč. trajektu k NP SVARTISEN, se stejnojmenným ledovcem Svartisen, druhým 
největším v Norsku, cesta lodí a pěší náročnější túra k ledovcovému splazu, variant. lehčí turistika v okolí 
jezera. Pozdně noční přejezd do Švédska.
12. den: Ráno zastávka u největšího švédského vodopádu Tännforsen (tzv. švédská Niagara), pokračujeme 
do městečka öSTERSUND na březích populárního švédského ledovcového jezera Storsjön, ubytování, od-
počinek variantně lehčí individuální turistika v místě ubytování.
13. den: Kouzelná příroda NP HAMRA, přírodní rezervace, cestou krátké zastávky a fotopauzy, GRONKLITT, 
největší medvědí park Evropy Björnpark, příjezd do „srdce Švédska“ k jezeru Siljan, oblast Dalarna, tradiční 
červené domky, ubytování.    
14. den: Program A Hlavní město Švédska STOCKHOLM, město na 14 ostrovech s dlouhou historií, pro-
hlídka hl. pamětihodností, návštěva muzeum Vassa, projížďka lodí stockholmským přístavem. Noční přejezd 
Švédskem. Program B Příjezd do hl. města Švédska STOCKHOLM se skupinou bus. zájezdu, event. dle časo-
vých možností prohlídka muzea Vassa a v závislosti na let. řád, transfer na letiště, odlet do Prahy.
15. den: Program A Ráno přejezd öresundského mostu, krátká plavba Baltským mořem. Návrat do ČR 
v odpoledních hodinách.

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

VELKÝ OKRUH NORSKEM 
FJÄLLBACKA » OSLO » GEILO » BORGUND » BRIKSDALSBREEN » DALSNIBBA » GEIRANGERFJORD » 
TROLLSTIGVEIEN » TROLLTINDAM » ÚDOLÍ ROMSDALEN » TRONDHEIM » SALTSTRAUMEN » BODØ 
» LOFOTY » REINE » A »  NUSSFJORD » HENNINGSVAR » SVOLVAER » VESTERALEN » NARVIK » NP 
SVARTISEN » öSTERSUND » NP HAMRA » GRONKLITT » STOCKHOLM 
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NORSKO, ŠVÉdSKO 

Kód Termín Cena Trasa
N509-18-1    15.07. – 29.07. 22 290,-                      A, B + Teplice 
N510-18-1    16.07. – 28 07. 30 490,-                       L2, L3      
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Lofoty Svolvaer

Svolvaer

Lofoty



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd dopoledne z ČR. Přejezd na noční trajekt do Švédska (7,5 hod.).
2. den: Návštěva přístavního města KALMAR u Kalmarského průlivu oddělujícího pevninu a ostrov Öland, 
starý zámek ze 14. - 16. stol. Dojezd na ubytování do oblasti Stockholmu.
3. den: STOCKHOLM, prohlídka „Benátek severu“, rozložených na ostrovech jezera Mälaren, Gamla Stan - 
staré město s Královským palácem, kostely, Parlament, vyhlídka z Radniční věže, možnost návštěvy muzea 
lodi Vasa. Pozdě odpoledne plavba mezi tisíci ostrůvky - nezapomenutelné výhledy - trajektem Stockholm 
– Helsinky (16 hod., v ceně 4lůžk. kajuty a snídaně).
4. den: Dopoledne připlutí do HELSINEK, hlavního města Finska: centrum města na Senátním náměstí kolem 
luteránského domu, pravoslavný chrám, prezidentský palác, malebný trh u přístavu, skalní chrám Tempeli-
aukiokirkko, vyhlídka z věže Olympijského stadionu. Nocleh.
5. den: FINSKÁ JEZERNÍ PLOŠINA, jízda po úzkých šíjích (eskery) mezi labyrintem jezer, nejznámější je 
esker PUNKAHARJU. Město SAVONLINNA se starým kamenným hradem OLAVINLINNA na ostrově, jed-
ním z nekrásnějších a největších finských hradů. KERIMÄKI, největší dřevěný kostel ve Finsku. Jedinečná 
vyhlídková skála KOLI nad jezerním systémem Pielinen ve finské Karélii. Nocleh.
6. den: Přejezd na sever Finska. Návštěva vesničky Santa Clause NAPAPIIRI na polárním kruhu, odkud je 
možné zaslat pozdrav přímo z polární pošty a získat certifikát o překročení polárního kruhu. Národní park 
SAARISELKÄ s vyhlídkovým vrcholem KAUNISPÄA. Nocleh u jezera Inari.
7. den: Městečko INARI s laponským skanzenem u posvátného jezera. Přejezd do Norska. Ubytování. Večer 
přejezd podmořským tunelem na ostrov Magerøya. V případě pěkného počasí krátká pěší vycházka s výhle-
dem na NORDKAPP HORN. NORDKAPP - Severní mys, triumfální konec Evropy, výhledy na Severní ledový 
oceán, příp. i půlnoční slunce. Pozdě v noci návrat na ubytování.
8. den: ALTA  - skalní rytiny a muzeum, asi 3 000 skalních rytin z doby kamenné pod širým nebem. 

Přejezd severskou krajinou plnou vodopádů, fjordů a rozeklaných hor, polární krajinou, která 
vrcholí u Lyngenfjordenu, kde se nám otevře nádherný pohled na 

rozeklané horské štíty pohoří Lyngs-
alpene. Nocleh.

9. den: Pěší výstup na nejkrásnější 
finskou horu SAANA (1 029 m) s širo-
kým rozhledem, která se nachází v NP 
Kilpisjärvi na norsko-švédsko-finském 

pomezí. Jedno z nejlepších lososových 
míst v Norsku, trojité, 600 m dlouhé peře-
je MÅLSELVFOSSEN. Nocleh.
10. den: Zastávka u moderní plastiky Ka-

menný dům v Evenes. Přejezd po kilometr 
dlouhém mostu Tjelsundbru na souostroví 
VESTERÁLY. Jízda silnicí s mnoha dlouhý-
mi tunely na souostroví LOFOTY. Možnost 

cca 1,5 hod. dlouhého lodního výletu kolem 
skalnatého pobřeží v oblasti Lofot. Největší 
dřevěná katedrála na sever od Trondheimu 

v KABELVÅGU. Nocleh.
11. den: Souostroví LOFOTY, úchvatné scené-
rie Severu. Vyhlídková jízda až na konec souo-

LOFOTY

ALTA

INARI

NAPAPIIRI

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

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 11x ubytování (10x v jednoduchých turistických hostelech, chatkách, ubytovnách 
ve vícelůžkových pokojích - převážně 4-6lůžkových, 1x ubytování v 4lůžk. kajutách na trajektu), 4x snídani, trajekt Rostock 
- Trelleborg – Rostock, trajekt Stockholm – Helsinky, vnitrostátní trajekty, podmořský tunel na ostrov Magerøya, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ložní prádlo (doporučujeme vlastní) a vše ostatní, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 4lůžk. kajuta na trajektu Rostock - Trelleborg 700 Kč/os./1 cesta, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 530 Kč s možností  připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč, nutné rezervace předem v CK min. 14 dnů před 
odjezdem - Stockholm – Vasa muzeum cca 11€, Lofoty – lodní výlet cca 70 €, platba na místě průvodci
Poznámka: u obou termínů možnost nástupu Teplice
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GRANd TOUR SKANdINÁVIÍ
KALMAR » STOCKHOLM » HELSINKY » SAVONLINNA » KERIMÄKI » NAPAPIIRI » NP SAARISELKÄ » 
INARI » NORDKAPP » ALTA » NP KILPISJÄRVI » SOUOSTROVÍ VESTERÁLY  A LOFOTY » KABELVAG » 
REINE » Å » SVOLVAER » MO I RANA » TRONDHEIM » LUND

fINSKO, NORSKO, ŠVÉdSKO 
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VELKÁ CESTA NA DALEKý SEVER
stroví Lofoty se zajímavými pohledy na vysoké 
hory. Malebné rybářské domečky rorbu, sušáky 
na tresky, tisíce racků. REINE, které bylo něko-
likrát vyhlášeno za nejkrásnější místo Norska. 
Městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot, kde končí 
nejen lofotská silnice, ale také svět lidí a začíná 
svět vikingských bohů. SVOLVAER, hlavní město 
Lofotského souostroví. Nocleh.
12. den: Dopoledne plavba trajektem zpět 
na norskou pevninu. Cesta divokou krajinou 
NORDLANDU podél nesčetných jezer a fjordů 
s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky 
na zajímavých místech. Zastávka na NORSKÉM 
POLÁRNÍM KRUHU. Město na břehu Ranafjor-
du, obchodní centrum oblasti, plastika Havman 
v MO I RANA. Mohutné peřeje LAKSFORSEN. 
Nocleh.
13. den: Přejezd středním Norskem, kolem mno-
ha malebných divokých vodopádů a jezer. 9hod.
prohlídka TRONDHEIMU - třetího největšího 
města Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy, a mnoho 
dalších zajímavostí. Noční přejezd.
14. den: Prohlídka města LUND - významné kulturní centrum jižního Švédska s pěknou románskou kate-
drálou. Přejezd na jih Švédska do přístavního města TRELLEBORG. Večer odplutí, plavba do německého 
Rostocku (cca 7,5 hod.).
15. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Kód Termín Cena Trasa
N511-18-1 04.07. – 18.07. 23 990,- J* 
N511-18-2 24.07. – 07.08. 23 990,- A + Ostrava (+500)
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JOTUNHEIMEN

ALESUND
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Reine North Cape

Trondheim

Olavinlinna



SKANdINÁVSKÉ METROPOLE
NORSKÉ fJORdY                                                                             
ZA POZNÁNíM PŘíRODY A MĚST SKANDINÁVIE

Navštívíme nejznámější skandinávské metropole - Oslo, Göteborg, Stockholm, Kodaň i světoznámý skan-
zen v Lillehammeru, půvabný Ålesund na ostrůvcích Atlantiku, městečka Lom a Vågåmo s rázovitou 
dřevěnou architekturou. Po celou dobu zájezdu budeme vnímat krásu norské přírody, monumentálnost 
fjordů, divokých údolí, vyhlídek, vysokých hor a hlubokých jezer. 

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

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem 
z Prahy, přílet do KODANĚ, transfer na ubytování 
do hotelu, první seznámení s metropolí. Prohlídku 
zahájíme u slavné Glyptotéky, špičkového muzea, 
jehož sbírky zahrnují i kolekci obrazů francouz-
ských impresionistů či malířů dánského zlatého 
věku. Pokračujeme kolem Radnice k Národnímu 
muzeu, které leží u ostrova Slotsholmen, jemuž 
dominuje královský palác Christianborg. V jiho-
východní části ostrova stojí pozoruhodná budova 
Královské knihovny, výjimečná ukázka harmo-
nického spojení dvou odlišných architektonických 
stylů. Našemu zájmu neunikne ani budova bývalé 
kodaňské burzy. Na závěr pěší zóna Strøget, kte-
rou tvoří několik na sebe navazujících rušných ulic 
plných obchodů a kaváren.
2. den: Dopoledne královský palác Rosenborg, elegantní cihlová stavba ve stylu holandské renesan-
ce, muzeum, klenotnice s dánskými korunovačními klenoty. Kolem poledne faklult. projížďka lodí, viděna 
z vodní hladiny se krása Kodaně násobí. Odpoledne procházka na Králově novém náměstí (Kongens Ny-
torv) s význačnými budovami Královského divadla, paláce Charlottenborg, nákupního domu Magasin du 
Nord či Hotelu d´Angleterre. Z východní strany náměstí vybíhá starodávný Nyhaven (Nový přístav), jedno 
z nejpřitažlivějších a také nejznámějších zákoutí dánské metropole, barevné domky, staré dřevěné lodě, jedi-
nečná atmosféra města. Na závěr královská rezidence Amalienborg, monumentální Mramorový kostel, na 
protilehlém ostrově Holmen modernistická Královská opera. Prohlídka Kodaně by nebyla kompletní, pokud 
bychom nezavítali k  Malé mořské víle. Socha je umístěna nedaleko citadely
3. den: Dokončení prohlídky Kodaně. Procházka z Nového náměstí (Nytorv) k místní katedrále, do univerzitní 
čtvrti a ke Kruhové věži (Rundetaarn), z jejíhož horního patra se nabízejí pěkné pohledy na město. Nakonec 
přejedeme do Kristiánova přístavu (Christanshavn), z velké části revitalizované residenční čtvrti města 
s neopakovatelnou atmosférou. Odpoledne bude naši pozornost lákat nejstarší zábavní park světa Tivoli. 
Variantně je pro zájemce připraven půldenní fakult. výlet vlakem z Kodaně do Helsingøru, jehož hlavním 
lákadlem je tzv. kulturní přístav Kronborg. Ten zahrnuje stejnojmenný HRAD KRONBORG , proslavený 
především jako dějiště Shakespearovy tragédie. Kromě hradu zde však stojí rovněž modernistická konstrukce 
Kulturního centra a nová budova Dánského námořního muzea umístěná ve starém suchém doku.
4. den: Individuální volno, např. k návštěvě některé z mnohých místních muzejních či galerijních institucí 
nebo procházky např. pěší zónou Stroget s množstvím obchůdků a restaurací. Dle letového řádu přesun na 
letiště, odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Prohlídka druhého největšího města Švédska GöTEBORGU. Nocleh.
3. den: OSLO, vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek a s věhlasnými muzei. 
Příjezd do „srdce“ Norska - údolí GUDBRANDSDALEN. Nocleh.
4. den: Průjezd divokým údolím ROMSDALEN, které lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné 
převislé horolezecké stěny Trollů - TROLLTINDAN. Výjezd věhlasnou cestou Trollů – TROLLSTIGVEIEN. 
Prohlídka města ÅLESUND, nazývané klenotnicí secesního umění a je krásně položené na břehu a ostrůvcích 
Atlantského oceánu. Fakult. vyhlídková jízda podél ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU. Nocleh.
5. den: Vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku DALSNIBBA 
(1 486 m) 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 archi-
tekturou. Nocleh.
6. den: Průjezd údolím říčky SJØA mezi našimi sportovci známé raftovými sjezdy. Největší norské pohoří 
JOTUNHEIMEN (Domov obrů), výlet na vyhlídku BESSEGGEN nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy 
na rozeklané a zasněžené vrcholy). Pro méně zdatné turisty možnost procházky kolem jezera. Městečko 
VÅGÅMO, krásná ukázka staré norské dřevěné architektury. Nocleh.
7. den: Před cestou do Švédska zastavíme v městečku LILLEHAMMER, turistické a sportovní centrum, 
dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen. Nocleh.
8. den: STOCKHOLM, překrásná švédská metropole, „Benátky severu“. Radnice s vyhlídkovou věží, královský 
palác, malebné staré město na ostrově, unikátní muzeum lodi Vasa. Noční přejezd.
9. den: Prohlídka KODANĚ, královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní 
plavby přístavem. Dánsko nemůžeme opustit bez fotografie Malé mořské víly, symbolu Kodaně. Noční přejezd.
10. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Vydejte se s námi do Kodaně, jedinečné severské metropole na prahu kontinentální Evropy a Skandi-
návie. Navštívíme nejzajímavější místa Kodaně a přesvědčíme se, že na své si přijde opravdu každý, ať 
jste milovníky historie, architektury, kultury nebo nočního života. Metropole Dánska je plná historických 
budov, muzeí, galerií, parků a starobylých uliček, není uspěchaná ani hektická a pohltí nás svou jedineč-
nou poklidnou atmosférou.   

Cena zahrnuje:
let. dopravu Praha – Kodaň - Praha, vč. letištních tax a poplatků, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfer 
z/na letiště, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, místní dopravu v Kodani, fakult. výlet a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 690 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1 400 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Cena zahrnuje: 
dopravu klim. busem, trajekty, 6x velmi jednoduché turistické ubyto-
vání  (2x ve Švédsku, 4x v 4-5 lůžk. chatkách v Norsku, bez ložního 
prádla), průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby  a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
malá 2lůžk. chatička v Norsku, skromnější než 4lůžk. 1 000 Kč/os., 
4x polopenze (česká kempinková kuchyně) 1 600 Kč/os., kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
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KOdAŇ A KRONBORG 

NORSKO, ŠVÉdSKO, dÁNSKO

Kód Termín Cena Svoz let.
DK513-18-1       23.08. – 26.08. 13 490,- L2, L3
DK808-18-1       06.12. – 09.12. 13 490,- L2, L3

Kód Termín Cena Trasa
N512-18-1 29.06. – 08.07. 11 590,-          J* + Teplice
N512-18-2 27.07. – 05.08. 11 590,-          J* + Teplice
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METROPOLE PALÁCů, MUZEí
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Doporučujeme
- největší město Švédska GÖTEBORG
- divoké údolí ROMSDALEN
- výlet na vyhlídku BESSEGGEN

Geiranger fjord Kodaň



PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – LETECKY/BUS
1. den: Program A Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. Program B Odlet z Prahy v podvečerních hod. do 
Kodaně, transfer na hotel, ubytování.
2. den: Program A V časných ranních hodinách nalodění na trajekt do dánského přístavu Gedser. Příjezd 
do KODANĚ. Dále společný program A i B. Celodenní prohlídka města, královský palác Rosenborg 

s korunovačními klenoty, palác Amalienborg, oficiální sídlo královské ro-
diny, královská garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska 
Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely, budova rad-
nice, starý přístav Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou starých 
časů. Návrat na hotel.
3. den: Ráno odjezd do ROSKILDE, města založeného v 10. stol. Vik-
ingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála , 
Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku FREDE-
RIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do Helsingø-
ru, prohlídka hradu KRONBORG , kde se odehrává nejslavnější drama 

Williama Shakespeara - Hamlet. Večer fakult. ochutnávka dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 
60 čepovaných piv), noční život Kodaně.  
4. den: Po snídani opustíme oblast Sjællandu a přes VELKÝ BELT (STOREBÆLTSBROEN), nejdelší visutý 
most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjælland a Fyn pokračujeme do ODENSE, rodiště Hanse Christiana 
Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (rukopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční 
muzeum (originály parních lokomotiv, modely aj.), ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. 
Oblast SEVERNÍHO JUTSKA, zátoky a ostrůvky LIMFJORDU, OSTROV MORS – krásné scenérie fjordu, 
písečné duny a kulturní krajina dánského venkova.  
5. den: Pokračujeme dále na sever, prohlídka AGGERSBORG, jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. 
HIRTSHALS, návštěva jedinečného akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova 
– MYS GRENER, úchvatné pohledy na soutok dvou moří, krásné písečné pláže, duny, válečné bunkry, majáky. 
Na závěr dne městečko SKAGEN, s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.
6. den: Město založené Vikingy AALBORG, dopoledne prohlídka Starého města, radnice, katedrála, variant. 
Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme 
k největšímu vikingskému pohřebišti v LINDHOLM HØJE. Odtud do ÅRHUSU k návštěvě skanzenu Den 
Gamle By - typické kupecké dánské město. Na závěr nejstarší město Dánska, středověké RIBE, bludiště 
dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.
7. den: Příjezd v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Ráno příjezd do ROSTOCKU, prohlídka blízkého města WARNEMÜNDE, které spolu s Rostockem 
představují kulturu, historii i přírodu typickou pro severní pobřeží Německa. Odpoledne nalodění a večer 
odplutí na sever k západním břehům Norska. 
3. den: Celodenní plavba na moři, relaxace a bohatý program v režii Pullmantur Cruises.
4. den: V 8:00 hod. připlutí do města STAVANGER, prohlídka s průvodcem, Starý (Gamle) Stavanger, 
dlážděné uličky, nabílené dřevěné domky, katedrála z 12. stol., přístav – dnes oblíbené místo umělců s ate-
liéry. Město je ideální výchozí bod pro poznávání okolí nádherných fjordů s vysokými skalními stěnami. Fa-
kult. projížďka lodí po nádherném LYSEFJORDU „fjord světla“ se skalní plošinou Preikestolen, která se tyčí 
600 m nad fjordem a odtud padá přímo do mořské hladiny. Odplutí v 19:00 hod
5. den: V 10:00 hod BERGEN, „brána norských fjordů“. Prohlídka města s průvodcem, historické centrum, 
unikátní čtvrť BRYGGEN  se starým přístavištěm a dřevěnými hanzovními domy, výjezd zubačkou na 
320 m vysokou vyhlídku Fløyen, krásné výhledy. Odplutí v 18:00 hod.
6. den: V 7:30 hod. připlujeme do vesničky FLÅM, na jednom z cípů SOGNEFJORDU, nejdelšího norského 
fjordu. Místo je obklopené strmými údolími a nabízí nepřeberné množství přírodních krás, včetně vodopádů 
a mohutných hor. Možnost fakult. výletu vlakem po železnici FLÅMSBANEN, která vede malebným údolím 
údolím řeky Flåmselva, cesta do stanice Vatnahalsen, pěší procházka údolím a zpět do přístavu vlakem ze 
stanice Berekvam. Během cesty nás čekají pohledy na norskou dechberoucí krajinu. V 17:30 hod odplutí. 
7. den: V 11:00 hod. připlujeme na konec Nordfjordu do rybářské vesničky OLDEN, „brány k ledovcům“. 
Fakult. výlet kolem jezera Oldevatnet k Briksdalsbre a odkud se vydáme pěšky k nejznámějšímu ledovci 
Briksdal. Po návratu prohlídka městečka, individ. Volno k nákupům, procházky, pohledy na místní přírodní 
zajímavosti. V 20:00 hod. odplutí.
8. den: V 8:00 hod. připlutí do norského města ÅLESUND, dle mnohých stejně krásné jako Bergen. Město 
vystavěné po požáru r. 1904 v jednotném secesním stylu. Procházka a prohlídka s průvodcem, domy zdobené 
věžičkami, pro zájemce vyhlídka Kniven z vrcholu AKSLA, nádherný výhled na město, okolní hory a ostrovy. 
Variantně je možná individuální návštěva muzeí nebo Atlantického parku (seznámení s podmořským světem 
severního Atlantiku, obrovské akvárium). Loď odplouvá v 17:00 hod.
9. den: Ráno v 8:00 hod. připlutí do jednoho z nejstarších měst Norska TRONDHEIM, kde naše plavba končí. 
Společné vylodění, prohlídka města, katedrála Nidarosdomen, pevnost Kristiansten s výhledem na město, 
královský palác Stiftsgarden, pitoreskní nábřeží řeky Nidelva lemované dřevěnými domky. Ubytování v hotelu.
10. den: Transfer na letiště a dle letového řádu odlet do Prahy. 

Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, královské zámky, přejedeme nej-
delší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského 
poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky.  
Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.

Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, královské zámky, přejedeme nej-
delší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského 
poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky.  
Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, trajekt Rostock – Gedser, 4x ubytování hotely – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce. 
Program B let. dopravu Praha – Kodaň vč. let. tax, příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfer na hotel, 
dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování hotely – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 3 100 Kč (3 900 Kč Program B), komplex. poj. vč. storna zájezdu 250 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem do Rostocku, leteckou přepravu Trondheim – Praha, transfer přístav - hotel - letiště, 
plavbu lodí Zenith, přístavní poplatky, portýrské služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis, 1x ubytování v hotelu 
v Trondheimu se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Standard s all inclusive - 
3 hlavní jídla denně, svačiny, galavečeře a přípitek s kapitánem, neomezené množství alkoholických a nealkoholických nápojů, 
užívání bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích pořádaných na 
palubě, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: fakult. výlety v navštívených přístavech, vstupné, využívání služeb na lodi (prádelna, fotograf, internet, 
salon krásy apod.), povinné spropitné pro obsluhu na lodi (77 €/os.), fakult. služby a vše ostatní, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, připojištění vyššího storna +250 Kč, příplatek za 2lůžk. 
kajutu Standard s oknem 4 300 Kč/os., za 2lůžk. kajutu Standard s balkonem 11 100 Kč/os., Nutná rezervace předem v CK 
na výlet železnicí Flåmsbanen – 6. den
Poznámka: Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání. Ceny pro osoby na 3. a 4. lůžku na vyžádání v CK. Uvedené ceny jsou 
pohyblivé a pouze orientační. Aktuální cena bude určena v okamžiku nezávazné rezervace.
Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. Lodní společnost si vyhrazuje právo na změny 
časů kotvení v přístavech. Aktuální nabídka fakult. výletů bude na vyžádání u CK 1 měsíc před plavbou.PO
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dÁNSKO
OSTROVNÍ KRÁLOVSTVÍ                                                      

NORSKÉ POBŘEŽÍ A fJORdY             

KODAŇ » ROSKILDE » FREDERIKSBORG » KRONBORG » STOREBÆLTSBROEN (VELKÝ BELT) » ODENSE 
» LIMFJORD » OSTROV MORS » AGGERSBORG » HIRTSHALS » MYS GRENER » SKAGEN » AALBORG » 
LINDHOLM HØJE » ÅRHUS » RIBE

ROSTOCK » WARNEMÜNDE » STAVANGER » BERGEN » FLÅM » OLDEN » ÅLESUND » TRONDHEIM

dÁNSKO, NORSKO
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KRÁSY JUTSKéHO POLOOSTROVA 

Z PALUBY LUX. LODI ZENITH 

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus DK515-18-1       23.07. – 29.07. 11 990,- A, B + Teplice

B let/bus   DK516-18-1 23.07. – 29.07. 17 290,- L2

Kód Termín Cena Trasa
N518-18-1  15.06. – 24.06. 35 990,- J* / L1

Doporučujeme

- palác Rosenborg
- zámek FREDERIKSBORG
- OSTROV MORS
- skanzenu Den Gamle By

Frederigsborg



TALLIN

VILNIUS

TRAKAI

KURSKÁ
KOSA

SIGULDA

LAHEMAA

MUHU

SAAREMAA

ŠIAULIAI

RIGA

R U S KO

E S TO N S KO

LOT Y Š S KO

L I T VA

ESTONSKé OSTROVY

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpol. hodinách (Praha cca 14:00 hod.) přes Olomouc a Ostravu do Polska a Litvy. 
2. den: Ráno příjezd do Vilniusu, dle možností hotelu ubytování a prohlídka nejstaršího evropského barokního 
města VILNIUS , barvotiskové baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Město, 
z něhož vyzařuje síla polské minulosti z ulic Starého města, Katedrální a Radniční náměstí, věž na vrchu 
Gediminas, dlážděné uličky Starého města aj. individuální volno.  
3. den: Dopoledne TRAKAI, bývalé hlavní město Litvy, dnes malé a tiché městečko v půvabné oblasti jezer 
a ostrovů, centrum NP TRAKAI. Návštěva stejnojmenného vodního hradu na jezeře Galvė, dávné sídlo 
litevských knížat, a modlitebny a muzeum tajemného etnika Karaimů. Zpět v čase se vrátíme ve skanzenu 
RUMŠIŠKÉS. Čtyři vesnice tu představují čtyři kraje země, kdy jsou k vidění celé zemědělské statky, dílny 
s tradičními řemesly. Nocleh v hotelu v přístavním městě KLAIPEDA, brána ke krásné přírodě NP Kurská kosa.
4. den: Krátkým trajektem odjedeme do NP KURSKÁ KOSA, 100 km dlouhý úzký poloostrov, z něhož polo-
vina náleží Rusku. Litevská legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská obryně Neringa, kde se na místní 
pláže vyplavují kusy jantaru z paláce vládce moří Neptuna. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá krása, 
kterou jinde nenajdeme. Na litevské části se rozkládá NP NERINGA, tento cenný přírodní poklad je křehký, 
tvoří ho miliony zrnek neustále se pohybujícího písku, pohyblivé písečné duny vysoké až 50 m, laguna, při-
lehlé Baltské moře, husté borové lesy, pitoreskní rybářské vesnice, dřevěné sochy, Vrch čarodějnic, naleziště 
jantaru. Pobyt v NP ukončíme v krásné SMILTYNĖ, jednom z nejhezčích míst s plážemi, s vysokými dunami. 
Odjezd na ubytování u města Šiauliai.
5. den: Ráno HORA KŘÍŽŮ u města ŠIAULIAI. Místo tisíců křížů - „litevská Mekka“ vypovídá o staletém 
útlaku litevského lidu ze strany Ruska. Odpoledne strávíme v nejrozsáhlejším lotyšském NP GAUJA, v údolí 
stejnojmenné řeky. Krásné údolní scenérie, hrady a cesty pro pěší. Vstupní bránou do parku je městečko 
SIGULDA „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legendárními jeskyněmi – Gütmaņisova a Viktorova jeskyně, 
středověkými Siguldskými hrady a strmými skalními stěnami. Čeká nás tu lehká pěší turistika, projdeme se 
v legendami opředené Turaidské rezervaci s hradem a legendou o Turaidské růži. Večer ubytování v hotelu 
v estonském TALLINU.
6. den: Ráno odjedeme ke břehům finského zálivu, do NP LAHEMAA, ráje přírodovědců a prvního estonského 
NP. Najdeme tu velké statky z 18. stol., malebné řeky, jezera a poloostrovy. Vydáme se na naučnou stezku 
s bludnými kameny (cca 2 hodiny). Cestou se zastavíme u zámku Kadriorg, bývalé letní rezidence cara Petra 
Velikého a vedle stojícího prezidentského paláce. Odpoledne návrat do TALLINU, společná prohlídka jed-

noho z nejkouzelnějších měst Evropy – historické 
středověké jádro Starého města , obehnané 
mohutnými hradbami s věžemi a baštami. Učaruje 
nám tu Radniční náměstí, kouzelné uličky Vene, 
Pikk a Lai se směsicí kostelních věží a věžiček. 
Nocleh v hotelu Pärnu a okolí.
7. den: Po snídani se vydáme k západnímu po-
břeží Estonska, trajektem přejedeme na dříve 
zapovězený ostrov MUHU, který je proslulý lido-
vými kroji. První zastávkou bude LIIVA, centrum 
ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zacho-
valé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně za-
chovalou a památkově chráněnou vesnici KOGU-
VA s domy postavenými v letech 1880 až 1930, 
ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším 
zapovězeným ostrovem bude ostrov SAAREMAA 
s větrnými mlýny, rákosovými střechami, jalovco-
vými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna. Na-
vštívíme starobylé hlavní město KURESSAARE, 
kde si prohlédneme mohutný a nejzachovalejší 
středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat 
do KAALI, prohlídka 100 m širokého kráteru po 
meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako 
„sluneční hrob“. ANGLA, kopec větrných mlýnů s etnograficko – zemědělským muzeem. Návrat na pevninu 
na ubytování.
8. den: Kosmopolitní RIGA, úžasná prohlídka secesní architektury, projdeme se po ulicích rižského Starého 
města , mimo jiné navštívíme Rižský dóm, prohlédneme si středověké centrum s nejstaršími kamennými 
domy v zemi, gotický dům Černohlavců aj. Individuální volno ve městě a večer odjezd do ČR. 
9. den: Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.

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

Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, trajekt na Kurskou kosu a zpět, trajekt na 
ostrovy Saaremaa - Muhu a zpět, 6x uby-
tování v hotelech***- 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 6x snídani formou 
bufetu, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena za-
hrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 200 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 320 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%  
Zájezd provází Ing. Jana Křížová

NÁROdNÍ PARKY POBALTÍ A SAAREMAA, MUHU                                
VILNIUS » TRAKAI » RUMŠIŠKÉS » NP KLAIPÉDA » NP KURSKÁ KOSA » NP NERINGA » SMILTYNĖ » 
ŠIAULIAI » NP GAUJA » SIGULDA » NP LAHEMAA » TALLIN » OSTROV SAAREMAA » KURESSAARE » 
KAALI » OSTROV MUHU » KOGUVA » RIGA 
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ESTONSKO, LITVA, LOTYŠSKO 

Kód Termín Cena Trasa
LT517-18-1             09.06. – 17.06. 12 990,- A, B* 
LT517-18-2             04.08. – 12.08. 12 990,- A, B* 

- jedinečné NP a památky UNESCO
- Estonské ostrovy Saaremaa a Muhu
- středověký Tallin a secesní Riga

Doporučujeme
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Riga

Riga



PSKOV

PETROHRAD

RIGA

VILNIUS

ŠIAULIAI

LAHTI

TALLINN

HELSINKY

R U S KO

E S TO N S KO

F I N S KO

LOT Y Š S KO

L I T VA

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odpoledne (Praha cca 14:00 hod.) cesta přes Olomouc a Ostravu do Polska. 
2. den: Program A Ráno příjezd do Litvy. Návštěva sídla litevských knížat - vodního hradu TRAKAI, modli-
tebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odpoledne VILNIUS , hlavní město Litvy, prohlídka nejvýznam-
nějších pamětihodností – Katedrální a Radniční náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice). Ubytování 
v hotelu. Program B Odlet z Prahy (1. a 3. termín 8:50 hod.; 2. termín 19:25 hod.) do RIGY. Transfer do 
hotelu, ubytování.
3. den: Program A Krátká zastávka v ŠIAULIAI – Hora křížů – symbol utrpení a útlaku litevského lidu. 
Odpoledne Lotyšsko, zámek RUNDALE  „Versailles Pobaltí“, letní rezidence kuronských vévodů. Cestou do 
Estonska vyzvednutí programu B v hotelu v Rize. Program B do odpoledního spojení s programem A indivi-
duální volno, možná prohlídka Rigy. Dále společný program A i B. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží 
město Pärnu – ubytování v hotelu. 
4. den: Po snídani cesta do TALLINNU , hlavního města Estonska na břehu Finského zálivu. Staré město 
obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme 
bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odpoledne trajekt 
z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách. 
5. den: Hlavní město Finska HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní 
chrám - Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument 
- památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do 
finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinna, ubytování. 
6. den: Jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery. Za-
stávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, 
ubytování a osobní volno.
7. den: PETROHRAD , město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda 
městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora, který odstartoval jednu z nejzásadnějších 
událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho 

z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonku-
renční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky 

první osídlený ostrov Petrohradu s im-
pozantní Petropavlovskou pevností 
a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrob-
kou P. Velikého a dalších ruských carů, 

vězení Trubeckého bastionu. Fakultativ-
ní lodní projížďka po Něvě – úchvatné 
pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat 
na nocleh. 

8. den: Letní rezidence Petra Velikého 
PETRODVORCE, prohlídka grandiózního 
parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 
zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrys-

ků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdec-
kou sochou Petra Velikého a monumentální 
katedrálou Sv. Izáka – z její kopule se skýtá 

fantastický výhled na město a sousední Ad-
miralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nej-
slavnější ulice v Rusku, individuální volno. 
Fakultativně výlet na noční otevírání mostů 

na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, 

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

Cena zahrnuje:
Program A: dopravu lux. klim. busem, trajekt Tallinn – Helsinky, 8x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
8x snídani většinou formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza) 
Program B: leteckou dopravu Praha-Riga-Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště, dopravu lux. klim. busem, trajekt Tallinn – 
Helsinky, 9x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani většinou formou bufetu, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza) 
Cena nezahrnuje:
vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A 1lůžk. pokoj cena 5 800 Kč; Program B 1lůžk. pokoj cena 6 300 Kč, připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Program A, B Jantarová komnata 850 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. Komnaty, vč. 
povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem). Skupinové turistické vízum do 
Ruska 1 990 Kč (O potřebných formalitách, nutných k vyřízení víza do Ruska, budete včas informováni.). 
Poznámka:
3lůžk. pokoj není možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou

Zájezdy provází kvalifikovaný historik umění  PhDr. Tomáš Jeřábek 
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A OKRUH POBALTSKýMI REPUBLIKAMI
projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petro-
hradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.  
9. den: Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst 
v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny 
Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na 
ubytování do města PSKOV, jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb. 
10. den: Brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA , hlavní město Lotyšska a největší 
město Pobaltí. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, 
červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža 
Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Program A V pozdních večerních hodinách 
odjezd do ČR. Program B Večer ubytování v hotelu v Rize. 
11. den: Program A Návrat do ČR v odpoledních hodinách (Olomouc cca 16:00). Program B Snídaně, 
transfer na letiště v Rize, odlet do Prahy.

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus RUS519-18-1      07.06. – 17.06. 18 890,- A, B* 
B let RUS520-18-1      08.06. – 17.06.          28 990,- L2
A bus RUS519-18-2      23.06. – 03.07.          18 890,- A, B* 
B let RUS520-18-2      24.06. – 03.07.          28 990,- L2
A bus RUS519-18-3      02.08. – 12.08.          18 890,- A, B* 
B let RUS520-18-3      03.08. – 12.08.          28 990,- L2

Petrohrad - Katedrála sv. Izáka

Petrohrad



RIGA

STOCKHOLM PUŠKIN

PETROHRAD
HELSINKY
LAHTI

R U S KO

Š V É D S KO

F I N S KO

E S TO N S KO

LOT Y Š S KO

L I T VA

VILNIUS

TALLINN

TRAKAI

A PLAVBA PO BALTU                                                 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy krátce po půlnoci a cesta do severních přístavů Německa. Odpolední nalodění na tra-
jekt do Švédska. Plavba Baltským mořem. V nočních hodinách vylodění v Trelleborgu a odjezd do Stockholmu.   
2. den: Ráno příjezd do švédské metropole STOCKHOLM, celodenní prohlídka Gamla Stan (Staré město) 
s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, v níž se udělují Nobelovy 
ceny, unikátní námořní muzeum Vasa. Večer nalodění na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách). 
3. den: Ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském Turku a jízda autobusem do hlavní metropole.  
HELSINKY. Prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel Skalní chrám - Temppe-
liaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nej-
slavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Cesta nádhernou jezerní krajinou 
do oblasti Savonlinny, ubytování.
4. den: Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska SAVONLINNY, rozkládajícího se na dvou ostrovech 
mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do 
PETROHRADU. Ubytování v hotelu. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem 
na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na 
břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do 
hotelu okolo 02:00 hod.  
5. den: PETROHRAD , město založené r. 1703 Petrem Velikým na ostrovech a bažinách v ústí Něvy.  
Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora, který odstartoval jednu 
z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. 
Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonku-
renční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní 
Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, 
vězení Trubeckého bastionu. Fakult. lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. 
Návrat na nocleh.
6. den: Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst 
v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce Kateřiny 
II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU. Odpoledne Petrohrad, náměstí 
sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka. Z její kopule se skýtá 

fantastický výhled na město a sousední budovy Admirality a Ermitáže. Něvský prospekt – nejslavnější ulice 
v Rusku, individuální volno. 
7. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, rozkládající se přímo na břehu Finského zálivu. Pro-
hlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). 
Odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském Tallinnu. 
8. den: TALLINN , hlavní město Estonska na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými 
hradbami s věžemi a cimbuřím, připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční ná-
městí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku – Riga. 
9. den: Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA. Stará Riga - středověké jádro města  
s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický 
dům Černohlavců, trojice domů Tři bra-
tři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, Riž-
ský hrad - sídlo prezidenta. Odjezd, večer 
ubytování Litva - Vilnius. 
10. den: Prohlídka nejvýznamnějších pa-
mětihodností hlavního litevského města 
VILNIUS  na řece Neris – Katedrální 
náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hrad-
ní ulice), Radniční náměstí, dlážděné ulič-
ky Starého města, Jitřní brána. Program 
zakončíme v bývalém sídle litevských 
knížat – vodní hrad TRAKAI a modlitebny 
a muzea tajemného etnika Karaimů. Od-
jezd, noční průjezd Polskem. 
11. den: Předpokládaný příjezd do ČR 
v dopoledních hodinách.

Jeden z nejoblíbenějších zájezdů, kdy máme možnost poznat ta nejzajímavější místa 6 států omývaných 
vodami Baltského moře. Abychom tohle všechno stihli, budeme hned dvakrát brázdit vody Baltu obřím 
trajektem. A vězte, že to co uvidíme, bude opravdu stát za to – fascinující Stockholm, Helsinky a finské 
jezerní kraje, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius 
a mnoho dalšího.  

Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock/Travemünde – Trelleborg a Stockholm – Turku, 8x ubytování – 7x uby-
tování hotely*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kabina na trajektu Stock-
holm – Turku, 8x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu (povinné 
z důvodu vyřízení víza) 
Cena nezahrnuje:
vstupné vč. rezervačních poplatků, 
fakult. služby a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
1lůžk. pokoj 4 900 Kč, skupinové turi-
stické vízum do Ruska 1 990 Kč (o po-
třebných formalitách, nutných k vyřízení 
víza do Ruska, budete včas informováni), 
Jantarová komnata 850 Kč – cena zahrnuje 
vstup do zámku, zámeckého parku i návště-
vu Jantar. komnaty, vč. povinného místního 
průvodce a sluchátek (nutno objednat nej-
později měsíc před odjezdem), 4lůžk. kajuta 
na trajektu Rostock – Trelleborg 490 Kč/os.
Upozornění: 3lůžk. pokoj není na hotelech 
možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou.

Zájezdy provází Petr Horák 

STOCKHOLM – HELSINKY – PETROHRAd
STOCKHOLM » HELSINKY » LAHTI » SAVONLINNA » PETROHRAD » PETRODVORCE » PUŠKIN » 
TALLINN » RIGA » VILNIUS » TRAKAI 
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RUSKO, POBALTÍ, ŠVÉdSKO, fINSKO 

Kód Termín Cena Trasa
RUS521-18-1     07.06. – 17.06.              17 290,- A, B  
RUS521-18-2     19.07. – 29.07.              17 690,- A, B 
RUS521-18-3     02.08. – 12.08.              17 890,- A, B  
RUS521-18-4     16.08. – 26.08.              17 290,- A, B 
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Petrohrad - Katedrála sv. Izáka Petrohrad - Kazaňská kadedrála Puškin - Kateřinský
palác

Katedrála sv, Izáka

Stockholm



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V doprovodu průvodce odlet z Prahy (v 11:30 hod.) do PETROHRADU. Transfer do hotelu. Večer 
fakultativní výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním 
nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. 
Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.  
2. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU , města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme Zaječí 
ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou 
sv. Petra a Pavla – hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Světoznámá ER-
MITÁŽ v Zimním paláci, jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží – bezkon-
kurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně Zlaté a Briliantové klenotnice a protilehlé budovy Generálního 
štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
3. den: Půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době 
vrcholu carské moci. Navštívíme monumentální Kateřinský palác carevny Kateřinský II. Veliké, nevynecháme 
legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. Vesnici darovala r. 1765 
Kateřina svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu Jusupovský palác, jeden z nej-
krásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.
4. den: Ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin a je opět k vidění 
po dvouleté generální opravě. Navštívíme slavné Ruské muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, 
jedna nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě - unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina, jako 
Burlaci na Volze a další, skvělá sbírka umění ruské avantgardy. Večer volný program, možnost návštěvy někte-
rého ze slavných petrohradských divadel (Alexandrovské, Michajlovské, Mariinské, Ermitážní). 
5. den: Výlet do palácového a parkového komplexu PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého na břehu 
Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější soustava vodo-
trysků na světě, 37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků. Návrat do Petrohradu, odpoledne náměstí 
sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka – z její kopule se skýtá 
fantastický výhled na město, sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice Petrohradu 
i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropo-
logie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.
6. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Jedinečný a oblíbený zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu navštívíme světoznámé památky, přepycho-
vé paláce, otevírání mostů na Něvě. Shlédneme sbírky šperků, cenností a uměleckých předmětů nevy-
číslitelné hodnoty v Ermitáži a její Briliantové a Zlaté klenotnici. To vše podpořeno jedinečným přírodním 
úkazem bílých nocí a v doprovodu znamenitých průvodců. Navštivte s námi Petrohrad, velkolepé město 
odrážející majestátnost ruského impéria.    

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Petrohrad – Praha, let. taxy, transfer z/na letiště, dopravu busem na výlety 
3. a 5. den, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)
Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůž. pokoj 4 500 Kč, 5x večeře o 3 chodech 1 950 Kč (min. 10 osob)
Skupinové turistické vízum do Ruska 1 990 Kč/os. (o potřebných formalitách, nutných k vyřízení, budete včas informováni) 
Jantarová komnata 850 Kč – cena zahrnuje 
vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zá-
meckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, 
vč. povinného místního průvodce a sluchátek. 
Balíček vstupů Ermitáž 1 250 Kč – cena 
zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence 
ruských carů), Ermitáže a budov Generálního 
štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice, vč. po-
vinného průvodce a sluchátek. 
Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Poznámka: 3lůžk. pokoj není na hotelech 
možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou. 

Zájezdy provází
PhDr. Tomáš Jeřábek, Petr Horák 

Doporučujeme včasnou rezervaci
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+ ERMITÁŽ S BRILIANTOVOU A ZLATOU KLENOTNICí 

Kód Termín Cena Svoz let.
RUS523-18-1 04.07. – 09.07.     22 990,- L2, L3
RUS523-18-2 17.07. – 22.07.     22 990,- L2, L3
RUS523-18-3 14.08. – 19.08.     22 990,- L2, L3
RUS523-18-4 28.08. – 02.09.     22 990,- L2, L3

Zimní palác - Ermitáž vč. Briliantové a zlaté klenotnice, - Zimní palác – bývalá rezidence ruských carů, reprezen-
tační prostory a trůnní sál, sály s dary cizích diplomatů a panovníků, nákupy ruských carů a nejvýznamnější archeologic-
ké nálezy, jejichž společnou vlastností je nevyčíslitelná umělecká a historická hodnota. Světoznámá obrazárna Ermitáž 
vč. protilehlých budov Generálního štábu. Ve skupině 15 osob pak návštěva unikátní Briliantové a zlaté klenotnice 
v doprovodu průvodce. Cena 1 250 Kč/os. vč. povinných sluchátek (objednávka nutná předem v CK)

Kateřinský palác s Jantarovou komnatou - jedno z vrcholných děl architekta Francesca B. Rastrelliho, v němž se 
vedle dalších zpřístupněných slavnostních reprezentačních sálů nachází obnovený „8. div světa“ - Jantarová komnata, 
která sloužila jako audienční místnost ruských panovníků. Palác je obklopen rozsáhlým okrasným parkem. Cena 850 Kč 
obsahuje vstup do zámku, parku, Jantarové komnaty, průvodce a sluchátky (objednávka nutná předem v CK).

Michajlovskyj palác Ermitáž

Katedrála sv. Izáka



ZBROJNICE MOSKEVSKéHO KREMLU + DIAMANTOVý FOND, BRILIANTOVÁ A ZLATÁ POKLADNICE V ZIMNíM PALÁCI 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy (8:50 hod.) s českým 
průvodcem. Přílet do MOSKVY, transfer do 
hotelu, ubytování. První část prohlídky nej-
významnějších památek města. 
2. den: Návštěva moskevského Kremlu  - 
úchvatný soubor světských i náboženských 
staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, 
Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrá-
mové náměstí s chrámem Zesnutí Bohoro-
dičky – korunovační chrám carů, chrámem 
Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela 
s náhrobky ruských knížat a carů. Budeme 
mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici 
moskevského Kremlu - Oružejnaja pala-
ta, kde jsou uloženy poklady ruských carů 
a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, 
kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických 
předmětů a dary cizích panovníků. Návště-
va unikátního, nedávno zpřístupněného 
Diamantového fondu, kde jsou uloženy 
korunovační klenoty Romanovců, obří dra-
hokamy, zlaté nugety a největší diamanty 
světa. Prohlídka největšího pravoslavného 
chrámu světa Krista Spasitele, památník 
Petra Velikého, komplex Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina a obchodním 
domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci – Varvarka, Iljinka, Dmitrovka. Večerní procházka po 
nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat. Večer návrat do hotelu. 
3. den: Výlet na sever od Moskvy - pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV POSAD - návštěva Trojickosergi-
jevského kláštera , nejvýznamnější klášter v Rusku, úchvatný příklad bohatosti náboženského života 
a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad 
klášterními vraty, velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od 
A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka 
Novoděvičího kláštera , největší klášterní komplex Moskvy s velkolepou barokní zvonici a chrám Smo-
lenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov „ruský Slavín“ s náhrobky slavných osobností politického, 
společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…) Večer 
4 hodinová cesta rychlovlakem do Petrohradu. Transfer z nádraží do hotelu.
4. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU . Město se rozkládá na nespočtu ostrovů v široké deltě řeky 
Něvy do Finského zálivu. Díky své přírodní poloze a velkoleposti a nádheře svých památek nemá srovnání 
s jiným městem Evropy. Navštívíme Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní 
Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobku P. Velikého a dalších ruských carů, vě-
zení Trubeckého bastionu. ERMITÁŽ (Zimní palác), jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném 
Palácovém nábřeží – bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně Zlaté a Briliantové klenotnice 
a expozic v protilehlých budovách Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohle-
dy na mosty a vodní cesty Petrohradu. Večer návrat na nocleh. 
5. den: Půldenní výlet do městečka PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje 
Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka paláce 
Kateřiny II. Veliké - mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU. Návrat do PETRO-

HRADU, návštěva Jusupovského paláce, jednoho z nejkrásnějších a nejpůsobivějších paláců v Petrohradě se 
soukromým divadlem a sklepením, kde měl být zavražděn mystický G. Rasputin. Křižník Aurora, který spustil 
jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. V plné kráse je opět k vidění po dvouleté generální opravě. 
Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním 
nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. 
Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.  
6. den: Výlet do grandiózního palácového a parkového komplexu PETRODVORCE, letní rezidence Petra Ve-
likého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 
64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, odpoledne pak náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou 
Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město 
a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Skuteční 
fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, 
naproti Zimnímu paláci.  
7. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy. 

Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž byl carem Petrem I. Velikým budován coby 
okno do Evropy. Město, které pro svou velkolepost a nádheru nemá srovnání. Shlédneme skvostné stav-
by města vč. Ermitáže s Briliantovou a Zlatou pokladnicí, zlatem oslňující Petrodvorce. V Puškinu si pro-
hlédneme legendární Carskoje Selo s Jantarovou komnatou. Moskva nám učaruje historickými klenoty, 
jako Kreml s kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů, vč. nedávno zpřístupněného Diamantového 
fondu, Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu. V duchovním centru 
Ruska Sergijev Posad navštívíme Trojickosergijevský klášter.  

Cena zahrnuje: 
leteckou dopravu Praha – Moskva, Petrohrad - Praha, letištní taxy, transfery z/na letiště a z vlaku na hotel, lístek rychlovla-
kem Moskva - Petrohrad, dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě), 6x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
(povinné z důvodu vyřízení víza)
Cena nezahrnuje:
vstupné vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 5 000 Kč, 5x večeře 1 950 Kč (mimo 3. dne)
Skupinové turistické vízum do Ruska 1 990 Kč/os. (o potřebných formalitách, nutných k vyřízení víza do Ruska, budete 
včas informováni).
Jantarová komnata 850 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. 
komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek 
Balíček vstupů Ermitáž 1 250 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov 
Generálního štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice, vč. povinného průvodce a sluchátek. 
Balíček vstupů Kreml 2 000 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek. 
Všechny výše uvedené vstupy je nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem. 
Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Poznámka: 
3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou. 

Zájezdy provází: PhDr. Tomáš Jeřábek

MOSKVA A PETROHRAd
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Kód Termín Cena Svoz let. 
RUS524-18-1         23.07. – 29.07.     28 990,- L2, L3
RUS524-18-2         13.08. – 19.08.     28 990,- L2, L3
RUS524-18-3         04.09. – 10.09.     27 990,- L2, L3
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Moskevský Kreml - návštěva areálu Kremlu, Zbrojnice Kremlu, Diamantový fond - vedle „tradiční“ návštěvy 
moskevského Kremlu, tj. prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů z 15. - 17. století, máme možnost navštívit také 
„Zbrojnici“ moskevského Kremlu, kde jsou vedle sbírek zbraní k vidění slavnostní kočáry, vzácné textilie, panovnické 
trůny a nejstarší korunovační klenoty („Monomachova čapka“), dary cizích panovníků ruským carům, sbírka stříbrných 
nádob i známá sbírka velikonočních vajec klenotnické firmy Faberge. Nedávno zpřístupněný Diamantový fond, který byl 
dříve určen pouze pro významné státní návštěvy, shromažďuje vedle ukázek zlata a diamantů v přírodní podobě také 
práce klenotníků 18. - 20. století, mj. korunovační klenoty carevny Kateřiny II. Veliké, kterými byli korunováni všichni 
další ruští panovníci. Cena 2 000 Kč/os. zahrnuje návštěvu všech 3 expozic, vč. povinných sluchátek. (objednávka 
nutná předem v CK) 

Zimní palác - Ermitáž vč. Briliantové a zlaté klenotnice, - Zimní palác – bývalá rezidence ruských carů, reprezen-
tační prostory a trůnní sál, sály s dary cizích diplomatů a panovníků, nákupy ruských carů a nejvýznamnější archeologic-
ké nálezy, jejichž společnou vlastností je nevyčíslitelná umělecká a historická hodnota. Světoznámá obrazárna Ermitáž 
vč. protilehlých budov Generálního štábu. Ve skupině 15 osob pak návštěva unikátní Briliantové a zlaté klenotnice 
v doprovodu průvodce. Cena 1 250 Kč/os. vč. povinných sluchátek (objednávka nutná předem v CK)

Moskva

Moskva - 
Lomonosova 
univerzita



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy (8:50 hod.) s českým průvodcem. Přílet do MOSKVY, transfer do hotelu, ubytování. 
Večerní procházka městem.  
2. den: MOSKVA, okružní jízda městem pro získání obecné představy – Rudé náměstí, Kreml, Park Vítězství 
s Muzeem Velké Vlastenecké Války, přírodní oáza Vrabčí hory se skokanským můstkem, universitou M. V. 
Lomonosova, ateliéry Mosfilmu nebo Palácem pionýrů, sportovní komplex Lužniki, Novoděvičí klášter, hlavní 
sídlo vlády Bílý dům, největší pravoslavný chrám Krista Spasitele nebo nejslavnější moskevské ulice Starý Ar-
bat. Odpoledne návštěva moskevského Kremlu  - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrá-
my Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí 
Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky 
ruských knížat a carů. Návštěva Zbrojnice Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských 
carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů 
a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního Diamantového fondu s korunovačními klenoty Romanovců, 
obřími drahokamy, zlatými nugety a největšími diamanty světa. Večer návrat do hotelu. 
3. den: Pokračujeme v prohlídce MOSKVY. Unikátní skanzen ruské architektury Kolomenskoje najdeme 
na návrší nad řekou Moskvou. K vidění je tu chrám Nanebevstoupení Páně – Bílý sloup  postavený na 
počest narození Ivana Hrozného nebo původní carský palác, dnes největší dřevěný palác na světě. Zjistíme, 
proč je moskevské metro považováno za světově nejkrásnější. Většina stanic je přímo podzemními paláci 
s impozantním interiérem zdobeným sklem, malbami a sochami. Zvláště pozoruhodnými jsou stanice Komso-
molská, Kurská nebo Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera , největšího klášterního komplexu Mosk-
vy s velkolepou barokní zvonici a Chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov „ruský Slavín“ 
s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, 
Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…). Volitelně návštěva Treťjakovské galerie, od roku 1856 sbírky nejslav-
nějších ruských umělců, jako Brullov, Kiprensky, Ajvazovskij nebo Repin, popřípadě Puškinova muzea vý-
tvarných umění, shromažďujícího naopak poklady světového umění. Jeho velkou atrakcí je Priamův poklad 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Moskva - Praha, letištní taxy, transfery z/na letiště, okružní jízdu Moskvou 
a dopravu busem dle programu, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza), 8 hlavních vstupů do památek ve městech Zlatého kruhu (více 
na www.redok.cz) 
Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. 
služby a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 500 Kč, 5x večeře 1 900 Kč 
Skupinové turist. vízum do Ruska 1 990 Kč/os. (o potřebných 
formalitách k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni).
Balíček vstupů Kreml 2 000 Kč – cena zahrnuje vstup do 
Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. průvodce 
a sluchátek. (Vstup je nutno objednat nejpozději měsíc před od-
jezdem.) 
Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Poznámka: 
3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s při-
stýlkou. 

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek
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PAMÁTKY A HISTORIE VELKé RUSI 
z trojských nálezů H. Schliemanna. Večer návrat na nocleh. 
4. den: Odjezd na sever Moskvy. Pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV POSAD, je nejúchvatnějším místem Zla-
tého kruhu, představující ruskou architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský klášter  platí za nejvý-
znamnější klášter Ruska. Úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného 
Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý barokní 
refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Ze-
snutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Odpoledne krátce navštívíme ROSTOV VELIKÝ, na břehu jezera 
Nero, doložený již v 7. stol. Svou pozornost zaměříme především na soubor staveb Rostovského Kremlu 
se sousední zvonici s 15 zvony. Rostov nám může doma připomínat vyhlášená černá leštěná keramika nebo 
umělecké miniatury z Rostovského smaltu. Večer ubytování v hotelu ve městě JAROSLAVL. 
5. den: JAROSLAVL , město ve znamení medvěda na soutoku Volhy a Kotorosl je jedním z nejstarších 
ruských měst. V 16. stol., kdy bylo z původně dřevěného města přestavěno, bylo i městem největším. Právě 
z této doby se zachovalo jeho historické jádro. Během prohlídky uvidíme náměstí Zjevení páně, pomník Ja-
roslava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný klášter Proměnění Páně, nebo refektář s kaplí Vzkříšení. 
Fantastický výhled na město se nám naskytne ze zvonice na staré bráně. Odpoledne město SUZDAL. Pito-
reskní zelené lány s pasoucím se skotem hned v sousedství starobylých klášterů a Kremlu. V 18. stol. Suzdal 
platil za významné duchovní centrum Ruska. Díky tomu tu dnes můžeme obdivovat rozmanitost ruské kostelní 
architektury. Uvidíme Kreml, Spaso-Jevfimijův klášter, klášter svatého Alexandra, Chrám vzkříšení nebo 
zajímavé Muzeum dřevěné architektury. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě VLADIMIR.  
6. den: Město VLADIMIR  bylo od 12. stol. sídelním městem Vladimirsko-suzdalského knížectví. Z jeho 
památek nás především upoutá Uspenskij klášter se dochovanými freskami z 12. století., Dmitrijevskij kláš-
ter s bohatě zdobenou dekorativní fasádou nebo Zlatá vrata, součást Vladimirské pevnosti. Odjezd do Moskvy 
na letiště a následný odlet do Prahy. 

Kód Termín Cena Svoz let.
RUS525-18-1           21.08. – 26.08.       24 990,- L2, L3

Moskevský Kreml - návštěva areálu Kremlu, Zbrojnice Kremlu, Diamantový fond - vedle „tradiční“ návštěvy 
moskevského Kremlu, tj. prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů z 15. - 17. století, máme možnost navštívit také 
„Zbrojnici“ moskevského Kremlu, kde jsou vedle sbírek zbraní k vidění slavnostní kočáry, vzácné textilie, panovnické 
trůny a nejstarší korunovační klenoty („Monomachova čapka“), dary cizích panovníků ruským carům, sbírka stříbrných 
nádob i známá sbírka velikonočních vajec klenotnické firmy Faberge. Nedávno zpřístupněný Diamantový fond, který byl 
dříve určen pouze pro významné státní návštěvy, shromažďuje vedle ukázek zlata a diamantů v přírodní podobě také 
práce klenotníků 18. - 20. století, mj. korunovační klenoty carevny Kateřiny II. Veliké, kterými byli korunováni všichni 
další ruští panovníci. Cena 2 000 Kč/os. zahrnuje návštěvu všech 3 expozic, vč. povinných sluchátek. (objednávka 
nutná předem v CK) 

Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Po-
známe jeho architektonickou rozmanitost od starobylých památek, až po supermoderní stavby. Pocítíme 
osobitou atmosféru, kterou město skýtá svým obyvatelům. Ve městech Zlatého kruhu zavítáme do míst, 
kde se začala psát historie Velké Rusi, jak líčí hrdinský epos z 12. stol. Slovo o pluku Igorově, nalezený ve 
městě Jaroslavl. Budeme fascinováni památkami, které nám tuto dobu přiblíží. 

MOSKVA » SERGIJEV POSAD » ROSTOV VELIKÝ » JAROSLAVL » SUZDAL » VLADIMIR  

Rostov Veliki

Jaroslav

Moskva
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IRKUTSK BAJKAL

ULÁNBÁTAR

POUŠŤ GOBI

PEKING

R U S KO

BOLGAR 

TYGŘÍ
HORY

MOSKVA

VLAKEM Z MOSKVY PŘES URAL, SIBIŘ, MONGOLSKO AŽ DO PEKINGU

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hote-
lu. MOSKVA , večerní procházka, Rudé náměstí, 
GUM, Chrám Vasila Blaženého, chrám Krista Spasi-
tele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.
2. den: Prohlídka Kremlu s jedinečným komplexem 
chrámů a paláců. Odpoledne Novoděvičí klášter 
a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, 
Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrab-
čích hor od Moskevské univerzity. Transfer na ná-
draží, fotka u symbolického začátku Transsibiřské 
magistrály na Jaroslavském nádraží. Noční cesta 
vlakem do Kazaně.
3. den: Ráno KAZAŇ , návštěva bělokamenného 
Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, věží 
Söyembikä a paláci mocného tatarského chána, 
mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla – jedna z nejcennějších 
ukázek ruského baroka. Večerní procházka okolo výstavních budov a podivuhodných chrámů. Skvělá tatar-
ská kuchyně ve stylové restauraci. Nocleh v hotelu.
4. den: Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE , jedi-
nečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy z 12. – 14. stol. Odpoledne odjezd Transsibiřským 
expressem k URALU do Jekatěrinburgu.
5. den: Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou a Asií, prohlídka chrámu Všech svatých na krvi, 
vystavěném na místě tzv. Ipatěvova domu, kde byl car Mikuláš II. s celou rodinou zavražděn, chrám Nanebe-
vstoupení, hl. náměstí, příjemné parky. Nocleh v hotelu.
6. a 7. den: Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiř-
skou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob, lahůdky prodávané přímo do oken vlaku (uzené 
ryby, domácí sladkosti, pečená masa, bliny) a samozřejmě vodka a čaj ze samovaru ( jídelní vůz k dispozici). 
Nocleh ve vlaku.
8. den: Odpoledne příjezd do Irkutska. Večerní procházka po nábřeží řeky Angary. Transfer do hotelu přímo 
na břehu jezera BAJKAL, v městečku LISTVJANKA. 
9. den: Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými 
zastávkami a vyhlídkami. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii českosloven-
ských legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného 
omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Večer návrat do hotelu. 
10. den: Dopoledne místo našeho pobytu LIVSTJANKA na břehu BAJKALU , nádherná okolní příroda, 
akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvy-
ky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných 
domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera, domy Děkabristů, odpoledne lázeň. Večer 
odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Nocleh ve vlaku.
11. den: Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomí-
nat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh ve vlaku.
12. den: Ráno hl. město Mongolska ULÁNBÁTAR, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců 
chánů, sovětských budov a divokých jurtovišť. Prohlídka největšího klášterního komplexu GANDAN s obří 
sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, proslulého archeologického muzea s kosterními pozůstatky dino-
saurů (hnízda a vejce dinosaurů), Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště 
s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, 

okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu. 
13. den: Celodenní výjezd do NP HUSTAI,  jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých 
koní na světě – koní Převalského. Nekonečné zelené pláně, pastevci koňů a velbloudů, stáda jaků, úžasná 
krajina bez lidí a stop po civilizaci. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení souboru Tumen 
Ekh – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.
14. den: Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek 
s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí 
s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k pano-
ramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků 
a testování tradičního nápoje Kumys. Návrat do Ulánbátaru a nákupy suvenýrů nebo násvštěva muzeí (např. 
Zanabazarovo muzeum mongolského umění s tradičními maskami, náboženskými obrazy, šamanskými 
potřebami, kostými atp.). Návrat do hotelu. 
15. den: Ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce 
nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.
16. den: Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva 
na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes , na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme 
ochutnat čínské speciality nebo slavnou Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu. 
17. den: Celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské ZAKÁZANÉ MĚSTO , největší náměstí světa, 
ohromující pohled z pahorku Jingshan, nádherné zahrady parku Pej-chaj, Letní palác ,  jezero s dračími 
loděmi, Večer stylová čajovna, degustace čínských čajů. Návrat na hotel.
18. den: Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ  a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 
13 hrobek císařů dynastie Ming - půvabné stavby v krajině „zmačkaného sametu“, Cesta duchů, obří 
sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer transfer 
na letiště a odlet do Prahy.
19. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Tran-
ssibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Poznejte krásu Moskvy, 
nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiř-
ské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu 
ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu.  

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem), let. taxy, veškeré transfery do hotelů, 
na nádraží a na letiště, doprava vlakem po Transibiřské magistrále dle programu, 17x nocleh - z toho 10x hotel*** - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím (3lůžkové pokoje nejsou možné), a 7x nocleh ve lůžkovém vlaku, 10x snídaně, autobusová doprava 
na výlety (prohlídka Moskvy, Bolgar, Livstjanky, k Krugobajkalské železnici, NP Hustai, NP Terelj, prohlídka Pekingu, hrobky 
Mingů a k Velké čínské zdi, 4x oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů), služby českého průvodce, služby 
místních průvodců v Mongolsku a v Číně, komplex. pojištění vč. storna (povinné z důvodů vyřízení víz.)
Cena nezahrnuje: vstupy do NP v Mongolsku a památkových objektů v Číně, turistické taxy na Bajkale a v Mongolsku, jízdné 
na vyhlídkové Krugobajkalské železnici, lanovku na Velkou čínskou zeď, spropitné pro místní průvodce a řidiče, (vstupné 
a další poplatky cca 250 $,) fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj v hotelích 6 000 Kč (povinné při nedoobsaze-
ní), připojištění storna zájezdu +500 Kč, vízum do Ruska 
1 990 Kč, vízum do Číny 
1 990 Kč, vízum do 
Mongolska 1 990 Kč (o 
potřebných formalitách 
budete informováni).
Cesta vlakem: v úseku 
Moskva – Irkutsk cena za-
hrnuje přepravu charakteris-
tickým vozem 3. tř. Plackarnyj 
(Vagon pro 54 osob, členěný 
na průchozí oddělení pro 6 
osob – denní sezení, v noci lůž-
ka). Úsek cesty Irkutsk – Peking 
uzamykatelné kupé 2. tř. pro 
4 osoby. Za příplatek 5 600 Kč/
os. možno doobjednat místo v 
kupé pro 4 osoby 2. tř. i v úseku 
Moskva – Irkutsk. 

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA 
MOSKVA » KAZAŇ » BOLGAR NA VOLZE » JEKATĚRINBURG » IRKUTSK » BAJKAL » LIVSTJANKA » 
BURJATSKO » ULÁNBÁTAR » NP HUSTAI » NP TERELJ » POUŠť GOBI » PEKING » VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 
» TYGŘÍ HORY
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RUSKO, ČÍNA, MONGOLSKO

Kód Termín Cena Svoz let. 
RUS526-18-1         21.06. – 09.07.      74 990,- L2, L3
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Bajkal NP Terejl

Ulambatar

Velká čínska zeď



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den: Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově Ile de la 
Cité, 800 let stará gotická katedrála Notre Dame, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou 
radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. 
V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den: Den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské 
moci, rezidenci Ludvíka XIV. zámku VERSAILLES. Zámek a zahrady jsou symboly velikosti krále a vzor snad 
pro každého „zámeckého architekta“ Evropy. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý 
lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce 
právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po 
prohlídce odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou 
bazilikou Sacré-Coeur, postavenou r. 1871, po porážce pařížské Komuny, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. 
Návrat na ubytování, individuální volno v Paříži. Stačí se jen procházet místními uličkami a nechat se unášet 
okolním děním.
4. den: Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monu-
ment města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské 
revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe 
vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů aj. Podvečerní fakultativní projížďka 
lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Ubytování: hotel v centru Paříže ve čtvrti 
Montmartre (alternativně Montparnasse), 
poloha hotelu nám umožní i individuální 
večerní procházkya vstřebání jedinečné at-
mosféry města 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x 
ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, pobyto-
vou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety 
a vše ostatní, co není v uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 890 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
Poznámka: *Zájezd 05.12. je přizpůsoben 
adventní atmosféře v Paříži

Zájezdy provází
Petr Horák, Mgr. Hana Volenová
SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%PO
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A ZÁMEK VERSAILLES

METROPOLE NAD SEINOU A ZÁMEK VERSAILLESHOTEL V CENTRU PAŘíŽE

fRANCIE

Glendalough
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Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři 
a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto 
metropoli - posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství 
a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, 
Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do PAŘÍŽE, transfer na ubytování do hotelu. 
Prohlídka čtvrti Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre, krásná bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, 
Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.
2. den: PAŘÍŽ, celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města s průvodcem - Vítězný Oblouk, Champs 
Elysées, přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La Cité - katedrála Notre Dame, Sainte 
Chapelle, Justiční palác, Prefektura. Individuální 
volno v Latinské čtvrti (kavárničky, restaura-
ce, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona 
a Lucemburské zahrady). Večerní fakultativní 
projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohle-
dem na pařížské památky.
3. den: Po snídani odjedeme na fakultativní 
výlet k prohlídce zámku a zahrad VERSAILLES 
- symbol francouzských králů, demonstrující 
bohatství a velikost francouzské monarchie (pří-
městský vlak RER cca 10 €). 
V pozdních odpoledních hodinách navštívíme 
Invalidovnu a podvečerní Eiffelovu věž.
4. den: Dopoledne rozloučení s Paříží - ná-
vštěva muzea LOUVRE, individuální volno, 
odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do 
Prahy. Předpokládaný návrat do ČR ve večerních 
hodinách.

Vydejte se s námi na prodloužený eurovíkend do Paříže. Poloha hotelu nám umožní individuálně navštívit 
večerní Paříž - kouzelné procházky městem, posezení v kavárničkách na břehu Seiny a vstřebání té pravé 
atmosféry města. Frédérik Chopin před více než 150 lety napsal: „Paříž je všechno, co chceš!“ a platí to 
dodnes. Pro Ernesta Hemingwaye byla tato metropole „oslavou života“. Klikaté uličky a velkolepé bulvá-
ry, proslulé stavby, mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody, honosné operní scény 
a sebevědomí občané. Žádné jiné evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž.

Ubytování:
hotel*** v pařížské čtvrti Clichy, cca 1000 m od centrální Paříže. Snídaně formou bufetu, TV, Wi-Fi. Výhodou je i stanice 
metra před hotelem (50 m). V okolí se nachází plno obchodů, restaurací a typických francouzských uliček s jedinečnou 
atmosférou.
Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha - Paříž - Praha, kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, letištní taxy a poplatky, transfer z/na 
letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce po celou dobu zájezdu 
Cena nezahrnuje: 
vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“  
Fakultativní příplatek: 
1lůžk.pokoj 2 900 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 
Poznámka:
* Zájezd 29.11. je přizpůsoben adventní atmosféře v Paříži

SLEVA 55+ ze základní ceny - 2%
Zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek

Kód Termín Cena Svoz let.
FR528-18-1    29.03. – 01.04.   12 790,- L2, L3  
FR528-18-2 27.04. – 30.04.  12 790,- L2, L3  
FR528-18-3 06.09. – 09.09.   12 790,- L2, L3 
FR801-18-1* 29.11. – 02.12.   12 790,- L2, L3 

Kód Termín Cena Trasa
FR527-18-1 04.05. – 08.05. 5 990,- A, B, L + Plzeň
FR527-18-2 30.05. – 03.06. 5 990,- A, B, L + Plzeň
FR527-18-3 22.08. – 26.08. 5 990,- A, B, L + Plzeň
FR527-18-4 26.09. – 30.09. 5 990,- A, B, L + Plzeň
FR800-18-1* 05.12. – 09.12. 5 990,- A, B, L + Plzeň

Paříž

Versailles



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lyonu, transfer busem do Avignonu, ubytování, AVIGNON , večerní město, 
výhledy na Villeneuve-les-Avignon a na středověký most, atmosféra provensálských uliček, fakult. večeře.
2. den: Přírodní park Lubéron, kamenné městečko BONNIEUX s ochutnávkou specialit, středověký most, 
levandulová pole, městečko ROUSSILLON, turistika barevnými bauxitovými skalami. GORDES, pohled na 
městečko s hradem, ABBAYE DE SÉNANQUE, proslulý klášter obklopený poli levandule, kolem hradu Lacos-
te, fakult. ochutnávka vína, možnost nákupu, pozdní návrat na ubytování.
3. den: AVIGNON , hradby Rocher des Doms, Papežský palác, most St-Benézet, Pont-du-Gard . Vnitřní 
Provence v pohoří Les Alpilles, krátká zastávka. LES BAUX-DE-PROVENCE se zbytky rozsáhlého hradu, 
středověké dolní město, projekce Carrieres-Lumieres. ST-REMY-DE-PROVENCE, nejzachovalejší římský ke-
notaf na světě, klášter St-Paul-de Mausole, kde pobýval Van Gogh, možnost večeře. 
4. den: Návštěva antické arény v ARLES, skvost románské architektury, klášter St-Trophime, Espace Van 
Gogh, žlutá kavárna a nemocnice z obrazů Van Gogha, příp. most Van Gogha, přírodní park CAMARGUE, 
za plameňáky, bílými koňmi a černými býky, ornitologická rezervace, poutní město ST-MARIES-DE-LA-MER, 
opevněný kostel Marií, hrob „černé“ svaté Sáry, koupání na městských písečných plážích, uličky plné suvenýrů, 
přejezd do SALÓN DE PROVENCE.
5. den: Rybářské městečko CASSIS, přírodní park CALANQUES, středomořské „fjordy“, lehká turistika po 
útesech, fakult. výlet lodí kolem Calanques, krásné koupání. AIX-EN-PROVENCE, město P.Cézanna, katedrála 
de Saint-Sauveur, Cours Mirabeau, indiv. Cézannův ateliér a zahrada, možnost večeře.
6. den: MARSEILLE, starý přístav, bazilika St-Victor, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, výlet lodí kolem os-
trova hraběte Monte Christa If  na Frioulské ostrovy s koupáním, moderní budova MuCem – Muzeum 
civilizací Evropy a Středomoří, fakult. večeře v rybí restauraci, návrat na ubytování.
7. den: Cesta krajinou podél řeky Durance do ORANGE , bývalé římské město, zachovalý vítězný oblouk, 
římské divadlo. LYON , renesanční čtvrť tkalců, Mekka gurmánů, podvečerní město, možnost večeře. 
8. den: Ráno transfer na letiště a dopoledne přílet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v poledních hodinách z ČR. 
2. den: PAŘÍŽ, prohlídku města zahájíme na pravém břehu Seiny s nádhernými bulváry, Champs Elysées, 
oblast Louvre, Centre George Pompidou, ostrov La Cité, katedrála Notre Dame, Latinská čtvrť, Panteon aj.
3. den: Okruh po zámcích na Loiře. VILLANDRY, romantický zámek s jedinečnými renesančními zahrada-
mi, které jsou uvedeny do původního stavu 16. stol. Elegantní AZAY-LE-RIDEAU na ostrově Indre, obklopený 
tichým jezerem a parkem.  Renesanční zámek CHENONCEAU, zámek šesti žen. 
4. den: Okruh po zámcích na Loiře . Zámecký skvost, největší zámek na Loiře – CHAMBORD, zámek je 
duchovním dítětem výstředního krále Františka I. Starobylé BLOIS s jedinečnou architekturou a zámkem - 
sídlo vévodů orleánských. CHEVERNY, zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XIII. 
5. den: Ukázkové dílo klasicistní architektury VERSAILLES , sídlo francouzského dvora do r. 1789. Do-
končení prohlídky PAŘÍŽE - levý břeh Seiny, Eiffelova věž, Invalidovna, pro zájemce možnost návštěvy galerie 
Louvre nebo Musee d´Orsay. Večerní Paříž – Montmartre, Moulin Rouge. Odjezd do republiky.
6. den: Návrat v poledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Průjezd Francií. Zastávka v CHARTRES, město s jedinečnou katedrálou. Dojezd na ubytování.
3. den: Krása zámků na Loiře. ZÁMEK LANGEAIS, historicky velmi významný zámek v jižnější části údolí 
Loiry. OPATSTVÍ FONTEVRAUD, jedinečné opevněné opatství. ZÁMEK USSÉ, velmi fotogenický zámek se 
spoustou věží zabudovaných vzájemně do jednoho komplexu.
4. den: Prohlídka města CHINON, historické město Johanky z Arku, středověký a renesanční vzhled, mohutný 
hrad. Návštěva města POITIERS, katedrála Notre-Dame-la-Grande, kostel St. Hilaire, justiční palác aj.
5. den: Výlet k pobřeží Atlantiku. LA ROCHELLE. Starý přístav s věží sv. Mikuláše, katedrála sv. Ludvíka, 
maják aj. Možnost koupání. Pro zájemce lodní výlet k pevnosti BOYARD, která je v dnešní době místem konání 
stejnojmenné populární soutěže, nyní již i s účastí českou účastí.
6. den: Prohlídka ST. EMILION, romantické “město vína“ s  podzemním skalním kostelem. Přejezd k Atlantic-
kému oceánu. DUNA PILAT, návštěva jedinečné přírodní zajímavosti, nejvyšší duny Evropy. Možnost koupání 
ve vlnách Atlantiku. Zastávka v ARCACHON, významné lázeňské místo. 
7. den: Prohlídka perly západní Francie města BORDEAUX. Večer odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do ČR.

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

Vydejte se s námi po stopách historie do jedinečného údolí Loiry k středověkým pevnostem, velkolepým 
zahradám a renesančním zámkům, které bývaly domovem francouzských králů. 

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha – Lyon – Praha vč. letištních tax, 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 
doprava busem po Provence, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a lodní výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4 900 Kč, za ubytování v hotelu Kyriad 5 600 Kč (1lůžk. pokoj 9 450 Kč), 1x večeře v Marseille 650 Kč, 1x večeře 
v Avignonu 600 Kč,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 3x snídaně 450 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Sleva: na osobu ve 3lůžk. pokoji  500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 5x snídaně 750 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč PO
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KOUZELNÁ PROVENCEZÁMKY ÚdOLÍ LOIRY                                      

ZÁMKY NA LOIŘE II

AVIGNON » BONNIEUX » ROUSSILLON » GORDES » LES BAUX-DE-PROVENCE » ST-REMY-DE-
PROVENCE » ARLES » STES-MARIES-DE-LA-MER » SALÓN DE PROVENCE » CASSIS » AIX-EN-
PROVENCE » MARSEILLE » ORANGEPAŘÍŽ » VILLANDRY » AZAY-LE-RIDEAU » CHAMBORD » BLOIS » CHEVERNY » VERSAILLES 

CHARTRES » LANGEAIS » FONTEVRAUS » USSÉ » CHINON » POITIERS » LA ROCHELLE » ST. EMILION 
» DUNA PILAT » ARCACHON » BORDEAUX 

fRANCIE

Kód Termín Cena Svoz let.
FR531-18-1       23.06. – 30.06.       24 590,- L1

Kód Termín Cena Trasa
FR529-18-1 15.05. – 20.05. 6 490,- A, B + Plzeň
FR529-18-2 25.09. – 30.09. 6 490,- A, B + Plzeň

Kód Termín Cena Trasa
FR530-18-1 15.07. – 22.07. 10 790,- J*, + Plzeň
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ZAHRADY A PAŘíŽ

A POBŘEŽí ATLANTIKU, HISTORICKé SKVOSTY ZÁPADNí FRANCIE

Cheverny Klášter Senanque

Provance



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, přejezd do Francie. 
2. den: Ráno příjezd do ORANGE, středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká 
prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha ARLES , klikaté uličky, stinná náměs-
tí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate, v antických dobách nazývané „Římem Galie“, se zachovalou 
arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské proven-
sálské školy, Goghova nemocnice. LES ALYSCAMPS, galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků 
známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Ubytování v Arles.  
3. den: Panoramatická jízda pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE, malebné 
městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, 
navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Turistický magnet Provence opev-
něné kamenné LES BAUX DE-PROVENCE, městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné 
výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux. Jedno z nejvíce fascinují-
cích měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palácem - prohlídka opevněné-
ho města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po 
Rhôně do Villeneuve-lès Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové čokoládové 
koule papaline d´Avignon. 
4. den: Prohlídka PONT DU GARD, největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. NîMES s elegant-
ním římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby 
na světě. Průjezd Národním parkem CAMARGUE, přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý největší mokřad 
Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka AIGUES-MORTES, středověký přístav obepnutý mohut-
nými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické 
rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí. LES STES–MARIES–DE–LA-MER 

romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE, obrovské vá-

pencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším ob-
lastem Provence, kde se snoubí bujná 
příroda s malebnými vesnicemi. Foto-
genické GORDES, jedno z nejhezčích 
městeček trůnících na skále, románský 
klášter SÉNANQUE s kvetoucími lány 

levandule, ROUSSILLON, bizarní barev-
né skalní formace, okrové domy, naleziště 
malířských hlinek. Fakultativní návštěva 
muzea levandule LE CHÂTEAU DU BOIS. 

O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum 
založil Georges Lincelé, jehož rodina už 
po pět generací provozuje velkou levan-

dulovou farmu. Jejich firma Le Château du 
Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské 
produkce esenciálních olejů z pravé levandule. 
6. den: AIX EN PROVENCE, krátce navští-

víme město Paula Cézanna, katedrála Saint 
Sauveur, možnost navštívit pravé provensal-
ské trhy, platanová alej Cours Mirabeau. 

ORANGE

AVIGNON
ROUSSILLON

AIX EN PROVENCE

MARSEILLE

ARLES

NP CAMARGUE

Navštivte s námi Provence, právě na konci června a začátkem července je modrofialová, protože kvete 
levandule. Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany 
a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci 
věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osíd-
lení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte 
si Provence s námi! 

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu v Arles - 2lůžk. klim. pokoje s přísluš., 4x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Váš BONUS pojištění zdarma  při objednání  zájezdu do 31.1.2018PO
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PROVENCE, VŮNĚ LEVANdULE
ORANGE » ARLES » ST. RÉMY-DE-PROVENCE » LES BAUX DE-PROVENCE » AVIGNON » PONT DU 
GARD » NîMES » NP CAMARGUE » AIGUES-MORTES » LES STES-MARIES-DE-LA MER » VAUCLUSE 
» GORDES » KLÁŠTER SÉNANQUE » ROUSSILLON » LE CHÂTEAU DU BOIS » AIX EN PROVENCE » 
MARSEILLE

fRANCIE
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TURISTICKé SKVOSTY A PŘíRODNí PARKY 
MARSEILLE, největší město Provence, projdeme se starým přístavem, prohlédneme si mj. baziliku St. Victor 
a chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, variantně fakult. vyje-
deme na Château d´If. Večer si můžeme pochutnat na bujabéze a následuje odjezd do ČR.
7. den: Návrat do republiky v odpoledních hodinách.

Kód Termín Cena Trasa
FR532-18-1 25.06. – 01.07. 9 190,-             A, B, G + Plzeň
FR532-18-2 02.07. – 08.07. 9 190,-             A, B, G + Plzeň

REMEŠ

TROYES

VÉZELAY

AUTUN

CLUNY

BEAUNE

DIJON
BELFORT

BESANCON

Gordes

Pont du Gard



PAŘÍŽ

GIVERNY

ROUEN
FÉCAMP

CAEN

HONFLEUR

BAYEXOSTROV

JERSEY

ST. MALÖ

MONT ST. MICHEL

F R A N C I E

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR. 
2. den: Ráno příjezd na sever Francie do GIVERNY, prohlídka domu a zahrady Clauda Moneta, nám známé 
především její japonskou částí s leknínovým jezírkem. Zde Monet maloval svou sérii Lekníny nebo Japonský 
most. Sérii Leknínů můžeme vidět v pařížském muzeu Orangerie. Starobylý ROUEN, prohlídka historického 
středu s hrázděnými domy, Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), katedrála Notre-Dame, zachycena 
na mnoha Monetových obrazech, justiční palác, orloj. Ubytování ve městě a individuální volno, večerní město. 
3. den: Oblast Horní Normandie – Alabastrové pobřeží. Přímořské městečko FÉCAMP, jehož kořeny sahají 
až do římské doby, destilační závod a muzeum „benediktinky“, gotický kostel sv. Štěpána. Skalní oblouky 
a městečko ÉTRETAT, procházka na FALAISE D’AVAL, bílé útesy nad mořem vysoké až 70 m. Přes futuristic-
ky řešený most Pont de Normandie, dojedeme do HONFLEURU, jednoho z nejstarších a nejzachovalejších 
měst Normandie, hrázděné domy, historický přístav.  Večerní Caen, město Viléma Dobyvatele, ubytování.
4. den: Ráno historické centrum CAEN s hrázděnými domy, Mužský a ženský klášter, hrad nad řekou Orne,  
Pokračujeme k břehům Atlantiku do ARROMANCHES, pláže vylodění, bitva o Normandii za 2. svět. války, 
pozůstatky přístavu Mulberry, návštěva Muzea vylodění. Zastávka u německé dělostřelecké baterie u města 
LONGUES-SUR-MER, která byla součástí opevnění Atlantického valu, americký hřbitov v COLLEVILLE-
-SUR-MER a nejznámější pláž vylodění OMAHA BEACH.
5. den: Gotický klenot Francie klášter MONT-ST-MICHEL , staré opatství „na ostrově” ve stejnojmenném 
zálivu. Návštěva rybářského městečka CANCALE, právě v tomto přístavu můžeme ochutnat ploché ústřice, 
nejproslavenější ve Francii. Ubytování v opevněném městě korzárů ST-MALO, prohlídka Starého města, hrad-
by zbudované vojenským architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent.
6. den: Lodní výlet na britský ostrov JERSEY (odjezd v cca 9 hod.), největší z Normanských ostrovů, 
nedotčená krajina a nevšední historie. Vylodění v ST. HELIER, hlavní město s viktoriánským koloritem, měst-
ská tržnice, historická i moderní architektura, jachetní přístav, náměstí Royal Square, hrad Elizabeth Castle 
na skalnatém ostrůvku, ale i příležitost k levnému a bezstarostnému nakupování nebo možnost celodenního 
autobusového výletu kolem ostrova se zastávkami podél pobřeží (cca 20 ₤), variantně individuální volno 
v ST-MALO, koupání, prohlídka města. Návrat v pozdních večerních hodinách na ubytování do St. Malo.
7. den: Ráno odjezd do PAŘÍŽE, prohlídka pamětihodností města - Latinská čtvrť, La-Cité, katedrála Notre-
-Dame, Eiffelova věž aj. variantně možnost návštěvy muzeí (Louvre, Orsay...), fakult. večerní projížďka lodí po 
Seině, s úžasným pohledem na pařížské památky, večerní město. Odjezd do ČR v pozdních hodinách.
8. den: Návrat v odpoledních hodinách. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách.  
2. den: Kraj Burgundsko: přes BELFORT s Vaubanovou citadelou a symbolickou sochou Iva. RONCHAMP, 
La Corbusierova kaple Notre Dame du Haut s krásnými výhledy na Vogézy, turistika, udírna ze 17. století, 
ochutnávka specialit, BESANÇON , centrum kraje Franche-Comté, kouzelné uličky a domy s burgundskými 
střechami, paláce, katedrála, orloj, Vaubanova citadela. 
3. den: Kout nedotčené přírody Jury, cesta údolím Vallée-de-la-Loue, k prameni řeky Lisony, vyvěračky, 
vodopády, královský solivar v ARC-ET-SENANS , DIJON, palác burgundských vévodů - exteriéry, chrám 
sv. Michala, hrázděné domy a barevné burgundské střechy, místní speciality, možnost večeře.
4. den: Vinařskou oblastí Côte-d´Or , BEAUNE, individuálně možnost ochutnávky, středověký slavný 
špitál s burgundskými glazovanými střechami, TOURNUS, nejvýznamnější románský kostel Francie, skalní 
útvar Roche de Solutré, benediktinské opatství CLUNY  a nahlédnutí do kraje Beaujolais (dějiště knihy 
Zvonokosy), nebo variantně kouzelná horská obec 
BRANCION.
5. den: AUTUN, římské opevnění a divadlo, ro-
mánská bazilika, turistika v přírodním parku 
MORVAN, oblast řek a lesů, keltské oppidum 
v tajemném lese, opatství VÉZELAY , románská 
bazilika sv. Magdalény , začátek Svatojakubské 
cesty, ochutnávka burgundských vín, večerní TRO-
YES, fakult. večeře za příplatek.
6. den: Kraj Champagne: TROYES, historické 
centrum kraje, katedrála, hrázděné domy, ÉPER-
NAY, exkurze a ochutnávka šampaňského Moët 
et Chandon, Castellane, Mercier, dále REMEŠ , 
korunovační katedrála králů (vitráže Chagall) 
a opatský kostel St-Rémy, možnost individuální 
ochutnávky pravého šampaňského vína, návštěva 
galerie, odjezd večer do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách.

Navštívíme turisticky nejatraktivnější místa Normandie, zemi, jejíž kulturní bohatství je výjimečné 
a o tom nás přesvědčí města jako Rouen, Caen. Čeká nás pestrá krajina Alabastrového pobřeží s útesy 
a malebnými přístavy. Budeme ohromeni kouzlem Mont-Saint-Michel. Největší události světové historie 
z 6. června 1944 si připomeneme na plážích Normandie. I pro milovníky dobrého jídla je Normandie 
správnou gurmánskou destinací, ochutnáme místní speciality i ústřice v Cancale.

Poznávací zájezd spojený s turistikou, gastronomickými lahůdkami a vínem. Poznáme kouzlo historic-
kého vinařského kraje, hradů a zámků, dávných keltských tradic, četných památek UNESCO, rozlehlých 
vinic a klášterů, katedrál a přírodních krás. Vychutnáte si dva druhy proslulých francouzských vín - bur-
gundské a šampaňské. Vinařská oblast je vyhlášena nehmotným dědictvím UNESCO.

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu***/** - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, pobytovou 
taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, ochutnávky, fakult. služby a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 600 Kč, výlet na ostrov Jersey 1 900 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 
31.1.2018 

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
1lůžk. pokoj 2 990 Kč, 4x snídaně 700 Kč, 1x večeře 600 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 
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NORMANdIE BURGUNdSKO A CHAMPAGNE                               
GIVERNY » ROUEN » FÉCAMP » ÉTRETAT » FALAISE D’AVAL » HONFLEUR » CAEN » ARROMANCHES » 
LONGUES-SUR-MER » COLLEVILLE-SUR-MER » OMAHA BEACH » MONT ST. MICHEL » CANCALE » ST. 
MALO » OSTROV JERSEY » PAŘÍŽ 

BELFORT » RONCHAMP » BESANÇON » ARC-ET-SENANS » DIJON » BEAUNE » TOURNUS » CLUNY » 
BRANCION » AUTUN » VÉZELAY » TROYES » ÉPERNAY » REMEŠ
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A VýLET NA OSTROV JERSEY PŘíRODA VíNO A KATEDRÁLY

Kód Termín Cena Trasa
FR533-18-1  06.08. – 12.08. 8 990,- J

REMEŠ

TROYES

VÉZELAY

AUTUN

CLUNY

BEAUNE

DIJON
BELFORT

BESANCON
Doporučujeme

- královský solivar v ARC-ET-SENANS
- TROYES - historické centrum kraje
- individuální ochutnávku šampaňského vína

Kód Termín Cena Trasa
FR534-18-1 15.07. – 22.07.                                        10 990,-         A, B + Plzeň

Mont st. Michelle

Beaune Hotel Dieu



PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd v odpoledních hodinách z ČR. Program B Odlet z Prahy dle let. řádu do Nantes, 
transfer na hotel, individuální volno k prohlídce města např: zámek bretaňských vévodů, kde r. 1598 Jindřich 
IV. vydal edikt nantský, botanická zahrada Jardin des Plantes nebo turisticky atraktivní mechanický park Les 
Machines de l’île. Nelze zapomenout na nejslavnější nantské víno Muškát (Muscadet), které skvěle chutná 
s plody moře a atmosféru místních kaváren.
2. den: Program A Ráno příjezd do Nantes, vstupní brány Bretaně. 
Dále společný program A i B.
Krátká prohlídka městečka NANTES, historické centrum, náměstí Place St-Croix, katedrála sv. Petra a Pavla, 
exteriér zámku. Odpoledne VANNES, brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nej-
slavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou 
směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, kamenná dlažba a rytiny, městské 
hradby, gotická katedrála St. Pierre. Ubytování v centru města Vannes, individuální volno, večerní město.
3. den: Tajuplný CARNAC a jeho megalitická pole se třemi tisíci menhiry v kamenných řadách. Cesta nad 
rozervanými útesy CÔTE SAUVAGE až na nejjižnější část poloostrova QUIBERON. Krátkou zastávku bu-
deme moci využít ke koupání, posezení u kávy nebo procházce podél pobřeží. Pokračujeme do rybářského 
přístavu CONCARNEAU a do opevněného starého města ze 14. stol. VILLE CLOSE, v jehož uličkách nás 
omámí vůně tradičních bretaňských pokrmů a z hradeb jsou krásné výhledy do okolí. Odjezd na ubytová-
ní do QUIMPER, prohlídka města s typickou bretaňskou atmosférou, hrázděnými domy, keramikou fajáns 
a gotickou katedrálou. 
4. den: Dopoledne středověká atmosféra LOCRONANU, který svou podobu od pol. 18. stol. příliš, staro-
světské prostředí, žulové domy, populární mezi filmaři - mj. se zde natáčel film „Tři mušketýři“ nebo „Tess“ R. 
Polanského. Odjedeme do nejzápadnějšího bretaňského regionu Finistère (Konec země) k POINTE DE PEN-
-HIR, nejkrásnější mys v oblasti Crozonského poloostrova. Projedeme Národním parkem D΄ARMORIQUE, 

legendami opředená krajina o králi Artušovi. Vstoupíme do typické bretaňské stavby - farního 
dvora GUIMILIAU a pokračujeme podél pobřeží růžové žuly CÔTE 

DE GRANIT ROSE na ubytování. Pokud 
nám bude přát počasí a bude příliv, 
můžeme se krátce vykoupat, v případě 
odlivu uvidíme o to více bizarních tvarů 
růžové žuly. 

5. den: Ráno krátce navštívíme trhové 
městečko TRÉGUIER, ležící uprostřed 
masívu z růžové žuly s úžasnou kated-
rálou St-Tugdual. Lodní výlet na nedaleký 

a jedinečný OSTROV îLE DE BRÉHAT, 
dlouhý pouhých 3,5 km, jedna velká za-
hrada (hortenzie, mimózy, oleandry), oáza 
klidu, rozeklané atoly a útesy, kaple sv. 

Michala. Opustíme pobřeží západní Bretaně 
a pokračujeme na CÔTE D´EMERAUDE 
k nejkrásnějšímu mysu CAP FRÉHEL se str-
mými útesy padajícími do mořského přílivu. 

Odjezd na ubytování do ST. MALO, první se-
známení s městem, prohlídka typicky bretaň-
ského města, které k této oblasti neodmyslitel-

QUIBERON

CARNAC

VANNES

NANTES

ST. MALO

MONTST. MICHEL

CÖTEDE GRANITROSE

LOCRONANQUIMPERCONCARNEAU

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Evropy, opojnou směs útesů a venkovské kra-
jiny, pirátských přístavů, kraj protkaný legendami o potopených městech, meči Excalibru a artušovských 
lesích. Navštívíme pravěké megality, historická města, skalnaté poloostrovy a vlnami bičované pobřeží. 
Pocítíme lehké zachvění u tajuplných menhirů, opředených dávnými pověstmi keltských druidů. Bretaň 
je tu, aby nás okouzlila! 

Cena zahrnuje:
Program A: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, pobytovou 
taxu, průvodce. Program B: let. dopravu Praha - Nantes, Paříž – Praha vč. let. tax, příruční zavazadlo dle podmínek let. 
společnosti, dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, pobytovou 
taxu, průvodce. 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
Program A 1lůžk.pokoj 2 900 Kč, Program B 1lůžk.pokoj 4 200 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1 400 Kč, Program A, B 
fakult. výlet Mont-St-Michel 600 Kč (nutná rezervace v CK, min. počet účastníků 25 osob), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 250 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
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BRETAŇ - KOUZELNÁ A TAJEMNÁ
NANTES » VANNES » CARNAC » QUIBERON » CONCARNEAU » VILLE CLOSE » QUIMPER » LOCRONAN 
» POINTE DE PEN-HIR » CÔTE DE GRANIT ROSE » TRÉGUIER » OSTROV îLE DE BRÉHAT » CÔTE 
D´EMERAUDE » CAP FRÉHEL » ST. MALO » MONT-ST-MICHEL  
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ZEMĚ LEGEND A NEDOTČENé PŘíRODY 
ně patří. „Korzárské“ město je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Bretani, v 17. a 18. stol. klíčový 
francouzský přístav. Prohlídka starého dlážděného města, katedrála St. Vincent.
6. den: Společný program A i B. Dokončení prohlídky ST. MALO, hrad se strážními věžemi – strhující pohle-
dy na moře a pobřeží, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, individuální volno ve městě, kou-
pání. Pro zájemce možnost zajištění celodenního fakult. výletu místním busem k opatství MONT-ST-MICHEL, 
gotickému klášteru tyčícímu se ve stejnojmenném zálivu na ostrůvku. Návrat do St. Malo v pozdních odpo-
ledních hodinách. Program A Odjezd do ČR. Program B Transfer na ubytování u Paříže, tranzitní ubytování.
7. den: Program A Návrat v dopol. hodinách do ČR. Program B Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy.

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus FR535-18-1            23.07. – 29.07. 10 990,- A, B, G, L
B let FR536-18-1 23.07. – 29.07. 20 990,- L2, L3

- historické centrum města Vannes, naleziště kamenných menhirů v tajuplném Carnacu
- kouzelný poloostrov Quiberon, čistá příroda neopakovatelného ostrova Ile de Bréhat
- Cap Fréhel – nejpůsobivější mys Bretaně s pískovcovými útesy

Doporučujeme

Pointe du Pen-Hir

St. Malö



NORMANdIE A BRETAŇ 

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

Historický kraj na pomezí Francie a Katalánska, kde se Pyreneje setkávají se Středozemním mořem 
a tvoří nepřekonatelnou kulisu divokých hor katarským hradům, opevněným městečkům i nedohledným 
zlatým písečným plážím. Nejkrásnější vesnice Francie, skvělé víno a středomořská kuchyně, slavný „žlutý 
horský vláček“ i technický zázrak Canal du Midi a denně koupání.

Zajímavý zájezd do Normandie a Bretaně za poznáním nejkrásnějších zahrad, hradů a opevněných 
městeček. Navštívíme zahrady Bois des Moutiers a Brécy, opevněná města Fougères, Vitré a středo-
věké Vannes, dále se seznámíme se symbolem Francie klášterem Mont-St.-Michel tyčícím se na skále, 
a navštívíme nejznámější hrad Bretaně Josselin. Užijte si poklidnou atmosféru malých středověkých 
městeček a toulky zahradami. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a služby, místní dopravu, ochutnávky a vše, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 200 Kč, 5x snídaně 890 Kč, 6. den večeře 600 Kč, 3 noci v hotelu*** u Perpignanu 
2 800 Kč, fakult. výlet 6. den 690 Kč (min.15 os.), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, po-
bytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, vláčky, lodní výlety, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Váš BONUS  pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018 PO
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LANGUEdOC A ROUSSILLON   

PALAVAS » MONTPELLIER » ST-GUILHELM-LE-DÉSERT » LA COUVERTOIRADE » SÉTE » NARBONNE » 
PERPIGNAN » COLLIOURE » VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT » VILLEFRANCHE

SENLIS » CHANTILLY » BOIS DES MOUTIERS » HONFLEUR » CAEN » BRÉCY » GRANVILLE » MONT-ST.-
MICHEL » FOUGÈRES » VITRÉ » JOSSELIN » VANNES
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ZEMĚ MOŘE, HOR A HRADů
KOUPÁNí VE LVí ZÁTOCE

Kód Termín Cena Trasa
FR538-18-1 12.08. – 19.08. 12 390,- J

Kód Termín Cena Trasa
FR537-18-1 18.06. – 24.06. 9 990,-         A, B + Plzeň

ZAHRADY A STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA + CHANTILLY 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Průjezd Francií, na hranicích Pikardie 
a Normandie navštívíme středověké městečko 
SENLIS, dlážděné uličky, galorománské hradby, 
katedrála Notre-Dame. Odpoledne prohlíd-
ka honosného vodního zámku CHANTILLY, 
knihovna, sbírka světového malířství, nádherné 
zahrady s jezírky a Velkým kanálem, Královské 
konírny a slavné dostihové dráhy.  
3. den: Ráno pokračujeme na sever Normandie 
k návštěvě BOIS DES MOUTIERS, nádherná 
anglická zahrada navržena na konci 19. stol. na 
rozloze 12 ha. Brány veřejnosti otevřela r. 1970 
a ročně ji obdivuje na 30 000 návštěvníků. Po 
květinovém představení přejedeme přes most 
Normandie do starého pitoreskního přístavního městečka HONFLEUR, atmosféra přístavu nás vrátí do časů, 
kdy odtud vyplouvali piráti i objevitelé. Večerní CAEN, město Viléma Dobyvatele, ubytování. 
4. den: Prohlídka zámku a zahrad BRÉCY. Tato vznešená francouzská zahrada s terasami, schodišti a ba-
zénky pochází z pera slavného architekta Ludvíka XIV. J. H. Mansarda. Pokračujeme do GRANVILLE, zde 
navštívíme dům a zahradu Christiana Diora situovanou na útesu nad mořem. S Normandií se rozloučíme 
prohlídkou opatství MONT-ST.- MICHEL , impozantním gotickým klášterem na ostrůvku, který je obklopen 
moře pouze v době přílivu.
5. den: Jedinečná atmosféra opevněných měst. FOUGÈRES s mohutným hradem z 11. stol., které dodnes 
spojují masivní hradby se Starým městem, gotický kostel St-Sulpice s klínovou věží, procházka městem kde 
se odehrávala i velká část Balzakova románu Rebelové. Opevněné VITRÉ se zachovalým centrem a uličkami 
plnými hrázděných domů, exteriér hradu z 11. stol., katedrála ve stylu plaménkové gotiky. Oblastí kolem 
Paimpontského lesa, plné legend o králi Artušovi, kouzelníku Merlinovi, víle Vivian dojedeme k prohlídce 
monumentálního hradu JOSSELIN, rodové sídlo Rohanů, útočiště mnoha bretaňských vévodů, pohádkové 
věže, bohaté interiéry, krásné podhradí.
6. den: Středověké město VANNES, vstupní brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním 
z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou 
směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, bretaňské kavárničky a restaurace 
s místními specialitami, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre ze 13 st., 
francouzská zahradu pod hradbami u zámku Chateau-Gaillard, který je dnes historickým a archeologickým 
muzeem. Možnost projížďky turistickým vláčkem historickým městem či lodního výletu Morbihanským záli-
vem k ostrůvkům l’île d’Arz nebo l’île-aux-Moines. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. 
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.   

Josselin

Canal du Midi

Normandie



PIKARdIE, 
TURISTIKA V ARdENÁCH                                                          

Pikardie, opomíjený kout Francie, bohatý na historická města a okázalé katedrály i zvonice. Rodiště 
významných osobností Francie, půvabná příroda, mořské pláže, svérázná kuchyně. Ardény nabízí toulky 
jedinečnou krajinou a nejdelší podzemní cestu lodí na světě.

VERDUN » REMEŠ » LAON » SOISSONS » PIERREFONDS » BEAUVAIS » AMIENS » LE TOUQUET 
» BOULOGNE-SUR-MER » CALAIS » ST.OMER » ARRAS » CAMBRAI » CHARLEVILLE-MÉZIERS » 
BOUILLON » CÁCHY

A KOUPÁNí V LA MANCHE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: Cesta krajinou Lotrinska s meandry řeky Mosely, opevněné město války VERDUN, prohlídka bitevního 
pole z 1. světové války. Budeme pokračovat krajem Champagne, korunovační katedrála králů REMEŠ  
a opatský kostel St-Rémy, kostelík sv. Jakuba. LAON, hradby, brána Porte d´Ardon, jízda místním autobusem 
ke katedrále a kostelu sv. Martina.
3. den: SOISSONS, vojenské hřbitovy, katedrály St. Protais, St. Gervais, ruiny kostel St. Jean de Vigne, cesta 
za historií Francie, Compiegneský les, zámek PIERREFONDS, jehož interiéry zachránil Napoleon III., vagón 
maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace Německa, katedrála se slavným orlojem BEAUVAIS, společné 
posezení, ochutnávka specialit a večerní překvapení.
4. den: AMIENS , ranní Notre Dame největší katedrála ve Francii s vitrážemi, malebná čtvrť St. Leu 
a vodní zahrady Hortillonages, údolí Vallée de la Somme, vzpomínka na Jana Lucemburského. Cesta na 
Opálové pobřeží, LE TOUQUET, pláže podél pobřeží do BOULOGNE-SUR-MER, historický přístav, nebo ná-
vštěva světově proslulého Mořského centra a akvária, koupání na plážích La Manche nebo individuální ochut-
návka specialit. CALAIS, přístavní město, slavná Rodinova socha „Občané z Calais“ a věž , fakult. večeře. 
5. den: Poutní místo ST. OMER, katedrála s Rubensovým obrazem, zastávka u La Coupole d´Helfaut Wi-
zernes, muzeum války a kosmu. Historické město ARRAS, věž radnice , možnost oběda. CAMBRAI, kostel 
St.-Géry, Sv. Martin a zvonice .
6. den: Cesta Ardenami, CHARLEVILLE-MÉZIERS, náměstí Place Ducale, romantická krajina hraničních hor 
a údolí Vallée de la Meuse, cesta přes SEDAN, toulky belgickými Ardenami. Hrad BOUILLON, návštěva 
jeskyně Remouchamps, kde zažijete nejdelší podzemní cestu lodí na světě. Večerní zastávka v CÁCHÁCH, 
městě Karla Velikého, večerní město, odjezd v pozdních nočních hodinách.
7. den: Ráno příjezd do ČR.   

POITIERS

ST. SAVIN

LA ROCHELLE

ÎLE-DE-RÉ

SAINTES
COGNAC

ANGOULÉME

BORDEAUX
ARCACHON

BORdEAUX A AKVITÁNIE
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Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochutnávky, místní dopravu a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 990 Kč, 4x snídaně 700 Kč, 1x večeře 650 Kč, komplex. poj. vč. storna zájezdu 250 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím, průvodce 

Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety, 
ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 900 Kč, 6x snídaně 
1 000 Kč, 1x večeře 600 Kč, výlet 6. den 580 Kč (od 20 
os.), 3x ubytování v hotelu*** v Bordeaux místo hotelu** 
1 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd kolem poledne z ČR. 
2. den: LA ROCHELLE, vzpomínka na Tři mušketýry, 
pevnost hugenotů, věž sv. Mikuláše, opevněný přístav 
s majákem, možnost návštěvy světoznámého akvária, 
půjčení kola po městě, odpočinek u moře, nebo fakult. 
lodí kolem pevnosti Boyard k ostrovu Aix. 
3. den: OSTROV îLE-DE-RÉ, ostrov rybářů, bílých dom-
ků a zelených okenic, 3 km dlouhý slavný most, přístav 
ST. MARTIN, Vaubanova pevnost , maják, koupání na 
plážích Atlantiku. SAINTES, starověké vykopávky, amfi-
teátr, Germanikův oblouk, románské opatství Abbaye aux Dames, fakult. ochutnávka vína místních specialit.
4. den: Výlet ve znamení koňaku. ANGOULÊME, město na vápencovém ostrohu nad řekou Charente, cesta 
po hradbách, katedrála St-Pierre. COGNAC, ochutnávka koňaku, exkurze a muzeum. Ubytování v centru 
BORDEAUX , večerní procházka, živá náměstí a možnost večeře. 
5. den: Arcachonský záliv s barevnými domky, Muzeum ústřic a možnost ochutnávky, cesta přírodním 
parkem Landeský les, turistika na nejvyšší duně Evropy PYLA, nádherné koupání pod dunou, nebo procházka 
v piniovém lese. ARCACHON, lázeňské centrum, koupání, možnost večeře – rybí speciality.  
6. den: Fakultativně celodenní výlet ve znamení vína kraje Bordeaux, SAINT-ÉMILION, vinice , kouzelné 
vinařské město, ochutnávka místních vín s průvodcem, dále SAUTERNE (centrum nejslavnějších dezertních 
vín světa). Variantně celodenní odpočinek u Atlantiku (fakult. vlakem do ARCACHONU na nejkrásnější 
pláže Atlantiku). Společná večeře za příplatek.
7. den: BORDEAUX , katedrála, Muzeum vína s průvodcem nebo procházka starým městem. Tajemství 
kraje vína Médoc, výlet do zálivu k ústí řeky Gironde, vinná cesta s výhledy na slavná châteaux a exkurze 
v château, St. Julian, Paullac a Margaux, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit. Cesta na sever 
Akvitánie do oblasti Poitiers, ubytování.  
8. den: ST. SAVIN, opatský kostel , POITIERS , raně středověké památky, zvonice, justiční palác, chrám 
Notre-Dame-la-Grande, kostel St-Hilaire, odpoledne ulice starého města a návštěva muzeí nebo Futurosco-
pe - park filmových projekcí a moderní audiovizuální techniky - Kinémax s největší projekční plochou v Evropě 
(600 m2) – skvosty moderní architektury. Večer odjezd domů. 
9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

A KOUPÁNí NA PLÁŽíCH ATLANTIKU

Poznávací zájezd s koupáním na nejkrásnějších plážích Atlantiku nás zavede do kraje, který má rozhodně 
co nabídnout, největší písečnou dunu Evropy Pyla, zelené vnitrozemí, památky UNESCO, La Rochelle, 
město Tří mušketýrů i historické Poitiers či Bordeaux. 

Kód Termín Cena Trasa
FR539-18-1         21.07. – 29.07. 13 990,- J

LA ROCHELLE » OSTROV îLE-DE-RÉ » ST.MARTIN » SAINTES » ANGOULÉME » COGNAC » ARCACHON » 
DUNA PILAT » ST. ÉMILION » SAUTERNE » BORDEAUX » ST. SAVIN - POITIERS 

Kód Termín Cena Trasa
FR540-18-1 02.07. – 08.07. 10 490,- P

- koupání u nejvyšší duny Atlantiku
- tajemství kraje vína Médoc 

- lodí kolem pevnosti Boyard

Doporučujeme

Bordeaux



REMEŠ
ROUENOMAHA BEACH

LE MONT

SAINT MICHELSAINT MALO

CARNAC

MORBIHAN

GOLFE

VILLANDRY

TOURS

CHAMBORD

ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ fRANCIE,
MAJESTÁTNÍ PYRENEJE 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Průjezd Francií, návštěva klenotu údolí Loiry , nádherný, největší a monumentální zámek CHAM-
BORD. Nejnavštěvovanější zámek Francie vznikl na místě malého loveckého hrádku hrabat z Blois a největší 
zásluhu na jeho vzhledu má francouzský král František I. Pokračujeme údolím Loiry do TOURS, podvečerní 
prohlídka vinařského střediska a centra oblasti, gotická katedrála aj. Nocleh.
3. den: Podél řeky Indre do LOCHES, opevněné město s hradem. Nádherný renesanční zámek CHENONCEAU 
s malebnými zahradami, zámek „šesti žen“. AMBOISE, malebné město na břehu Loiry s královským zámkem, 
působil zde Leonardo da Vinci. Nocleh.
4. den: VILLANDRY, zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které jsou nejpřitažlivější ze všech, úžas-
né ornamenty jsou tvořeny nejen květinami, ale i zeleninou či kořením. AZAY-LE-RIDEAU, mistrovské dílo 
renesanční architektury, u zámku je také rozsáhlý anglický park (pokud bude ještě v rekonstrukci nahradí 
se jiným místem). ANGERS, centrum kraje Anjou s monumentálním opevněným hradem, krásným starým 
centrem a katedrálou. Přejezd do oblasti Rennes, nocleh.
5. den: LE MONT-SAINT-MICHEL , opevněný románsko-gotický klášter stojí vysoko na žulovém ostrůvku 
uprostřed mořských písčin v zátoce proslulé rozdílem hladiny mezi přílivem a odlivem. SAINT MALO, malebné 
město, přístav proslavený boji korzárů proti Angličanům. Ubytování.
6. den: Den věnovaný nádhernému bretaňskému pobřeží: vnitrozemský záliv MORBIHAN GOLFE, bývalý 
ostrov, dnes poloostrov QUIBERON. CARNAC, městečko, jehož okolí je bohaté na prehistorické památky, 
obrovská seskupení menhirů, Tumulus St. Michel, Velký menhir v LOCMARIAQUER aj. Nocleh.
7. den: Pláž OMAHA BEACH, kde došlo k nejtvrdším bojům Spojenců v r. 1944. ROUEN, přístav, který patří 
Francii zásluhou Johanky z Arku. Staré město má zachované středověké uličky, gotické a renesanční domy 
a paláce, jedna z nejslavnějších katedrál Notre Dame, patřící mezi skvosty celoevropské středověké architek-
tury, hlavně pro svůj unikátní přechod od pozdně románského stylu po gotický. Nocleh.
8. den: REMEŠ , prohlídka jedinečné gotické katedrály, jedné z nejvýznamnějších katedrál ve Francii 
a vrcholné gotiky vůbec. Od 12. do 19. stol. zde byli korunováni francouzští králové. Noční přejezd.
9. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Zájezd nás zavede na největší turistická lákadla severní části Francie. Uvidíme nejvýznamnější zámky 
na Loiře, které uchvátí svou munumentálností, nádhernou architekturou i příjemnými zahradami. Celá 
oblast údolí Loiry od Sully-sur-Loire po Challones je pod patronací UNESCO. Nezapomenutelná bude 
i svérázná Bretaň a Normandie - divoké pobřeží s útesy, přírodní parky a řada sakrálních památek 
typických pro oblast.

Vydejte se s námi na zájezd k Atlantickému pobřeží Francie, čeká nás relaxace na obřích písečných 
dunách, ochutnávky vína, ústřic, panorama španělských Pyrenejí, bohaté tradice a kultura Baskicka. 

Cena zahrnuje:
 dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky: 
6x snídaně 900 Kč, komplexní pojištění včetně storna 
zájezdu 320 Kč
Sleva:
na osobu ve 3lůžk. pokoji 1 000 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, ochutnávky, plavby lodí, fakult. služby a vše, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 4 290 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. poj. včetně storna zájezdu 280 Kč 
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ZAJÍMAVOSTI fRANCIE
CHAMBORD » TOURS » LOCHES » CHENONCEAU » AMBOISE » VILLANDRY » AZAY-LE-RIDEAU » 
ANGERS » LE MONT-SAINT-MICHEL » SAINT MALO » MORBIHAN GOLFE » QUIBERON » CARNAC » 
LOCMARIAQUER » OMAHA BEACH » ROUEN » REMEŠLA ROCHELLE » OSTROV ILE DE RÉ » BORDEAUX » ARCACHON » DUNE DU PILAT » BIARRITZ » 

LA RHUNE » SAN SEBASTIAN » BAYONNE » ST-JEAN-DE-LUZ » ST-JEAN-PIED-DU-PORT » PAU » 
LOURDES » NP CIRQUE DE GAVARNIE » TOULOUSE » CARCASSONNE

fRANCIE
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ZÁMKY NA LOIŘE - BRETAŇ – NORMANDIE

Kód Termín Cena Trasa
FR545-18-1 18.08. – 26.08. 10 990,- A

Kód Termín Cena Trasa
FR543-18-1     05.07. – 12.07. 13 290,- C, P

A HRDé BASKICKO                            

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: V ranních hodinách nás v LA ROCHELLE přivítá nekonečná vodní pláň Atlantiku. Projedeme se 
starým přístavem se strážní věží Tour de la Chabne, navštívíme jedno z největších akvárií v Evropě a poté 
se místní dopravou přepravíme na nedaleký OSTROV ILE DE RÉ, koupání a relaxace mezi křídovými skalními 
útesy a písečnými dunami, možnost lodního výletu na nedaleký ostrov Ile d’Oléron nebo ke známé pevnosti 
Boyard. Program zakončíme douškem koňaku v jedné z mnoha okolních palíren. Večer ubytování v hotelu. 
3. den: Dopoledne prohlídka velkolepé vinařské metropole a přístavu na řece Garonne – BORDEAUX . 
Dobu největšího rozmachu města připomínají okázalé paláce, slavné butiky a kavárny nebo katedrála St. 
André. Možnost ochutnávky znamenitého vína Claret. V deltě řeky Garonne se zastavíme v městečku ARCA-
CHON, ochutnávka mořské delikatesy – ústřice. Obří písečné duny DUNE DU PILAT přímo na pobřeží Atlan-
tiku, koupání. Před večerním ubytováním zastávka a krátká prohlídka letoviska evropské smetánky BIARRITZ, 
město bývá často označováno za lidovější formu Monte Carla. I zde se nachází spousta luxusních hotelů 
a kasín. Dovolenou zde pravidelně tráví nejen členové anglické královské rodiny, ale například i španělští 
a francouzští aristokraté.
4. den: Po snídani se vydáme na cestu ke španělským hranicím. Zubačkou vyjedeme na horu LA RHUNE, 
odkud se nám v případě dobré viditelnosti otevře fantastický výhled, jak na atlantické pobřeží Francie, tak 
i na vrcholky Pyrenejí. Prohlídka španělského letoviska SAN SEBASTIAN s osobitou atmosférou, možnost 
vykoupaní na místních krásných písečných plážích, pro které je letovisko vyhledáváno především movitější 
španělskou klientelou. Toto neobyčejné místo si oblíbila také španělská královská rodina, která ho využívala 
jako své letní sídlo a později také generál Franco. Před návratem na ubytování prohlídka katedrály a staré 
části města BAYONNE.
5. den: Dnešní den věnujeme oblasti hrdých francouzských Basků. Zastavíme se v rybářské vesničce ST-
-JEAN-DE-LUZ s kostelem église St-Jean-Baptiste. Dále budeme projíždět typickými vesnicemi ÄINHOA 
a SARE s malebnými domy a masivními kamennými kostely. Typickou baskickou kulturu nám také před-
staví starobylé městečko ST-JEAN-PIED-DU-PORT, kde se na okolních pastvinách pase zvláštní plemeno 
horských koní. Nezapomenutelný pohled na hřebeny Pyrenejí se nám naskytne z „Bonapartovy vyhlídky“ 
v PAU. Největší městskou památkou je zdejší honosný královský zámek Chateau de Pau. 
6. den: Po snídani zamíříme do zázračných LOURD, atmosféra mystického poutního místa. Procházka 
v CIRQUE DE GAVARNIE  nám zprostředkuje zážitek zcela jiný. V tomto národním parku, který je obklopen 
11 třítisícovými vrcholy, se s hukotem řítí do hloubky nejdelší evropský vodopád. V případě špatného počasí 
podnikneme náhradní program - zavítáme do místní jeskyně, projedeme se loďkou i vláčkem. Den zakončíme 
v růžovém městě TOULOUSE, večer se ubytujeme v hotelu. 
7. den: Na okraji města TOULOUSE budeme mít možnost navštívit zcela unikátní muzeum kosmonautiky 
a vesmíru. Muzeum je jedinečné tím, že si jednotlivé exponáty můžeme vyzkoušet, projdeme se mezi modely 
raket v měřítku 1:1, zažijeme starty kosmických lodí, zhlédneme planetárium a mnoho dalšího. Odpoled-
ne městské tržiště, církevní stavby, např. největší románská bazilika St-Sernin, honosná budova radnice 
a nábřeží řeky Garonne s mostem Pont Neuf. Cestou domů krátce zastavíme v CARCASSONNE , výspa 
katarů a útočiště středověké intelektuální elity, romantické město s dvojitým prstencem hradeb ozdobené 
několika tucty mocných věží.  
8. den: Příjezd do ČR ve večerních hodinách

Doporučujeme
- monumentální zámek CHAMBORD
- renesanční zámek CHENONCEAU
- vnitrozemský záliv MORBIHAN GOLFE

Biarritz Villandry



LONdÝN
A KRÁLOVSKÁ ANGLIE                                                                                        

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA. Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení 
s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme 
k budově Parlamentu , které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat ko-
lem Westminsterského opatství  na vládní třídu Whitehall, nahlédneme do Downing Street, kde stojí 
sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický 
střed Londýna se sochou admirála Nelsona.
2. den: Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť 
a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Ulice Picadilly, 
Green Park a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské 
metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka, Britské-
ho muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního 
charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až 
k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).
3. den: Fakult. výlet do městečka WINDSOR, projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, 
dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku. Odpoledne návrat do 
LONDÝNA. V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark. Od památníku 
velkého požáru, tzv. Monumentu, k monumentální Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské 
v Římě největší na světě. Přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem shake-
spearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické radnici nebo osobní volno. 
4. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA, návštěva pevnosti Tower , most Tower Bridge, procházka čtvrtí 
Southwark, most Millenium Bridge, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečer Královská čtvrť Greenwich. 
Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník 

. Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí.  
Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno.
5. den: Po snídani volno a dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR. 

+Prodloužení zájezdu o OXFORD*
Předchozí program je prodloužen o jeden den 
5. den: Fakult. výlet do OXFORDU, střediska vzdělanosti a města pozoruhodné architektury. Projdeme se okolo 
staletí starých kolejí (např. Christ Church College, Balliol College, Corpus Christi College), nenecháme si ujít 
vědeckou knihovnu Bodleian Library, kruhovou Radcliffe Camera, univerzitní kostel sv. Panenky Marie ani 
věž Carfax Tower. Návrat do Londýna v odpoledních hodinách. V podvečer a večer individuální volno ve městě.
6. den: V návaznosti na letový řád transfer na letiště a odlet do ČR. 
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LONdÝN - WINdSOR
S MOŽNOSTí PRODLOUŽENí O OXFORD

VELKÁ BRITÁNIE

Glendalough
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Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní 
i stará architektura, parky, vynikající muzea a galerie, bulváry a spousta zábavy. Podívat se můžete také 
do Windsoru, půvabného anglického městečka, v němž stojí královský zámek Windsor, svědek tisícileté 
historie ostrovního království a do Oxfordu, starobylého centra vzdělanosti, jehož ulice jsou lemovány 
fascinujícími budovami nejznámější světové univerzity.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Londýn – Praha, 2 kabinová zavazadla ( jedno příruční - malé, druhé do 10 kg), letištní 
taxy, transfer z/na hotel, 4x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x ubytování v termínu *), 
4x snídani (5x snídani v termínu *), průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a výlety, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 800 Kč (4 750 Kč)* (povinné při nedoobsazení), výlet do Windsoru 700 Kč, výlet 
do Oxfordu 700 Kč, odbavované zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg 1 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
(210 Kč)*, výběr sedadel v letadle 800 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 2%
Zájezdy provází Mgr. Pavel Dvořák

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN, první část prohlídky britské 
metropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu 
Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu , které vévodí zvonicová věž se slav-
ným Big Benem. Budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství  na vládní třídu Whitehall. 
Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské 
náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude velmi živý West End, 
Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Na-
konec projdeme ulicí Picadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy 
Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. 
3. den: Ráno se vydáme do městečka WINDSOR. Projdeme viktoriánským nádražím, plným obchůdků 
a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena, abychom došli k přepychovému Wind-
sorskému zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme 
město SALISBURY, které ztělesňuje mnohé ze staré dobré Anglie. Projdeme se jeho historickým centrem 
a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii. 
Přejdeme ke STONEHENGE , nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů, 
se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se 
ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali 
aritmetiku a astronomii. 
4. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA. Ná-
vštěva pevnosti Tower , která mezi svými 
zdmi ukrývá expozici britských korunovačních 
klenotů. Následně přejdeme Temži přes most 
Tower Bridge, jenž se právem stal jedním ze 
symbolů Londýna a projdeme se po levobřežní 
čtvrti Southwark. Most Millenium Bridge 
nás dovede k  barokní Katedrále sv. Pavla, je-
jíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na 
světě. V podvečerních hodinách se přesuneme 
do Královské čtvrti Greenwich. Od lodi Cutty 
Sark a kolem areálu Old Royal Naval College 
se dostaneme až do zdejšího slavného parku, 
kterým prochází nultý poledník . Program 
zakončíme u Královské observatoře, s jedineč-
ným panoramatickým výhledem na Londýn.
5. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel), 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, Stonehenge (povinná rezervace 
10 dnů před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč)

Sleva 55+ - ze základní ceny 3%

NA JIHOZÁPAD OD METROPOLE 

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumen-
ty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury - ztělesňující mnohé 
ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.

Kód Termín Cena Trasa
GB547-18-1   04.05. – 08.05.                7 990,- A, B + Plzeň
GB547-18-2   12.09. – 16.09.                7 990,- A, B + Plzeň

LONDÝN » WINDSOR » SALISBURY » STONEHENGE 

Kód Termín Cena Svoz let.
GB548-18-1   03.05. – 07.05. 12 990,-  L2
GB554-18-1*   03.05. – 08.05. 14 490,- L2
GB548-18-2   08.09. – 12.09. 12 990,- L2
GB554-18-2*   08.09. – 13.09. 14 490,- L2

Londýn



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Zastávka u nejzachovalejšího římského opevnění v západní Evropě v PORTCHESTERU. Odpoledne 
navštívíme město PORTSMOUTH s bohatou námořní minulostí, prohlídka slavného námořního muzea včetně 
H.M.S Victory lodi na které Nelson vybojoval vítěznou bitvu U Trafalgaru, vyhlídková věž Spinnaker Tower - 
symbol jihoanglického pobřeží, pro zájemce možnost plavby po přístavu. Ubytování v Portsmouthu.
3. den: Plavba na malebný ostrov WIGHT, s velmi různorodou krajinou, právě proto bývá Isle of Wight ozna-
čován jako „Anglie v miniatuře“. Cesta po stopách královny Viktorie a jejího chotě prince Alberta. Prohlídka 
jejich sídla Osbourne House a procházka nádherným parkem obklopujícím sídlo. Program v oblasti vápen-
cových útesů NEEDLES, nejkrásnější části pobřeží ostrova Wight s půvabnými plážemi. Možnost koupání. 
Návrat na ubytování.
4. den: Nejvyšší křídový útes ve spojeném království BEACHY HEAD (162 m). Vápencové útesy Seven 
Sisters, krásná oblázková pláž, možnost procházky či koupání. Prohlídka nejznámějšího přímořského letovis-
ka BRIGHTON, viktoriánské molo, královské sídlo Jiřího IV. Brighton Pavillion, romantické uličky starého 
města, možnost nakupování i ochutnávání místních specialit včetně Fish and Chips. 
5.den: Ráno zamíříme k obrovskému komplexu prehistorických staveb v blízkosti Avebury. Podíváme se 
k největšímu komorovému hrobu v Británii, WEST KENNET LONG BARROW, uvidíme nejvyšší umělý pahorek 
SILBURY HILL a prozkoumáme nejrozsáhlejší kamenný kruh na Britských ostrovech v samotném AVEBURY. 
Poté přejedeme k nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě STONEHENGE. Podíváme 
se do nového návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si 
prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý téměř 5 000 let. Odpoledne se zastavíme v historickém městě 
SALISBURY, kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným 
originálem Velké listiny svobod z r. 1215. 
6. den: Prohlídka LONDÝNA, během procházky s průvodcem je možné poznat největší pamětihodnosti města 
(Buckingham Palace, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Trafalgar Square, St.Paul´s Cathedral, 
Tower a Tower Bridge), čas bude také na ochutnávání specialit z celého světa a nákup suvenýrů v Soho. Pro 
ty, kteří už v Londýně byli, průvodce doporučí speciální program na míru. V podvečerních hodinách odjezd 
do ČR.
7. den: Příjezd v odpoledních hodinách. 

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

Pojďte s námi poznávat starobylá anglická města, fenomenální památky, nejvyšší křídový útes Beachy 
Head i nejslavnější pravěký kamenný kruh Stonehenge, který již po tisíciletí k Anglii neodmyslitelně patří. 
Poznáme krásné scenérie jižního pobřeží a necháme se okouzlit přírodními krásami, které nabízí ostrov 
Wight největší anglický ostrov, ležící jen několik kilometrů od pobřeží Hampshire a v blízkosti Avebure 
nás ohromí obrovský komplex prehistorických staveb.

Zájezd je určen i pro ty z Vás, kteří již Londýn navštívili a chtěli by poznat další zajímavá místa jižní Ang-
lie. Navštívíme majestátní honosné aristokratické a královské paláce – Blenheim Palace, Windsor, stejně 
jako krásné zahrady Kew Gardens, Hampton Court a anglické parky, které po staletí k Anglii patří. Sezná-
míme se s vápencovým krajem Cotswolds, starobylým městečkem Rye a navštívíme i univerzitní Oxford.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel), trajekt na ostrov Wight, 
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 200 Kč, komplex. 
pojištění včetně storna zájezdu 250 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází  Mgr. Tomáš Rezler

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd přes La Manche, 4x ubytování – 1x v hotelu, 3x v soukromí (2lůžkové 
pokoje), 3x polopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ ANGLIE                        ANGLIE – PALÁCE A ZÁMKY
PORTCHESTER » PORTSMOUTH » OSTROV WIGHT » BEACHY HEAD » BRIGHTON » WEST KENNET LONG 
BARROW » SILBURY HILL » AVEBURY » STONEHENGE » SALISBURY » LONDÝN  

RYE » BODIAM CASTLE » BRIGHTON » BLENHEIM PALACE » OXFORD » COTSWOLDS » WINDSOR » 
LONDÝN » HAMPTON COURT » KEW  GARDENS  

VELKÁ BRITÁNIE

Kód Termín Cena Trasa
GB550-18-1       20.08. – 26.08.        11 890,-                 A, B, G, L + Plzeň

Kód Termín Cena Trasa
GB549-18-1 21.08. – 26.08. 9 990,- N + Plzeň

LONDÝN

SILBURY HILL

STONEHENGE

PORTCHESTER

WIGHT

BRIGHTON BEACHY
HEAD
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A MALEBNý OSTROV WIGHT HRADY, ZAHRADY A LONDýN

- aristokratické sídlo Blenheim Palace
- středověké domy z vápence v kraji Cotswolds 

Doporučujeme
Doporučujeme
- nejvyšší křídový útes Beachy Head 
- nejslavnější pravěký monument Stonehenge
- největší komorový hrob v Británii West Kennet Long Barrow
- největší ostrov Anglie Wight

Court Palace Salisbury

Kew Gardens



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hod. odlet s průvodcem z Prahy do BRISTOLU, přílet cca 23.00 hod., ubytování.
2. den: Navštívíme historické centrum hrabství Devon EXETER, prohlídka centra vč. jedinečné katedrály sv. 
Petra. Přejedeme do pobřežní oblasti jižního Devonu - přístavní městečko BRIXHAM, plachetnice Golden 
Hind kapitána Drakea, malebné hospůdky s čerstvými rybami. PLYMOUTH, město s bohatou historií moře-
plavby, převážně tudorovská přístavní čtvrť Barbican, odkud vypluli Otcové poutníci (Pilgrim Fathers) v roce 
1620 na lodi Mayflower do Nového světa, návrší Plymouth Hoe.
3. den: NP DARTMOOR, dějiště románu Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský, krajina jakou byste neče-
kali - jedna z nejdivočejších a člověkem nejméně dotčených lokalit v celé Anglii. Lehká turistika v NP - nejvýše 
položená osada v Anglii PRINCETOWN, legendární věznice - miniaturní vesnice POSTBRIGE, ležící v samém 
středu NP, středověký žulový most, procházka kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Návrat 
na ubytování. 
4. den: Západní část Cornwalu. Rybářský přístav TINTAGEL, obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jes-
kyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu. Pokračujeme do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR 
s muzeem pašeráctví a dějištěm románu Daphne du Maurier Hospoda Jamajka. Na závěr prohlídka skvěle 
zachovalého viktoriánského sídla a udržovaných zahrad LANHYDROCK. 
5. den: Výlet do jižní části Cornwalu. Městečko Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT 
a městečko PENZANCE na okraji zátoky Mount´s Bay, romantické divadlo na útesech nad jednou z nej-
krásnějších angl. pláží MINACK THEATRE, mys LAND´S END, nejzápadnější bod Anglie, malebné pobřežní, 
nekonečné výhledy na Atlantský oceán.
6. den: Podmanivé a umělci často vyhledávané ST. IVES, histroricky velmi zajímavý a navíc fotogenický 
přístav, dlouhé strmé uličky, četné galerie a prodejny tradičních řemeslných výrobků, oblíbené centrum sur-
fařů. CAPE CORNWALL, vycházka k romantickým útesům na pobřeží s pozůstatky původních důlních staveb 
Botallack Mine.
7. den: Rozloučíme se s jihem Anglie, navštívíme opatství GLANSTONBURY, kraj zahalený tajemstvím 
a opředený mýty o králi Artušovi, tajemný AVALON, kde byl údajně král Artuš pohřben. Lehký výstup na GLAS-
TONBURY TOR, na vrcholku 160 m vysokého kopce se tyčí středověký kostel sv. Michala - světce spojovaného 
s vyvýšenými místy, domnělá brána do podsvětí. Zastavíme v nejmenším anglickém katedrálním „city“ - 
městečku WELLS, prohlídka známé katedrály, uličky Vicars´Close a odpoledne odlet do Prahy. Předpokládaný 
přílet ve večerních hodinách.
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Navštivte s námi Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj, který se může pochlubit překrásnou 
krajinou a nejúchvatnějšími pobřežními lokalitami z celé země, které jsou poseté památkami po předchá-
zejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspirací, které stály 
u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka.

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha - Bristol - Praha, letištní taxy, trans-
fer z/na letiště, 6x ubytování hotely*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 6x snídani, dopravu klim. autokarem 
(minibusem) v Anglii průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1.lůžk. pokoj 5 200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. 
pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 500 Kč 

Váš BONUS - pojištění zdarma při objednání zájezdu do 
31.1.2018 
Zájezd provází Mgr. Tomáš Rezler

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno přejedeme do Anglie a pokračujeme na jih do přímořského letoviska BRIGHTON, majestátní síd-
lo výstředního pavilonu Royal Pavilion, Palace Pier. Odpoledne PORTSMOUTH s bohatou námořní minulostí, 
prohlídka Flagship Portsmouth s bývalou vlajkovou lodí admirála Nelsona nebo lodi Mary Rose, vyhlídková 
věž Spinnaker Tower, nábřeží The Point. Ubytování v Portsmouthu.
3. den: Cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství Dorset na poloostrově Purbeck, prohlídka hradu 
CORFE, který patří mezi 15 nejúchvatnějších hradů světa. EXETER s jedinečnou katedrálou sv. Petra. Anglická 
riviéra, panoramatická cesta podél pobřeží, krátká návštěva lázeňských městeček PAIGNTON, BRIXHAM. 
Příjezd do PLYMOUTHU, město s bohatou historií mořeplavby. Zde se ubytujeme na 4 noci. 
4. den: Celodenní výlet do jižní části CORNWALLU. Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S 
MOUNT, příjemné městečko PENZANCE u zátoky Mount´s Bay a MINACK THEATRE, impozantní divadlo 
na skalním útesu, možnost koupání na pláži Porthcurno. Nejzápadnější bod Anglie LAND´S END, malebné 
pobřeží, nekonečné výhledy na Atlantik (variantně dle horšího počasí typicky angl. letovisko ST. IVES, podve-
černí prohlídka města, fotogenický přístav). 
5. den: Celodenní výlet do západní části CORNWALLU. Rybářský přístav TINTAGEL s rozeklanými útesy, 
Merlinova jeskyně, zříceniny Artušova rodného hradu. Prohlédneme si viktoriánské sídlo a zahrady LANHYD-
ROCKU a chráněné vřesoviště BODMIN MOOR mj. zde navštívíme hospodu Jamaica Inn, kterou proslavila 
Daphne du Maurierová ve známém příběhu o pašerácích. Dnes tu je restaurace a malé muzeum. 
6. den: Výlet do NP DARTMOOR, divoká vřesoviště vytvořila hrůzostrašné prostředí pro detektivní román 
Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský. Procházka NP, PRINCETOWN, nejvýše položená osada v celé Anglii 
(420 m n. m.), miniaturní vesnice POSTBRIGE se středověkým žulovým mostem a pokračujeme kaňonem 
LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem (variantně Plymouth, návštěva přístavu a největšího mořského 
akvária v Británii). Odjezd do PLYMOUTHU, prohlídka města a přístavu, historický komplex starých plymout-
ských doků, kde se od napoleonských válek stavěly válečné lodě, návrší Plymouth Hoe, tudorovská přístavní 
čtvrť Barbican. 
7. den: GLASTONBURY, město zahalené tajemstvím a opředené mýtem o králi Artušovi, Glastonburské 
opatství. Procházka na vrch GLASTONBURY TOR, označovaný za bájný ostrov AVALON, kde byl údajně 
král Artuš pohřben. WELLS, majestátní katedrála, Vicars´Close, jedna z nejstarších zcela zachovalých ulic 
v Evropě. BATH, historické jádro gregoriánského lázeňského střediska, možnost návštěvy římských lázní. 
Odjezd na ubytování. 
8. den: Pěší prohlídka významných památek LONDÝNA s průvodcem. V podvečer odjezd do ČR.
9. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche, 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídaně, 
průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 2%
Zájezd provází Mgr. Tomáš Rezler

A NÁRODNí PARK DARTMOOR 

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat 
keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti 
narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná 
vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v ruš-
ných městech. 

Kód Termín Cena Trasa
GB551-18-1       09.07. – 17.07.    15 990,-                 A, B, G, L + Plzeň

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

BRISTOL » EXETER » BRIXHAM » PLYMOUTH » NP DARTMOOR » TINTAGEL » BODMIN MOOR » 
LANHYDROCK » ST.MICHAEL´S MOUNT » PENZANCE » MINACK THEATRE » LAND´S END » ST.´IVES » 
CAPE CORNWALL » GLASTONBURY » WELLS 

Kód Termín Cena Svoz let.
GB552-18-1       20.07. – 26.07.           26 890,-                    L2, L3

PENZANCE

TINTAGEL

PLYMOUTH

EXETER

BRIXHAM

GLASTONBURY
WELLS

BRISTOL

NP Dartmoor - Postbridge



LUSS

EILEAN DONANOSTROV SKYE
LOCH NESS

WINDERMERE

PITLOCHRY

STIRLING

EDINBURGH

GLEN NEVIS

PORTREE

LETNí TOULKY

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z Čech přes Německo do Holandska.
2. den: Příjezd do AMSTERDAMU, dle časových možností krátká prohlídka města. Nalodění na loď do New-
castlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách.
3. den: Ráno kolem 09.00 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do JEDBURGHU - krátká 
prohlídka skotského města s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Prohlídka 
nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH , hlavního města středověkého skotského království, 
impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - „Královská míle“ 
cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je 
podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století.  
4. den: Oblastí Lowlands pokračujeme do královského Stirlingu, historická brána do oblasti Highlands, 
staré město pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. Stuartovna na obranu před Jindřichem 
VIII. a prohlídka ohromujícího HRADU STIRLING, skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, místo 
korunovace mnoha skotských králů a královen vč. Marie Stuartovny. HIGHLANDS, typicky skotská krajina, 
nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny Edradour v PITLOCHRY, dobové záznamy praví, že funguje 
jako farmářská palírna již od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochutnávkou navštívíme velkolepé sídlo vévo-
dy z Athollu - BLAIR CASTLE, jeden z největších skotských zámků se nachází poblíž vesnice Blair Atholl 
v kraji Pertshire. Díky své strategické poloze na hlavní cestě přes střední část Highlandu je jedním z nejvíce 
navštěvovaných skotských zámků a vévoda z Athollu má dodnes zvláštní výsadu, držet si svoji soukromou 
armádu Atholl Highlanders, čítající asi 90 mužů. Odjezd na ostrov SKYE, cestou foto zastávka u hradu 
EILEAN DONAN. Příjezd do PORTREE ve večerních hodinách. Malebný rybářský přístav lemovaný pestře 
malovanými domky, zde se na 2 noci v centru městečka ubytujeme. Možnost večerní procházky, posezení 

v místních hospůdkách s jedinečnou atmosférou ostrova Skye.  
5. den: Celodenní výlet po ostrově SKYE, opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze předsta-
vit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky KILT ROCK, útesy 
vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish, 
bizarní sopečné scenérie, skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové 
sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno 
odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů. Na závěr dne se vrátíme na ubytování do PORTREE, pro-
hlídka, večerní městečko, volno. 
6. den: Vyhlídková jízda podél nejslavnějšího jezera Skotska LOCH NESS, zastavíme v malebném FORT AU-
GUSTUS v pohoří Highlands, dříve vojenské městečko,  prohlídka zdymadel Kaledonského průplavu, krásné 
výhledy na jezero Loch Ness. Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina - údolí GLEN NEVIS s nejvyšší 
horou Británie BEN NEVIS (1 344 m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, jedno 
z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE. Zastávka ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím v Lowlands, 
krásný výhled na jezero Loch Lomond. Odjezd na ubytování do Glasgow, možnost večerní prohlídky a po-
sezení v Glasgow.
7. den: Historicky první vesnice Skotska GRETNA GREEN, známá především z historie „svatbami na útěku“, 
krátká zastávka. Průjezd krajinou kolem jezer s výhledy na hory do fantastické oblasti LAKE DISTRICT, kde 
přírodní krásy převažují nad lidskými výtvory. Tajemný kamenný kruh CASLERIGG STONE CIRCLE, obklopený 
nádhernou scenérií hor, jezero a prohlídka městečka WINDERMERE, fakult. okružní plavba lodí. Pokračujeme 
na jih do jednoho z nejznámějších měst Anglie Liverpoolu, dle časových možností krátká prohlídka a odjezd 
na ubytování. 
8. den: Po snídani LIVERPOOL vč. návštěvy světoznámého muzea Beatles Story, Mathew Street, kde 
býval slavný Cavern Club v němž The Beatles začínali, největší anglikánská katedrála na světě a zastávka 
u stadionu FC Liverpool an Anfield Road. Turistický magnet STRATFORD UPON AVON, staré město na břehu 
řeky Avony, rodný dům W. Shakespeara, kostel sv. Trojice aj. Odjezd do Londýna, ubytování.
9. den: Královský LONDÝN, shlédneme nejznámější pamětihodnosti metropole s průvodcem, pro ty z vás, 
kdo již město navštívili individuální volno, možnost návštěvy slavných muzeí. Večer trajektem nebo Eurotune-
lem do Francie. Průjezd Francií, Belgií a Německem.
10. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Skotsko, země whisky, vřesů, tartanů a dudáků. Kraj obdivuhodných přírodních krás i historických pamá-
tek, stará šlechtická sídla, štíty horských velikánů, jedinečný kraj Highlands, legendami opředený ostrov 
Skye, kde budeme dvě noci ubytováni, angličtina se skotským přízvukem i stará keltština a svérázní 
Skotové. To vše patří ke koloritu této země. 

Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, trajekt Amsterdam – Newcastle – kajuty, přejezd kanálu 
La Manche, 7x ubytování (z toho 6x ubytování v hotelu 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 
4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – 
Newcastle), 6x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co 
není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 5 800 Kč (povinné při ne-
doobsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 330 Kč 

Zájezdy provází Mgr. Tomáš Rezler,
Tomasz Kedzior 

SKOTSKO A OSTROV SKYE
AMSTERDAM » JEDBURGH » EDINBURGH » HRAD STIRLING » PITLOCHRY » BLAIR ATHOL » HRAD 
EILEAN DONAN » OSTROV SKYE: PORTREE » KILT ROCK » OLD MAN OF STORR » HRAD  DUNVEGAN 
» LOCH NESS » FORT AUGUSTUS » GLEN NEVIS » GLEN COE » LUSS » GRETNA GREEN » CASLERIGG 
STONE CIRCLE » WINDERMERE » LIVERPOOL » STRATFORD UPON AVON » LONDÝN 
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Kód Termín Cena Trasa
GB553-18-1      29.06. – 08.07.      18 990,-      A, B          
GB553-18-2      26.07. – 04.08.      18 990,-      A, B          

PENZANCE

TINTAGEL

PLYMOUTH

EXETER

BRIXHAM

GLASTONBURY
WELLS

BRISTOL

Doporučujeme
- cestu tam trajektem z Amsterdamu do 
  Newcastlu, kajuty na trajektu v ceně!!!
- letní toulky Skotskou vysočinou
- ostrov Skye, 2 noci ubytováni 

hrad Urquhart

Edimburgh



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do EDINBURGHU, transfer na ubytování do hotelu. Odpoledne pěší 
prohlídka města s průvodcem. Procházka po Royal Mile, Princess Street, možnost nákupů nebo výstup na 
vyhlídkový bod Calton Hill.
2. den: Nejnavštěvovanější skotské město EDINBURGH, prohlídka královské jachty Britannia, impozant-
ní hrad Edinburgh Castle s korunovačními klenoty. Den zakončíme návštěvou Rosslynské kaple (známé 
z filmu Šifra mistra Leonarda). 
3. den: Ráno přejedeme přes strhující Forthské mosty, navštívíme jediný rotační lodní výtah tohoto typu 
na světě  FALKIRK WHEEL, nacházející se nedaleko města Falkirk. Návštěva královského hradu STIRLING, 
který se tyčí vysoko na skále a po staletí vévodil skotským dějinám, z historického hlediska patří k nejvýznam-
nějším pevnostem ve Skotsku. Přesuneme se na druhou stranu Stirlingu k Wallace Monument, rozhledna 
s expozicí o skotské historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po nejstarším univerzitním městě 
Skotska ST. ANDREWS, které je považováno za „domov golfu“ a na zdejší univerzitě studoval i princ William.
4. den: Budeme projíždět typicky skotskou krajinou územím Highlands, cestou navštívíme velkolepé sídlo 
vévody z Athollu  BLAIR ATHOL, prohlídka zámku Blair Castle, sídlo rodu Murray, vévodů z Athollu. Exkurze 
v palírně whisky DALWHINNIE DISTILLERY spojená s ochutnávkou. Přes pohoří Grampian Mountains 
a kolem několika jezer přijedeme k vyhlídce na údolí GREAT GLEN u vesnice Spean Bridge a dále k nejfoto-
grafovanějšímu hradu Skotska, k EILEAN DONAN, krátká zastávka, odjezd na ubytování na ostrov Skye. 
5. den: Celodenní výlet po legendami opředeném ostrově SKYE, bez něhož si návštěvu Skotska nelze před-
stavit. Navštívíme nejstarší rodové sídlo Skotska hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy Flag. Přejezd 
po pobřeží poloostrova Trotternish, zastávka u KILT ROCK, útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera 
Loch Mealt. Skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Hlavní město ostrova, atraktivní rybářský 
přístav PORTREE s malebnou řadou barevných domů na pobřeží. Večer návrat na ubytování.
6. den: Nejznámější a druhé největší jezero Skotska LOCH NESS, po cestě zastávka na troskách hradu 
URQUHART CASTLE, odkud je úžasný výhled na jezero Loch Ness, prohlídka hradu. Zastavíme v maleb-

ném městečku FORT AUGUSTUS, fakultativně výlet lodí po jezeře Loch Ness, prohlídka 
zdymadel Kaledonského kanálu.  Milovníky přírody nadchne 

Skotská vysočina. Údolí GLEN NE-
VIS s nejvyšší horou Británie Ben 
Nevis (1 344 m n.m. ), možnost 

fakultativně vyjet lanovkou ze středis-
ka Nevis Range. Přejezd ke známému 
skotskému železničnímu viaduktu 
GLENFINNAN VIADUCT, nejznámější 

most v celém Skotsku, který je dokon-
ce vyobrazen na skotské desetilibrovce, 
lehký pěší výstup. Pro zájemce je připra-
vena možnost fakultativní jízdy vlakem 

z Glenfinnan Viaduct do nedalekého Fort 
William na ubytování, výhledy a kouzlo 
skotské vysočiny. Ostatní pojednou do Fort 

William našim busem. Ubytování v okolí.
7. den: Jedno z nejkrásnějších údolí Skotska 
GLEN COE, při dobrém počasí procházka 
v nádherné přírodě. Přejezd do vesničky LUSS, 

která patří k nejhezčím vesnicím v Lowlands, 
s neobyčejně pitoreskními domky na břehu je-

EILEAN
DONAN

OSTROV
SKYE

LOCH NESS

FORT AUGUSTUS
DALWHINNE DISTILLERY

BLAIR ATHOL

ST. ANDREWS

GLEN NEVIS

LUSS

GLASGOW

EDINBURGH

STIRLING

GLENFINNANVIADUCT

V E L K Á  B R I T Á N I E

S KOT S KO

Vydejte se s námi poznat rozmanitou skotskou krajinu, travnaté kopce oblasti Borders, strhující scenérie 
Highlands, odlehlá horská údolí, jezera, vřes, historická města a romantické hrady, vypínající se na ostro-
vech nebo u jezer. Ochutnáme i pravou skotskou whisky, budeme pátrat po lochnesské příšeře, obdivovat 
folklór země a úchvatný ostrov Skye, divoké scenérie, útes Kilt Rock - to je Skotsko!

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Edinburgh – Praha, letištní taxy, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 6x snídani, 1x večeři, dopravu minibusem (autokarem) po Skotsku, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 6 800 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. vyššího připojištění 
storna zájezdu 530 Kč 

Váš BONUS pojištění zdarma vč. vyššího připojištění storna při objednání zájezdu do 31.1.2018
Zájezd provází Tomasz KedziorPO
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NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SKOTSKA                                           
EDINBURGH » FALKIRK WHEEL » STIRLING » ST. ANDREWS » BLAIR ATHOL » DALWHINNE 
DISTILLERY » EILEAN DONAN » OSTROV SKYE: HRAD DUNVEGAN » KILT ROCK » OLD MAN OF STORR 
» PORTREE » LOCH NESS » FORT AUGUSTUS » GLEN NEVIS » GLENFINNAN VIADUCT » GLEN COE » 
LUSS » LOCH LOMOND » GLASGOW
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A OSTROV SKYE
zera Loch Lomond v Národním parku Trossachs. Odpoledne město GLASGOW, návštěva botanické zahrady, 
procházka po areálu univerzity. Budeme mít i možnost přejezdu metrem s nejmenším průměrem tunelu na 
světě ke stadionu FC Glasgow Rangers. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování a večeři.  
8. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy.

Kód Termín Cena Svoz let.
GB555-18-1   05.08. – 12.08.         31 490,-             L2, L3

Doporučujeme
- strhující přírodní scenérie Highlands
- divoké scenérie ostrova Skye

Elian Donan

Skye - Portree

Highlands



Cena zahrnuje: 
Program A dopravu lux. klim. busem, trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět - kajuty, trajekt na Orkneje a zpět, 10x 
ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle 
- Amsterdam), 8x snídani, průvodce
Program B let. dopravu Praha - Edinburgh – Praha včetně letištních tax, transfer z/na letiště, dopravu lux. klim. busem 
po Skotsku, trajekt na Orkneje a zpět, 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A i B 1lůžk. pokoj 7 690 Kč 
(povinné při nedoobsazení), Program A 
komplex. pojištění vč. vyššího připojiš-
tění storna zájezdu 670 Kč Program B 
komplex. pojištění vč. vyššího připojištění 
storna zájezdu 570 Kč

Zájezdy provází Mgr. Tomáš Rezler

ORKNEJE

CAWDOR CASTLE 

JEZERO

LOCH NESS
PITLOCHRY

EDINBURGH

JEDBURGHGLASGOW

LUSS

GLEN NEVIS

SKYE

ZA HISTORIí I PŘíRODOU LOWLANDS I HIGHLANDS

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dopravy A – BUS, B – LETECKY
1. den: Program A Odjezd v podvečerních hodinách z Čech přes Německo do Holandska.
2. den: Program A Příjezd do AMSTERDAMU, dle časových možností krátká prohlídka města. Nalodění na 
loď do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách.
3. den: Program A Ráno kolem 09.00 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do JEDBURGHU 
- krátká prohlídka skotského města s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Pro-
gram B Odlet z Prahy do Edinburghu, přílet kolem poledne, připojení k autobusové skupině. Dále společný 
program A, B až do 11. dne. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH , hlavního 
města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských koruno-
vačních klenotů, Old Town - „Královská míle“ cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější 
je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy 
z 18. století.  Odjezd na ubytování.  
4. den:  Prohlídka nejstaršího univerzitního města Skotska a kolébky golfu ST. ANDREWS, romantické ruiny 
katedrály, biskupský palác, krásné pláže. Návštěva palírny tradiční skotské whisky v městečku PITLOCHRY. 
Den zakončíme prohlídkou sídla vévodů z Athollu BLAIR CASTLE. Odjezd na ubytování v Inverness.
5. den: Navštívíme hrad CAWDOR CASTLE tradičně spojovaný s králem Macbethem. Dojedeme do vesni-
ce CULLODEN, kde byla vybojována poslední pozemní bitva na britských ostrovech a definitivně poraženy 
odbojné skotské klany. Tajemné prehistorické pohřebiště CLAVA CAIRN. Odjezd na ubytování do města IN-
VERNESS, ležícího na řece Ness, přezdívaného „hl. městem Vysočiny“ (Highlands), prohlídka centra města.
6.den: Trajektem přeplujeme na SOUOSTROVÍ ORKNEJE, plavba kolem impozantních útesů ostrova Hoy, 
mezi ostrovy se nachází vodní plocha známá jako Scapa Flow, hlavní základna královského námořnictva za 
obou světových válek, ostrov Mainland s kamennými kruhy Stenness a Brodgar, neslavnější památka ‚Srdce 
neolitických Orknejí‘, kamenná vesnice SKARA BRAE , nejzachovalejší neolitické sídliště v Evropě, osíd-
lena cca od 3100 př. n. l., a na závěr hlavní město KIRKWALL s nádhernou vikingskou katedrálou. Návrat 

trajektem na ubytování. 
7. den: Program u nejslavnějšího skotského JEZERA LOCH NESS: návštěvnické centrum věnované Nessie 
v městečku DRUMNADROCHIT, prohlídka hradu Urquhart Castle, zdymadla kaledonského kanálu a mož-
nost plavby po jezeře v městečku FORT AUGUSTUS. Krátce zastavíme u hradu Eileen Donan a pokračujeme 
na ubytování na ostrov Skye.   
8. den: Celodenní výlet po ostrově SKYE, opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze předsta-
vit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky KILT ROCK, útesy 
vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish, 
bizarní sopečné scenérie, skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové 
sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno 
odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů.
9. den: Vyhlídková jízda skotskou vysočinou - údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie BEN NEVIS 
(1 344 m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, jedno z nejkrásnějších údolí vysoči-
ny GLEN COE. Zastávka ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch 
Lomond. Odjezd na ubytování do Glasgow.
10.den: Prohlídka slavného sídla skotských králů a královen STIRLING CASTLE pod jehož hradbami bylo 
vybojováno mnoho bitev s Angličany. Zastávka u technického zázraku moderní doby rotačního lodního výta-
hu FALKIRK WHEEL a den zakončíme prohlídkou největšího skotského města GLASGOW, náměstí sv. Jiří, 
katedrála sv. Munga, slavná nekropole s výhledem na město. Návrat na ubytování.
11. den: Program B V časných ranních hodinách transfer do Edinburghu na letiště, odlet do Prahy. Program A 
Návštěva městečka GRETNA GREEN, kde se od 18. stol. dodnes konají svatby ve staré kovárně, známá 
především z historie „svatbami na útěku“. Prohlídka mohutné římské pevnosti Vercovicium Housesteads 
na Hadriánově valu z poč. 2. stol.n.l. Procházka podél nejzachovalejší části valu. Odplutí z Newcastlu do 
Amsterdamu, ubytování v kajutách.
12. den: Program A Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Vydejte se s námi za fantastickou skotskou přírodou, navštívíme srdce skotské vysočiny, krásnou oblast 
Lowlands a zajisté výjimečnou krásu přírody Highlands. Naše cesta povede i na skotské souostroví Ork-
neje v Severním moři, zde se vydáme za kamennými svědky minulosti země s útesy bičovanými větrem. 
Shlédneme tolik mystická místa a jedinečnou Skara Brae - srdce neolitických Orknejí. V souostroví He-
bridy navštívíme legendami opředený ostrov Skye - skalní jehly, hrad Dunvegan, tuleni a vyhlídky a vše, 
co k tomuto ostrovu patří. Cestu tam i zpět si zpříjemníme nočním trajektem v kajutách z nizozemského 
Amsterdamu nebo nabízíme pouze leteckou variantu zájezdu s příletem a odletem z Edinburghu. Po 
celou dobu zájezdu vás bude provázet pan Tomáš Rezler.

dVĚ TVÁŘE SKOTSKA, SOUOSTROVÍ ORKNEJE, OSTROV SKYE
AMSTERDAM » JEDBURGH » EDINBURGH » ST. ANDREWS » PITLOCHRY » BLAIR CASTLE » CAWDOR 
CASTLE » CULLODEN » CLAVA CAIRN » INVERNESS » SOUOSTROVÍ ORKNEJE » OSTROV HOY » SKARA 
BRAE » KIRKWALL » DRUMNADROCHIT » JEZERO LOCH NESS » FORT AUGUSTUS » HRAD EILEEN 
DONAN » OSTROV SKYE » KILT ROCK » OLD MAN OF STORR » HRAD  DUNVEGAN » GLEN NEVIS » 
GLEN COE » LUSS » HRAD STIRLING » FALKIRK WHEEL » GLASGOW » GRETNA GREEN » PEVNOST 
VERCOVICIUM HOUSESTEADS
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Program Kód Termín Cena Trasa
A bus GB556-18-1      27.07. – 07.08. 25 990,- A, B, G, L   
B let GB561-18-1      29.07. – 06.08.          31 990,- L2, L3

- cestu tam i zpět trajektem nočním
   trajektem – kajuty v ceně zájezdu
- souostroví Orkneje
- přírodních krás Lowlands a Highlands

Doporučujeme

Skye Orkneje - 
Ring of Brodgar

Luss



PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy: A - LET, B - BUS
1. den: Program A Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna. Transfer do hotelu, ubytování.
Program B V poledních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Program B Trajektem přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na 
Doverské útesy, přejezd do LONDÝNA, uložení zavazadel v hotelu. Dále společný program A i B
Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka – Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské 
opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo pro-
cházky v parcích Hyde Park nebo St. James. Večerní Londýn - China Town, Soho, procházka kolem Temže nebo 
návštěva atrakce Londýna velkého kola London Eye. Návrat metrem do hotelu.
3. den: Přejezd do YORKU, návštěva katedrály – největší gotické stavby v Británii, procházka po hradbách, 
středověká čtvrť, pozůstatky hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Večer odjezd na ubytování u Yorku.
4. den: Brzy ráno odjezd, zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a historickým do-
mem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH, návštěva hradu s korunovačními klenoty, třída Royal mile 
s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood – sídlo britské královny. Možnost návštěvy Královské-
ho skotského muzea či Skotské národní galerie nebo Scotch Whisky centra. Ubytování u Edinburghu.
5. den: Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návštěva 
výrobny whisky s ukázkou výroby a ochutnávkou v PITLOCHRY. Zastávka v BLAIR  ATHOL - jeden z nejkrás-
nějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness.
6. den: Jezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART, městečko FORT 
AUGUSTUS. Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo 
schodiště. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru 
LOCH LOMOND. Ubytování u Glasgow.
7. den: Dopoledne návštěva města GLASGOW, centrum, historické a moderní budovy, náměstí sv. Jiří se so-
chami dvanácti významných osobností, poté přejezd zpět do Anglie. Historický CHESTER - katedrála, hrad, 
tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby s věžemi a branami. Ubytování v severním Walesu.
8. den: NP SNOWDONIA. Průjezd do jižního Walesu s dalším krásným NP BRECON BEACONS. Procházka 
u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Podvečerní prohlídka CARDIFFU s mohutným hradem, ubytování. 
9. den: BATH  - architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím ve kterém byl 
korunován první král Anglie, ulice Bath Street s kolonádou až ke královskému divadlu. Odjezd na jih do přímoř-
ského střediska TORQUAY. Večer ubytování v Torquay. 
10. den: Kolem poledne návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem STONEHENGE. Odpole-
dne zastávka ve WINDSORU - královské sídlo, možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo 
procházka v rozsáhlém zámeckém parku. Večer ubytování v Londýně.
11. den: Program A Dopoledne transfer na letiště a odlet do Prahy a do Brna. Program B Dokončení prohlídky 
LONDÝNA - katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka kolem Temže až k mostu Tower Bridge. Prohlídka 
pevnosti Tower, projížďka lodí po Temži, okolo doků Docklands do čtvrti Greenwich, královský park a známá 
Stará královská observatoř s nultým poledníkem. Večer odjezd trajektem do Francie, tranzit přes Německo do ČR.
12. den: Program B Odpoledne příjezd do republiky. 
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Poznejte Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.
Během zájezdu budeme poznávat krásy Walesu. V národním parku Snowdonia se projdeme kolem je-
zera Llyn Idwal, vystoupíme na nejvyšší horu Walesu Snowdon (1 085 m) a navštívíme Cadair Idris 
s nádherným jezerem Llyn Cau. Projdeme se v přírodní rezervaci na poloostrově Gower a po pobřeží v ná-
rodním parku Pembrokeshire Coast. Střídají se tu pěkné pláže s malebnými skalisky a výhledy na ostrovy 
a ostrůvky. Navštívíme kopcovitý národní park Brecon Beacons, kde červená půda kontrastuje se svěží 
zelení. Z nejvyššího kopce Pen-Y-Fan se nám naskytnou krásné výhledy do okolí. V palírně Penderyn 
ochutnáme pravou velšskou whisky. Cestou přes Anglii navštívíme starobylý Chester a na zpáteční cestě 
nás čeká túra v překrásných Cotswolds.

Cena zahrnuje: Program A let. přepravu Brno-Londýn - Brno nebo Praha – Londýn - Praha, let. taxy, odbavení příručního 
zavazadla, dopravu lux. klim. busem ve V. Británii, 10x ubytování v hotelu**/***, 10x snídani, průvodce Program B dopravu 
lux. klim. busem, trajekt přes kanál La Manche do Anglie a zpět, 9x ubytování v hotelu**/***, 9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 8 000 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavení zavazadla do 15 kg 1 600 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč Program B 1lůžk. pokoj 7 200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 420 Kč, Program A, B 8x večeři 4 400 Kč, připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Anglie, 
ubytování.
2. den: Snídaně, přejezd na západ, 
zastávka ve městě architektury 
- CHESTER - historické centrum 
s hrázděnými domy a patrovými 
chodníky. Příjezd do Walesu - NP 
SNOWDONIA. Procházka kolem 
jezera LLYN IDWAL (3,5 km, pře-
výšení 250 m) pod štíty Y Glyder 
Fawr a Y Garn. Odjezd na ubytování 
(3 noci). Seznámení s místem, posezení v typické velšské hospůdce.
3. den: Pěší túra v jihozápadní části Snowdonie v CADAIR IDRIS (10 km, převýšení 957 m). Túra Minnfordd 
Path v CWM CAU vede kolem jezera LLYN CAU - jeden z nejkrásnějších okruhů ve Walesu. Přejezd na 
prohlídku středověkého opevněného města CONWY , kterému dominuje hrad z doby Edwarda I. Návrat 
na ubytování.
4. den: Snídaně, pěší túra v NP SNOWDONIA s výstupem na nejvyšší horu Walesu SNOWDON (velšsky Yr 
Wyddfa, 1 085 m, cca 8 km). Na vrchol stoupáme po krásné pěší trase ze sedla Pen-Y-Pass (možnost využít 
ozubnicovou dráhu s vláčkem z městečka Llanberis. Návštěva vesnice s nejdelším názvem na světě LLANFAI-
RPWLLGWYNGYLLGOGRYCHWRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH na ostrově Anglesey. Prohlídka 
rušného městečka CAERNARFON s jedním z nejslavnějších hradů ve Walesu. Městečko je centrem velšsky 
hovořící oblasti. Návrat na ubytování.
5. den: Přejezd do jižního Walesu, zastávka v přístavním městečku FISHGUARD. Túra cca 12 km (převýšení 
200 m) po členitém pobřeží ST. DAVID’S HEAD v pobřežním NP PEMBROKESHIRE COAST. Prohlídka svaté-
ho města ST. DAVID’S, katedrála, arcibiskupský palác. Zastávka u kamenného keltského kříže CAREW CROSS 
z 11. st. Odjezd na ubytování (3 noci).
6. den: Snídaně, zastávka v městečku BRECON (velšsky Aberhonddu), uvidíme zde také vodní cestu Mon-
mouth-Brecon Canal. Pěší túra v kopcovitém NP BRECON BEACONS s výstupem na nejvyšší vrchol PEN-Y-
-FAN (886 m, varianty 8 km a 20 km). Možnost kratší varianty výstupu - z parkoviště jihozápadně od vrcholu 
přes Corn Du (8 km). Prohlídka centra hl. města Walesu CARDIFFU. Návrat na ubytování.
7. den: Snídaně, poloostrov GOWER, přírodní rezervaci, kde se nachází RHOSSILI BAY. Procházka po pláži 
a pěšinou k výhledu na skalisko WORMS HEAD (4 km, převýšení 150 m). Přejezd na okraj Brecon Beacons 
k prohlídce s ochutnávkou v palírně velšské whisky PENDERYN DISTILLERY. Návrat na ubytování.
8. den: Snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu do Anglie, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, místní dopravu dle programu, 
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 6x večeři, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 7 500 Kč (povinné při nedoobszení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč  

Kód Termín Cena Svoz let.
GB557-18-1 11.08. – 18.08. 33 990,-                 L1

LONDÝN » YORK » JEDBURGH » EDINBURGH » PITLOCHRY » BLAIR ATHOL » LOCH NESS » LOCH 
LOMOND » GLASGOW » CHESTER » CARDIFF » BATH » TORQUAY » STONEHENGE » WINDSOR » 
LONDÝN

CHESTER » NP SNOWDONIA » LLYN IDWAL » CADAIR IDRIS » CWM CAU » JEZERO LLYN CAU 
» CONWY » LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGRYCHWRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH » 
FISHGUARD » NP PEMBROKESHIRE COAST » ST. DAVID´S » BRECON » NP BRECON BEACONS » 
CARDIFF » POLOOSTROV GOWER » PENDERYN DISTILLERY

Program Kód Termín Cena Trasa
A let GB558-18-1   29.06. – 09.07. 31 990,- L2
B bus GB559-18-1     29.06. – 10.07.          23 990,- P + Brno, Plzeň

NP Snovdonia Glasgow

Caernarfon



DUBLIN

THE BURREN

ADARE

DINGLE
RING OF KERRY

NP KILLARNEY

KILKENNY

WICKLOW

I R S KO

JEDINEČNé PŘíRODNí KRÁSY 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy do Dublinu, připojení ke skupině autobusového zájezdu. Odpoledne prohlídka 
města DUBLIN s historií sahající až do dob Vikingů,  centrum města, dublinský hrad, katedrála sv. Patrika, 
čtvrť hospod Temple Bar, O´Connelova třída. Nocleh v Dublinu.
2. den:  Přejedeme do drsné, ale nesmírně zajímavé vápencové oblasti THE BURREN „Skalnatá země“ a mj. 
si prohlédneme slavný dolmen Poulnabrone. Navštívíme fascinující útesy CLIFFS OF MOHER, vystupující 
do výše více než 200 m a táhnoucí se v délce 8 km po pobřeží. V podvečer zastavíme v půvabném městečku 
ADARE. Ubytování v oblasti Killarney.
3. den: Vyhlídková jízda po poloostrově Iveragh RING OF KERRY: skanzen BOG VILLAGE, přímořské měs-
tečko WATERVILLE, kam na dovolenou jezdíval Charlie Chaplin, překrásné výhledy na pobřeží irského jihozá-
padu, zálivy s písečnými plážemi, malebné městečko SNEEM a vyhlídky na nejvyšší irskou horu Carrantuohill 
(1 040 m n.m.) a jezera NP Killarney. Na závěr zastavíme u viktoriánského sídla MUCKROSS na břehu 
stejnojmenného jezera. Návrat na ubytování.
4. den:  Navštívíme NÁRODNÍ PARK KILLARNEY, jednu z  nejnavštěvovanějších oblastí Irska a první národ-
ní park v zemi, který přenechal státu majitel sídla Muckross House v roce 1932, kraj plný jezer, řek, vodopádů, 
rašelinišť a zelených dubových lesů. Procházka nádhernou soutěskou GAP OF DUNLOE - jezera, romantické 
mosty, výhledy do krajiny. Plavba lodičkami po jezerech Killarnského národního parku. Prohlídka centra 
KILLARNEY s krásnou katedrálou a  mnoha hospůdkami, kde hraje živá hudba. Návrat na ubytování.
5. den: Cesta na nejzápadnější mys Irska po POLOOSTROVĚ DINGLE, nádherná písečná pláž INCH, měs-
tečko DINGLE, keltská pevnost DUNBEG, nejzápadnější výběžek mys DUNMORE s výhledy na souostroví  
Blasket Islands, nejstarší irský kostelík Gallariova oratoř, významné a tajemné kameny se starým keltským 
písmem Ogam. 

6. den: Prohlídka palírny irské whiskey Jameson v MIDDLETONU. Navštívíme “irskou Akropoli“ ROCK OF 
CASHEL, místo spojené se sv.Patrickem, starými králi jižního Irska. Zde bylo uvařeno první černé pivo Gui-
nness. KILKENNY, večerní procházka nejkrásnějším vnitrozemským městem Irska, kolem katedrály Sv.Canice, 
Rothe House i kolem kilkennského hradu. Ubytování.
7. den: Dopoledne NP WICKLOW, zde navštívíme GLENDALOUGH (Údolí dvou jezer), procházka údolím, 
ruiny kláštera sv.Kevina, původní irský les i nádherné horské scenérie. Následuje transfer na letiště v Dublinu 
a odpolední odlet do Prahy.

Poznávací zájezd během kterého uvidíme zajímavosti Dublinu, ale především si vychutnáme jedinečnou 
irskou přírodu. Navštívíme skalnatou a drsnou oblast Burren, fascinující Mohérské útesy. Projedeme 
slavnou Ring of Kerry, uchvátí nás scenérie poloostrova Dingle i jezerní oblast Národního parku Killarney. 
Navštívíme krásné Kilkenny, Adare s doškovými střechami, projdeme se v údolí Glendalough. Irsko to je 
i whiskey Jameson, hospůdky s živou hudbou a Dublin s rušnou Temple Bar.

Cena zahrnuje: 
let. přepravu Praha – Dublin – Praha, let. taxy,  dopravu busem 
v Irsku, transfer z/na letiště, 6x uby-
tování v hotelech – 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 6x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. výlety, projížďky lodí 
a vše ostatní, co není uvedeno v od-
stavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 100 Kč (povinné při nedo-
obsazení), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 250 Kč s možností připojištění 
vyššího storna + 250 Kč, výběr sedadel 
v letadle 800 Kč

Zájezd provází Mgr. Pavel Dvořák 

IRSKO, ZELENÝ OSTROV
DUBLIN » THE BURREN » CLIFFS OF MOHER » ADARE » RING OF KERRY » NP KILLARNEY 
» POLOOSTROV DINGLE » MIDDLETON » ROCK OF CASHEL » KILKENNY » NP WICKLOW » 
GLENDALOUGH 
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Kód Termín Cena Svoz let.
IRL560-18-1  05.08. – 11.08. 26 990,- L2, L3

- Dublin a čtvrť mladých Temple Bar
- krásné panorama poloostrova Dingle
- první národní park v zemi Killarney

Doporučujeme

Muckeross Abbey

Glendalough

Belfast

Muckross House

Poloostrov Dingle



LONDONDERRY

GIANT‘S CAUSEWAY

BELFASTOMAGH
SLIGO DOWNPATRICK

DUBLIN

GLENDALOUGH
ROCK OF CASHEL

RING OF KERRY
ROSSLARE

ADARE

GALLWAY
BURRENCLIFFS OF MOHER

I R S KO

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – BUS/LETECKY 
Společný program A i B.
1. den: Odjezd z republiky v podvečerních hodinách. 
2. den: Odpoledne příjezd do Cherbourgu (dle časových možností krátká prohlídka), nalodění na trajekt do 
Irska, plavba Atlantikem, nocleh v kajutách.
3. den: Kolem 11:00 hod. připlujeme do Rosslare, naší první zastávkou bude ROCK OF CASHEL s nejzacho-
valejším románským kostelem v zemi a zříceninami obří středověké katedrály a hradu. 
4. den: Proslulá a jedinečná krajina NP KILLARNEY. Prohlídka KILLARNEY, které je zároveň východiskem 
k památkám v okolí jezer, návštěva opatství MUCKROSS ABBEY, tradiční cesta poloostrovem Iveragh, RING 
OF KERRY podmanivé horské a pobřežní scenérie, Bog Village, Waterville, vyhlídka Moll´s Gap aj. 
5. den: Zastavíme v okouzlující vesničce ADARE, domky s typickými doškovými střechami. Procházka u fan-
tastických útesů CLIFFS OF MOHER (Mohérské útesy). V oblasti dolního toku Shannonu navštívíme oblast  
BURREN „skalnatá země“, vydáme se k POULNABRONE DOLMEN a přesvědčíme se o výjimečnosti irské 
krajiny, oblast holých a skalnatých návrší je botanicky i historicky velmi zajímavá. 
6. den: NP CONNEMARA, kraj plný močálů, hor a vřesovišť, kterému dominují dva horské hřbety. Zastávka 
v městečku LETTERFRACK a v návštěvnickém centru parku. V případě hezkého počasí lehká turistika a vý-
stup na Diamantovou horu s krásnými výhledy do okolí. Malebné opatství KYLEMORE ABBEY, impozantní 
stavba, krásná viktoriánská zahrada, procházka po břehu stejnojmenného jezera a odjezd na sever do hrabství 
Sligo s nejvyšším počtem prehistorických památek. Podvečerní SLIGO na březích řeky Garavogue s dominan-
tou horských dvojčat Knocknarea a Benbulben. Ubytování v oblasti Donegalského zálivu.  
7. den: Dokončení prohlídky města SLIGO, dům nejslavnějšího irského básníka W. B. Yeatse, opatství 

SLIGO ABBEY a návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť 
v CARROWMORE (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky). Pokraču-

jeme do OMAGH, kde navštívíme Ul-
stersko-americký NP věnovaný Irům, 
kteří emigrovali do Severní Ameriky. Na 
závěr jedno z nejhezčích severoirských 

měst LONDONDERRY, městské hradby, 
historické centrum. 
8. den: Pobřeží Atlantského oceánu - 
nejmalebnější úsek pobřeží CAUSEWAY 

COAST. Zastávka u romantické zříceniny 
hradu DUNLUCE, který vévodí pobřež-
nímu úseku Causeway Coast a drama- 
ticky se tyčí na vrcholu čedičového skalní-

ho výběžku (sídlo rodu MacDonnellů) - fo-
topauza. Ve chvíli, kdy spatříme OBRŮV 
CHODNÍK (Giant´s Causeway) s pozoru-
hodnými šestibokými čedičovými sloupy , 

pochopíme, proč naši předkové nevěřili, že 
vznikl přirozenou cestou. Návštěva palírny 
BUSHMILLS ve stejnojmenném městečku mezi 
Portrush a Ballycastle, poutní místo znalců irské 

Jedinečný zájezd do země, která se stala vyhledávanou turistickou oblastí Evropy. Země, kde se po 
dálnici svezeme jen pár mil kolem hlavních měst a pak na nás čekají již jen spousty klikatících se uzouč-
kých cestiček, louky protkané kamennými zídkami, stejně jako viktoriánská sídla. Země, kde řada pre-
historických památek čeká nezměněná již tisíce let, země s keltskou minulostí a hluboce zakořeněným 
křesťanstvím. 

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim busem, 10 x ubytování (9x hotel – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. 
kabina na trajektu) 9x snídani, trajekty do Irska a zpět, Eurotunel z Anglie, průvodce 
Program B dopravu lux. klim busem, let. přepravu Dublin - Praha, tet. taxy, transfer na letiště, 9x ubytování (8x hotel – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kabina na trajektu) 8x snídani, trajekty do Irska, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 6 900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
460 Kč, muzeum Titanic v Belfastu 540 Kč, od 60 let 440 Kč (nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem) 
Program B 1lůžk. pokoj 6 100 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč, připojištění 
vyššího storna zájezdu 250 Kč, muzeum Titanic v Belfastu 540 Kč, od 60 let 440 Kč (nutné nahlásit rezervaci do CK min. 
1 měsíc před odjezdem), výběr sedadel v letadle 400 Kč

Zájezd provází Mgr. Tomáš Rezler
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VELKÝ OKRUH IRSKEM
CHERBOURG » ROSSLARE » ROCK OF CASHEL » NP KILLARNEY » MUCKROSS ABBEY » RING OF 
KERRY » ADARE » CLIFFS OF MOHER » BURREN » NP CONNEMARA » LETTERFRACK » KYLEMORE 
ABBEY » SLIGO » CARROWMORE » OMAGH » LONDONDERRY » HRAD DUNLUCE » CAUSEWAY 
COAST » GIANT´S CAUSEWAY » BUSHMILLS » CARRICK-A-REDE-ROPE » HRAD CARRICKFERGUS » 
BELFAST » MONT STEWART HOUSE » DOWNPATRICK » NP WICKLOW MOUNTAINS » GLENDALOUGH 
» POWERSCOURT GARDENS » DUBLIN 

IRSKO
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OSTROV SV.PATRIKA                                             
whiskey. Lehká pěší turistika v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most CARRICK-
-A-REDE-ROPE, 20 m dlouhý a 1 m široký lanový most vede ve výšce 30 m přes propast mezi pobřežními 
útesy a ostrůvkem Carrick-a-Rede. Napříč malebným pohořím Antrim přejedeme na ubytování do oblasti 
Carrickfergus.
9. den: Navštívíme jeden z nejkrásnějších irských hradů CARRICKFERGUS, impozantní středověká pevnost 
Severního Irska a podél zátoky BELFAST LOUGH, kde se r. 1690 vylodil Vilém Oranžský na své cestě do 
bitvy o řeku Boyne dojedeme do BELFASTU, města pyšnícího se viktoriánskými budovami. Navštívíme nové 
a unikátní Muzeum TITANIKU, právě zde v Belfastu, byla loď postavena. Projdeme si historické centrum vč. 
extravagantní budovy radnice z bílého portlandského kamene a shlédneme i další budovy na Donegall square. 
Po pobřežní silnici pokračujeme k sídlu rodu Londonderryů do MONT STEWART HOUSE, okázalému sídlu 
s nevídanými interiéry a zahradami. Krátkým trajektem se přeplavíme přes jezero STRANGFORD LOUGH 
k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK, pojmenovaného po irském národním světci, jehož život je 
spojen s mnoha místy ležícími v této části hrabství - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 
16. stol. trvajících prací a oprav, zastávka u hrobu sv. Patrika.
10. den: Severně od Dublinu navštívíme lokalitu mýtického významu a návštěvnické centrum oblasti New-
grange, oblast opředena tajemstvím. Pokračujeme do oblasti NP WICKLOW MOUNTAINS, pěší procházka 
kolem jezer, prohlídka klášterního komplexu GLENDALOUGH, jedno z nejdůležitějších, raně křesťanských 
míst v Irsku, odpoledne krátká prohlídka zahrad POWERSCOURT GARDENS a odjezd do DUBLINU, návštěva 
vyhlášené čtvrti Temple bar s bezpočtem pubů, ubytování.
11. den: Program A Dokončení prohlídky centra DUBLINU vč. katedrály sv. Patrika a muzea pivovaru 
Guiness - starý pivovar, vyhlídková věž ve tvaru pinty. Přejezd trajektem z/do severního Walesu – ostrov 
Anglesey a dále na ubytování do Anglie. Program B Dle časových možností a v návaznosti na letecký řád 
prohlídka Dublinu. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
12. - 13. den: Program A Po snídani odjezd do ČR, přejezd kanálu La Manche, tranzit přes Francii a Němec-
ko. Předpokládaný návrat v časných ranních hodinách. 

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus IRL562-18-1     14.08. – 26.08. 24 990,- A, B + Plzeň         

B bus/let   IRL563-18-1     14.08. – 24.08.            28 990,-                    L2, L3 

Connemara - Kylemore Abbey

Giants causeway
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DUBLIN

ROCK OF CASHEL

NP KILLARNE

DINGLE

NP CONNEMARAWESTPORT TARA

GLENDALOUGH

ADARE

BELFAST
DERRY

RING OF KERRY

GALLWAY

CLIFFS OF MOHER

OKRUH PO SMARAGDOVéM OSTROVĚ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Dublinu, transfer na ubytování do hotelu.
2. den: Navštívíme mýtickou TARU, kde byli až do 11. století voleni nejvyšší králové starého Irska. Poté 
přejedeme  do klášterního komplexu z 5. století MONASTERBOICE, v němž spatříme i jedinečné křesťanské 
památky typické pro Irsko (kulatá věž a tři vysoké kamenné kříže z 10. stol.). Překročíme hranici Severního 
Irska a zamíříme do jeho metropole BELFASTU. Zde si prohlédneme novou městskou čtvrť na místě starých 
doků v ústí řeky Lagan s velmi zajímavým muzeem Titanicu. Procházka centrem kolem radnice, opery, 
katedrály sv. Anny, historickou čtvrtí Entries s univerzitou aj. 
3. den: Zamíříme k severnímu pobřeží ke slavnému OBROVU CHODNÍKU , k čedičovým sloupům sva-
žujícím se do mořských hlubin, jež jsou jedním z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Odpočineme si 
v proslulé palírně whiskey v BUSHMILLS, pálící již od roku 1608 jednu z pověstných značek zdejší whiskey. 
Odpoledne si prohlédneme druhé největší severoirské město DERRY (LONDONDERRY), navštívíme Staré 
město, starosvětské hospůdky, nejzachovalejší městské hradby ve Spojeném království. Podíváme se do ka-
tolické čtvrti Bogside, s nádhernými malbami na zdech domů, které připomínají dlouhá léta konfliktu mezi 
katolíky a protestanty v Ulsteru. 
4. den: Vrátíme se do Irské republiky, zastavíme u hrobu irského básníka W.B  Jeatse pod stolovou horou Ben 
Bulben a navštívíme malebné městečko WESTPORT. Budeme se kochat vyhlídkovou jízdou drsným krajem 
zálivů, hor, jezer a rašelinišť NP CONNEMARA, kde si mj. prohlédneme návštěvnické centrum Národního 
parku Connemara a při procházce zdejší krajinou určitě uvidíme i slavné connemarské poníky. Na závěr dne 
procházka centrem univerzitního města GALLWAY. Nebude chybět náměstí Eyre Square, Latinská čtvrť, 
Church of St.Nicholas ani hospůdky lemující  uličky u starých doků.
5. den: Zamíříme do drsné, ale nesmírně zajímavé vápencové oblasti THE BURREN „ Skalnatá země“. Uká-
žeme si úžasnou hrobku POLNABRONE DOLMEN z doby před 4 tisíci lety, dále městečko KILFENORA 
s nádhernými keltskými kříži a maličkou katedrálou. Podíváme se na fascinující útesy CLIFFS OF MOHER 

dosahující výšky 200 m a táhnoucí se v délce 8 km. 
Zastavíme v malebném městečku ADARE. Nocleh 
v oblasti Killarney.
6. den: Vyhlídková jízda po poloostrově Iveragh  
RING OF KERRY: skanzen BOG VILLAGE, přímořské 
městečko  WATERVILLE, kam na dovolenou jezdíval 
Charlie Chaplin, překrásné výhledy na pobřeží irské-
ho jihozápadu, zálivy s písečnými plážemi, malebné 
městečko SNEEM a vyhlídky na nejvyšší irskou horu 
Carrantuohill (1 040 m n.m.) a jezera NP Killarney. Na 
závěr zastavíme u viktoriánského sídla MUCKROSS 
na břehu stejnojmenného jezera a prohlédneme si 
centrum města KILLARNEY s krásnou katedrálou 
a stylovými hospůdkami. 
7. den: Vydáme se na samotný západ Irska na polo-
ostrově DINGLE: nádherná písečná pláž INCH, měs-
tečko DINGLE, keltská pevnost DUNBEG, nejzápad-
nější výběžek mys DUNMORE s výhledy na souostroví Blasket Islands, nejstarší irský kostelík Gallariova 
oratoř, tajemné kameny se starým keltským písmem Ogam. 
8. den: Naše cesta pokračuje na jih ke zřícenině hradu BLARNEY CASTLE s legendárním kamenem vý-
mluvnosti. Navštívíme irskou Akropoli, jak jsou nazývány pozůstatky církevních staveb na skále ROCK OF 
CASHEL ve stejnojmenném městečku, kde bylo na dvoře místních arcibiskupů uvařeno poprvé slavné čer-
né pivo Guinness. Na závěr dne zavítáme do nejpůvabnějšího vnitrozemského města ostrova KILKENNY 
v ohybu řeky Nore. Prohlédneme si nejvýznamnější památky vč. katedrály Sv. Canice, Rothe House i exteriéru 
kilkennského hradu. 
9. den: Dopoledne si během procházky v překrásné horské krajině prohlédneme ruiny starého irského kláštera 
Sv.Kevina v GLENDALOUGH (Údolí dvou jezer) v NP WICKLOW. Odpoledne DUBLIN, rušná O´Connell 
Street, první irská univerzita Trinity College, sbírky Národního muzea, katedrála  Sv. Patricka, dublinský 
hrad, čtvrť vyhlášených hospod s živou hudbou Temple Bar a mnoho dalšího. Nocleh v Dublinu.
10. den: Individuální volno v Dublinu, v návaznosti na letový řád transfer na letiště, odlet do Prahy.

Irsko, země s keltskou minulostí, viktoriánskými sídly, prehistorickými památkami a fascinující přírodou. 
Vydejte se s námi na jedinečný zájezd do země, která neopouští své hrdé tradice. Navštívíme turisticky 
nejpůsobivější místa od severu na jih, od jedinečného Obrova chodníku po podmanivou cestu Ring of 
Kerry s pobřežními scenériemi a rybářskými osadami. Nevynecháme Dublin, Belfast, Gallway, národní 
parky, útesy Cllifs of Moher, bičované rozbouřeným Atlantikem, „skalnatou zemi“ The Burren, poloostrov 
Dingle, ale ani whiskey a pivo Guinnes.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Dublin – Praha, let. taxy, dopravu klim. busem v Irsku, transfer 
z/na letiště, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s přísluš., 9x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše 
ostatní ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 
6 400 Kč (povinné při nedoobsazení), 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
330 Kč, možnost připojištění vyš. storna 
+ 250 Kč, muzeum Titanic v Belfastu 
540 Kč, od 60 let 440 Kč (nutné nahlásit 
rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjez-
dem), výběr sedadel 800 Kč  

Váš BONUS - pojištění zdarma při objed-
nání zájezdu do 31.1.2018 
Zájezd provází Mgr. Pavel Dvořák

SEVERNÍ IRSKO A IRSKÁ REPUBLIKA
DUBLIN » TARA » MONASTERBOICE » BELFAST » OBRŮV CHODNÍK » BUSHMILLS » DERRY » 
WESTPORT » NP CONNEMARA » GALLWAY » THE BURREN » KILFENORA » CLLIFS OF MOHER » 
ADARE » RING OF KERRY » NP KILLARNEY » POLOOSTROV DINGLE » BLARNEY CASTLE » ROCK OF 
CASHEL » KILKENNY » GLENDALOUGH » DUBLIN
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IRSKO, SEVERNÍ IRSKO

Kód Termín Cena Svoz let.
IRL564-18-1 20.07. – 29.07. 31 990,-         L2, L3

Doporučujeme
- muzeum Titanicu
- hrobku POLNABRONE DOLMEN
- hrad BLARNEY CASTLE

Burren - Polnabrone 
Dolmen

Glendalough
- St.Kevin´s

Adare

Carrick-a-Rede-Rope bridge



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem, přílet do AMSTERDAMU, transfer na hotel, ubytování. Odpoledne historické 
centrum města, náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk, dům Anny Frankové, 
Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.   
2. den: Dopoledne se přesuneme do muzejní čtvrti - návštěva brusírny diamantů Coster Diamonds proslulá 
výbrusem diamantu Kooh-i-noor. Návštěva známé obrazárny Rijksmuseum s ojedinělou sbírkou nizozemského 
umění, variantně muzeum Van Gogha. Odpoledne procházka městem kolem radnice a Opery, možnost návštěvy 
Rembrandtova domu - jenž skýtá fascinující pohled do života nejslavnějšího amsterdamského umělce, čtvrť 
červených luceren. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.   
3. den: Dopoledne fakult. výlet do ZAANSE SCHANS, obydlený skanzen s dřevěnými domy a větrnými mlýny, 
ukázky výroby dřeváků, turistické srdce kraje, variantně individuální volno ve městě - atmosféra uliček a domů 
na grachtech, posezení v některé z nábřežních kaváren, nákupy nebo návštěva dalších známých muzeí Amster-
damu. Odpoledne AMSTERDAM, společná procházka čtvrtí Jordaan - charakteristické úzké uličky a grachty.  
V podvečer fakult. projížďka po amsterdamských kanálech. Individuálně večerní město.
4. den: Snídaně, individuální volno nebo dokončení prohlídky města a dle let. řádu transfer z hotelu na letiště, 
návrat do ČR.

AMSTERdAM
S VýLETEM DO ZAANSE SCHANS

Poznejte s námi Amsterdam, hlavní město Nizozemí. Bezpočet kanálů, malebné domy, nádherné mosty 
a světová muzea - to je duch Amsterdamu. Město, kde pěší dávají přednost cyklistům, město, které 
nadchne každého, bez rozdílu věku v každém ročním období. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Ráno návštěva největší květinové 
burzy na světě v AALSMEERU, jež si vydo-
byl renomé nejvýznamnějšího nizozemského 
střediska pěstování květin. Zbytek dne bude 
patřit korunovačnímu městu Nizozemska 
AMSTERDAMU, květinový trh, historie, 
památky, náměstí Dam, brusírna diamantů. 
Možnost fakult. projížďky lodí po grachtech 
nebo návštěva světoznámých muzeí Van 
Gogh Museum či Rijksmuseum.
3. den: Návštěva tradičního alkmaarské-
ho sýrového trhu na náměstí Waagplein 
(Vážní náměstí) v ALKMAARU, kde dodnes 
fungují staré sýrařské cechy. 30 000 kg 
Goudy, Edamu a Leidenu v podobě velkých 
navoskovaných kol, nosiči v pestrobarev-
ných čapkách, dřevěné povozy. Rituál, který 
se koná již od roku 1593. Turistické srdce kraje - obydlený skanzen s dřevěnými domy, větrnými mlýny 
a s ukázkou výroby dřeváků, sýrů nebo čokolády v ZAANSE SCHANS. Skanzen dokumentuje historii kolem 
řeky Zaan v provincii Noord Holland. Na jednom místě je tak soustředěno vše, co byste chtěli v Holand-
sku vidět. VOLENDAM, historické rybářské městečko láká svou atmosférou turisty z celého světa, staré 
centrum s malebnými domečky, připomínající podobu staré rybářské osady z 17.-19. století, atmosfé-
ra všudypřítomného jídla, palačinek, vaflí, mořských plodů. K největším atrakcím města patří tradiční kroj 
a malé grachty. Obyvatelé tady mluví svým vlastním dialektem – volendamštinou. Prohlídka je spojená 
s návštěvou sýrové farmy s možností degustace a nákupu sýrů. Návrat na ubytování.
4. den: Den strávíme ve světově proslulém, největším květinovém parku Holandska KEUKENHOFU, kde 
každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu je 
vše v plném květu a bude zde i bohatý doprovodný program (aranžování, výstavy). Během dne kolem parku 
projede světově proslulé KVĚTINOVÉ KORZO, přehlídka alegorických vozů vytvořených pouze z květin, na 
které zde čekají davy příznivců neopakovatelného díla. V podvečerních hodinách odjezd domů.
5. den: Dopoledne příjezd do ČR.
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ZEMĚ TULIPÁNů A KVĚTINOVé KORZO                          
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Květiny a Holandsko patří nerozlučně k sobě. Holandské parky prosluly po celém světě, stejně tak i burza 
květin v Aalsmeeru. Země tulipánů, větrných mlýnů, sýrů, kanálů a fantastického květinového korza, 
podívaná, při které byste neměli chybět. 

Cena zahrnuje:
dopravu luxusním klimatizovaným busem, 2x ubytování 
v hotelu v Amsterdamu – 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x 
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“. Muzeum Van Gogh (cca 17 €) - nutná 
rezervace v CK minimálně 1 měsíc před odjezdem.
Fakultativní příplatek:
1lůžkový pokoj 2 400 Kč, komplexní pojištění včetně storna zájezdu 
180 Kč
Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč

Zájezdy provází Petr Horák a Michaela Bencová

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Amsterdam - Praha vč. letištních tax, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfer 
z/na hotel, 3x ubytování v hotelu v Amsterdamu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. výlet Zaanse Schans (cca 15 €), Muzeum Van Gogh (cca 17 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před 
odjezdem, městskou dopravu, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč, 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (zde povinné při nedoobsazení), odbavované zavazadlo 
o max. hmotnosti do 20 kg 1 200 Kč
Poznámka:
* zájezd 6.12. je přizpůsoben adventní atmosféře v Amsterdamu

Kód Termín Cena Trasa
NL566-18-1   18.04. – 22.04.        6 790,- A, B, G, L + Plzeň

Kód Termín Cena Svoz let.
NL565-18-1      28.04.  – 01.05.                      11 990,- L2, L3
NL565-18-2      13.09.  – 16.09.                      11 990,- L2, L3
NL803-18-1*     06.12.  – 09.12.          11 990,- L2, L3

AALSMEER » ALKMAAR » ZAANSE SCHANS » AMSTERDAM » VOLENDAM » PARK KEUKENHOF » 
KVĚTINOVÉ KORZO

VOLENDAM

AMSTERDAM

AALSMEER

KEUKENHOF BRUGGY
GENT

KEUKENHOF

AMSTERDAM

N I Z O Z E M Í

B E L G I E

DELFT
HAAG

Amsterdam



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.  
2. den: Ráno navštívíme největší květino-
vou burzu na světě v AALSMEERU, který si 
vydobyl renomé významného nizozemského 
střediska pěstování květin. Následuje odjezd 
do jednoho z nejkrásnějších květinových par-
ků na světě v KEUKENHOFU s nepřeberným 
množstvím květů, prohlídka parku vč. městeč-
ka Lisie s kostelem sv. Agáty, volno, nákupy. 
Odjezd do Amsterdamu na ubytování.
3. den: Vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, 
neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají 
odpradávna. Následuje skvělý skanzen ZUI-
DERZEEMUSEM v Enkhuizen, který je zasvě-
cený životu na holandském venkově. Obyvate-
lé skanzenu jsou oblečeni do tradičních krojů 
a obhospodařují i plně funkční pekárny, cukrár-
ny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk pokra-
čujeme do městečka NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, 
Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka 
v typickém rybářském městečku MARKEN, které se dnes řadí ke klenotům Holandska, poklidné dlážděné 
uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování.
4. den: Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, 
plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit 
korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU, květinový trh, historie, památky, možnost projížďky 
lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum), dům Anny Frankové 
(známý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, 
vodní kanály, individuální volno. Večer odjezd do ČR. 
5. den: Příjezd do republiky v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno návštěva vlámského města GENT, které bylo ve středověku považováno za konkurenta Paříže, 
historické jádro, malebné nábřeží Graslei, úžasně zachované cechovní domy, Korenmarkt, dominanta města 
Belfort. Kolem poledne příjezd do „Benátek severu“, romantických BRUGG. Prohlídka středověkého města, 
historické jádro na ostrově , náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt, hlavní náměstí a tržiště 
města, zvonice, bazilika Svaté Krve, gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem 
vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona. Fakult. projížďka lodí po kanálech, individuální volno, 
kde na nás na každé ulici čeká prodejna s krajkami a vyhlášené belgické pralinky a pivo. Odjezd na ubytování. 
3. den: Dopoledne navštívíme město DELFT, prohlídka, historické centrum, kostely Oude Kerk a Nieuwe Kerk, 
renesanční a gotické štítové domy aj., pokračujeme k prohlídce sídelního města nizozemské vlády HAAG, 
staré město, mj. Binnenhof, Mauritshuis. Odpoledne světově proslulý a nejslavnější květinový park Holand-
ska KEUKENHOF, kde každý rok na 32 
ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, 
hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. 
Právě v dubnu bude vše v plném květu. 
4. den: Ráno prohlídka obydleného 
skanzenu s dřevěnými domy, větrný-
mi mlýny, tradičními kroji v ZAANSE 
SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, 
sýrů. Zbytek dne strávíme v koruno-
vačním městě AMSTERDAM, náměstí 
Dam, Královský palác, malé uličky 
s krámky, květinový trh, brusírny dia-
mantů, fakult. Muzeum Vincenta van 
Gogha (muzeum schraňuje většinu Van 
Goghových prací) nebo Rijksmuseum 
(největší státní muzeum v Nizozemsku 
s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. 
projížďka lodí po kanálech. Večer od-
jezd domů.
5. den: Dopoledne návrat do ČR.

Zájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme areál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, vy-
hlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského Naarden, 
kosmopolitní Amsterdam a nepřeberné množství všudypřítomných jarních květů v Keukenhofu.

Země plná květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých městeček s kouzelnými zákoutími, to jsou 
státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru 
z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách, Gentu nebo Haagu.

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim busem, 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“. Muzeum Van Gogh (cca 17 €) - nutná 
rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 400 Kč, komplexní pojištění vč. storna zá-
jezdu 180 Kč
Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč

Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“. Muzeum Van Gogh (cca 17 €) - nutná rezervace 
v CK min.1 měsíc před odjezdem.. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 180 Kč
Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč

Zájezd provází Petr Horák
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MOZAIKA HOLANdSKAJARNÍ BENELUX 
AALSMEER » KEUKENHOF » ALKMAAR » ENKHUIZEN » MUZEUM ZUIDERZEE » HRÁZ MARKERDIJK » 
NAARDEN » MARKEN » ZAANSE SCHANS » AMSTERDAM 

GENT » BRUGGY » DELFT » HAAG » KEUKENHOF » ZAANSE SCHANS » AMSTERDAM 

BENELUX

Kód Termín Cena Trasa
NL569-18-1              09.05. – 13.05.       6 890,-         A, B, G, L + PlzeňKód Termín Cena Trasa

NL568-18-1   13.04. – 17.04.      6 590,-          A, B, L + Plzeň 

AMSTERDAM

KEUKENHOF

AALSMEER

NAARDEN

ENKHUIZEN

N I Z O Z E M Í

79

A TRHY SýRů V ALKMAARUA KVĚTINOVý PARK KEUKENHOF                            

- malebné nábřeží Graslei
- romantické BRUGGY

- Komenského Naarden
- unikátní skanzen Zuiderzeemuseum
- květiny v AALSMEERU
- trhy sýrů v ALKMAARU

Doporučujeme
Doporučujeme

VOLENDAM

AMSTERDAM

AALSMEER

KEUKENHOF BRUGGY
GENT

KEUKENHOF

AMSTERDAM

N I Z O Z E M Í

B E L G I E

DELFT
HAAG

Brugge

Keukenhof



HOLANdSKO A AMSTERdAM 
LETECKY DO ZEMĚ TULIPÁNů 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR.
2. den: Ráno příjezd do LUXEMBURGU s dominantou středověkého knížecího hradu. Dále prohlídka jednoho 
z nejznámějších evropských bojišť WATERLOO. Následuje hlavní město Belgie BRUSEL. Shlédneme Dolní a Hor-
ní město, Velké tržní náměstí s impozantní radnicí, jejíž věž je vysoká 89 m a je zakončena sochou Sv. Michala 
- patrona města, Královské náměstí, Šibeniční pahorek, kde se nachází největší evropský Justiční palác, budova 
Nejvyššího soudu a objekt Ministerstva spravedlnosti. Neopomeneme ani na komplexy budov EHS či Královský 
palác – oficiální sídlo krále Alberta II a budovu Královské akademie. Ubytování v Bruselu.
3. den: Po snídani pokračujeme do rodiště nizozemského malíře Jana Vermeera, malebného městečka DELFT, 
centrum výroby tradiční holandské keramiky (delftské fajáns), malebné náměstí s radnicí. Odpoledne si prohléd-
neme půvabné sídelní město nizozemské vlády a královské rodiny HAAG - královnina kancelář, Palác Noordeinde 
a nejstarší část města Binnenhof - původně královské sídlo, dnes horní sněmovna parlamentu. Odjezd na uby-
tování do okolí Amsterdamu. 
4. den: Po snídani odjedeme k prohlídce ZAANSE SCHANS - živý skanzen s větrnými mlýny, ukázky výroby 
dřeváků a sýrů. Závěr našeho pobytu v Nizozemí bude patřit AMSTERDAMU, pěší prohlídka města, návštěva 
brusírny diamantů a květinového trhu semen a cibulí na Singlu, neopomeneme na náměstí Dam s Královským 
palácem, fakultativní projížďka lodí po grachtech. Ve večerních hodinách odjezd do republiky. 
5. den: Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy s průvodcem do AMSTERDAMU, transfer na hotel. První část prohlíd-
ky historického centra města, náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk (Nový 
kostel), dům Anny Frankové, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes.
2. den: Časně ráno odjedeme do AALSMEERU, který si vydobyl renomé významného nizozemského střediska 
pěstování květin, zde navštívíme největší květinovou burzu na světě. Návrat do AMSTERDAMU, muzejní čtvrť 
- návštěva brusírny diamantů Coster Diamonds proslulá výbrusem diamantu Kooh-i-noor, známá obrazárna 
Rijksmuseum s ojedinělou sbírkou nizozemského umění, variantně muzeum Van Gogha. Procházka městem 
kolem radnice a Opery, možnost návštěvy Rembrandtova domu - fascinující pohled do života nejslavnějšího 
amsterdamského umělce, čtvrť Jordaan - charakteristické úzké uličky a grachty, fakult. projížďka po amster-
damských kanálech, které dodávají městu originální tvář.
3. den: Celodenní výlet jarním Holandskem. Vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, neobyčejná podívaná na trhy, 
tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý skanzen Zuiderzeemusem v ENKHUIZEN, který je zasvěcený 
životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu v tradičních krojích, plně funkční pekárny, cukrárny, typické 
původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk pokračujeme do 
městečka NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská 
kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém 
rybářském městečku MARKEN, které se dnes řadí ke  klenotům Holandska, poklidné dlážděné uličky, barvami 
hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. 
4. den: Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně 
funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. V závislosti na let. řádu bude zbytek 
dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU. Transfer na letiště a večer odlet do Prahy.  
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Krátkodobý zájezd do zemí Beneluxu - společné označení pro Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, nás za-
vede do Lucemburského velkovévodství, navštívíme velkolepý Brusel - hlavní město Belgie, které se pyš-
ní kulturními památkami. Zbytek zájezdu budeme věnovat Nizozemí se zajímavými skanzeny, proslulými 
větrnými mlýny, navštívíme sídlo královské rodiny v Haagu a závěr bude patřit prohlídce Amsterdamu.  

Letecký zájezd do jarního Holandska, právě v této době plného jarních květů a vůní. Navštívíme nejen 
Amsterdam, ale i tradiční větrné mlýny v Zaanse Schans, největší květinovou burzu světa v Aalsmeeru, 
trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken a Naarden, spojený s Janem 
Ámosem Komenským. 

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování hotel - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

SLEVA 55 + ze základní ceny - 3%

Cena zahrnuje: let.dopravu Praha – Amsterdam – Praha vč. let. tax, příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti, trans-
fery z/na letiště, dopravu klim. busem v Holandsku vč. dopravy do Aalsmeeru a zpět, 3x ubytování v hotelu v Amsterdamu 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, městskou dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Muzeum Van Gogh (cca 17 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 
20 kg 1 200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Kód Termín Cena Trasa
NL567-18-1    05.09. – 09.09.        6 590,-          A, B, L + PlzeňKód Termín Cena Svoz let.

NL570-18-1              09.05. – 12.05.        13 990,-          L2, L3

LUXEMBURG » WATERLOO » BRUSEL » DELFT » HAAG » ZAANSE SCHANS » AMSTERDAMAMSTERDAM » AALSMEER » ALKMAAR » ENKHUIZEN » NAARDEN » MARKEN » ZAANSE SCHANS » 
AMSTERDAM 

Amsterdam

Amsterdam



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu, individuální volno, alternativně procházka 
s průvodcem a první seznámení s městem. 
2. den: Celodenní prohlídka města, ŘÍM - VATIKÁN , náměstí sv. Petra s  kolonádami z dórských sloupů, 
bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli 
baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Mi-
chelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, 
nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na 
světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček 
u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, 
Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě. 
Večerní město, individuální volno.
3. den: ŘÍM, antické velkoměsto, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících 
neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Koloseum – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe 
dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca 
Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelange-
lův Mojžíš), atmosféra večerního města.
4. den: Individuální volno, transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy.                    

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do ŘÍMA, celodenní prohlídka VATIKÁNU , náměstí sv. Petra s obrovskými kolo-
nádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo 
a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra 
naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea 
s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Six-
tinskou kaplí s Michelangelovým nejslavnějším uměleckým dílem Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem 
a Tiberou navštívíme Andělský hrad vybudovaný císařem Hadriánem a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou 
Pucciniho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím. Ubytování, večeře.
3. den: Návštěva TIVOLI  populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác Villa 
d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a velkolepými fontánami, letní sídlo 
kardinála Ippolita d´Este variantně komplex Hadriánovy vily, antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne ná-
vrat do ŘÍMA, antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše 
římská, monumentální Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších 
objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba 
z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin. 
4. den: Dokončení prohlídky ŘÍMA, nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol - náměstí navržené Michelan-
gelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia 
z 2. stol., Piazza Navona v místech bývalé arény - oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontá-
nou, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho 
filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely Santa Maria dei Mira-
coli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Zahrady Borghese variantně VILLA BORGHESE 
s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, 
Carvaggia aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních 
hodinách odjezd do republiky.
5. den: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Všechny cesty vedou do Říma, vydejte se tedy s námi na jedinečný a oblíbený letecký zájezd do města, 
kde na nás dýchne atmosféra historie a které bylo přes jeden a půl tisíciletí středem Evropy. Město, jenž 
bylo metropolí císařů,  dodnes je sídlem papežů a oblíbenou destinací turistů z celého světa. Užijte si 
„věčné město“, putujte s námi historií světa, objevte bohatství a poznejte to nejlepší z Říma!

Vydejte se s námi s fundovaným průvodcem na cestu za velkými památkami do města turistů, do Říma. 
Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem 
světa. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu 
i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Řím – Praha vč. letištních tax, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, 
transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč 
(do18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč), 1lůžk. 
pokoj 2 100 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 23 kg 1 390 Kč
Poznámka: * zájezd v termínu 6.12. je přizpůsoben vánoční atmosféře v Římě

Sleva 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezdy provází kvalifikovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, pobytovou 
taxu, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 2x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, Galeria Bor-
ghese 450 Kč, 18-25 let 250 Kč, do 18 let 70 Kč (nutné 
nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem, 
v případě mimořádné výstavy se může cena vstupenky 
zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě v pokladně), re-
zervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 
18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora 
Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 ti 
let 70 Kč)

Zájezdy provází
PhDr. Tomáš Jeřábek, Petr Horák, Michal Hrazdil PO
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Kód Termín Cena Svoz let. 
IT572-18-1    05.05. – 08.05.     13 490,-         L2 ,L3
IT572-18-2    27.09. – 30.09.      13 490,-         L2 ,L3
IT804-18-1*   06.12. – 09.12.      13 490,-         L2 ,L3

Kód Termín Cena Trasa 
IT571-18-1  27.04. – 01.05. 6 390,-         A, B, G, L + Č. Budějovice
IT571-18-2   16.05. – 20.05. 6 390,-         A, B, G, L + Č. Budějovice
IT571-18-3   19.09. – 23.09. 6 390,-         A, B, G, L + Č. Budějovice
IT571-18-4   24.10. – 28.10. 6 190,-         A, B, G, L + Č. Budějovice
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Řím

Koloseum



ŘÍM A LAZIO
S KOUPÁNíM V TYRHéNSKéM MOŘI

Poznejte s námi jedinečný Řím a samý střed Itálie, rozmanitý kraj sopečných jezer Lazio, kraj hor 
a olivových hájů mezi Apeninami a Tyrhénským mořem. Ubytováni budeme v hotelu u břehů Tyrhénské-
ho moře a formou výletů poznáme i jedinečné světové památky Říma a jeho okolí.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do FLORENCIE , kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicej-
ských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, 
Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, 
Ponte Vecchio. Odjezd na ubytování.
3. den: Slavné zahrady a vily TIVOLI  populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návště-
va extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, 
stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex 
Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM , málokde se 
svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pa-
mětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, 
Koloseum symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neod-
myslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými 
sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná 
stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší 
římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Španělské schody, večerní 
atmosféra uliček. 
4. den: VATIKÁN  hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli 
Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ 
MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. 
Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní 
náměstí s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR.
5. den: Návrat do republiky v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, 2x večeře 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, rezervace 
vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč 
(18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)
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Navštívíme jedinečný Řím, kolébku západoevropské civilizace a křesťanství, s bohatstvím uměleckých 
děl a architektonických památek. Slavné zahrady a vily Tivoli, kam se již po celá tisíciletí uchyluje před 
žárem léta římská společenská smetánka a podmanivou Florencii, která je jedním obrovským a úchvat-
ným památníkem renesance a byly to právě obrazy a sochy, Botticelliho Zrození Venuše, Michelangelův 
velkolepý David a další, jež učinily z města jedno z předních center umění na světě. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hod. odlet z Prahy do Říma, transfer na ubytování do přímořského letoviska na břehu 
Tyrhénského moře.
2. den: Dopoledne navštívíme etruskou nekropoli CERVETERI  - jedno z nejmocnějších hospodářských 
center ve středomoří, v blízkosti se nachází Etruská nekropole - město mrtvých s etruskými hrobkami, 
Tomba dei Rilievi. Cestou zpět prohlídka bývalého římského přístavu OSTIA ANTICA, ruiny starého antického 
města ze 4. stol. př. n. l. podávající obraz o každodenním životě v antickém Římě. Odpoledne návrat na hotel, 
pobyt u moře. 
3. den: Celodenní ŘÍM, antické velkoměsto, Koloseum symbol města a nejvýznamnější římský amfiteátr 
vybudovaný císařem Vespasiánem, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících 
neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Palatin rezidence císařů, Kapitol náměstí navržené Michelangelem 
s nádhernými paláci a vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., 
Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, 
kostel San Pietro in Vincoli s originálem Michelangelova Mojžíše. Návrat na hotel.
4. den: Výlet do antického městečka TIVOLI - bývalé oblíbené letovisko 
movitých Římanů, papežů, kardinálů. VILLA D´ESTE , prohlídka rene-
sančních zahrad s terasami, stovkami fontán a vodotrysků. VILLA ADRI-
ANA  - Hadriánova vila velkolepý komplex antických památek z doby 
největší slávy římského impéria za vlády císaře Hadriána, Vodní divadlo, 
Venušin chrám, uměle vytvořené údolí Canopus. Odpoledne návrat na ho-
tel krajinou Albánských vrchů, městečko FRASCATI v oblasti tzv. Castelli 
Romani, s tradiční výrobou bílého vína, CASTEL GANDOLFO, krásné bor-
go na kopci, jemuž dominuje papežská letní rezidence, výhledy na Lago di Albano. Návrat na hotel.
5. den: Druhá část prohlídky ŘÍM - VATIKÁN , náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika 
sv. Petra, stojící na posvátném místě, kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr, na její výzdobě se podíleli 
Raffael, Michelangelo a další, Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská 
muzea se sbírkami antického umění, Raffaelovy Stanze, Pinakotéka a Sixtinská kaple s nejslavnějším umě-
leckým dílem na světě - Michelangelovy fresky - Poslední soud.  Výstup na kopuli baziliky s ohromujícím 
výhledem na celý Řím. Procházka starobylou čtvrtí Trastevere s nejstaršími kostely Říma, spleť úzkých uliček 
a nejslavnější barokní náměstí Piazza Navona v místech Domiciánova antického stadionu, oválné náměstí 
obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou Čtyř řek, barokní Fontána di Trevi – největší římská fontána a 
díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Piazza 
del Popolo s barokními kostely, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými 
obrazy. Návrat na hotel. 
6. den: Dle let. řádu v dopoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: 
let. dopravu Praha – Řím – Praha, let. taxy, příruční kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, odbavené zavazadlo 
do 20 kg, transfery z/na letiště, dopravu lux. klim. busem v Itálii, 5x ubytování v hotelu***s bazénem - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 990 Kč, 5x večeře 1 100 Kč,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč, rezervace vstupenky do Vatikán-
ských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, 
do 18ti let 70 Kč) 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Kód Termín Cena Svoz let.
IT574-18-1   26.08. – 31.08.   18 490,- L2, L3

Kód Termín Cena Trasa
IT573-18-1 09.05. – 13.05. 5 990,- A, B, L
IT573-18-2 26.09. – 30.09.               5 990,- A, B, L

CERVETERI » OSTIA ANTICA » ŘÍM » TIVOLI » VILLA D´ESTE » VILLA ADRIANA » FRASCATI » CASTEL 
GANDOLFO » VATIKÁN 

- přístav OSTIA ANTICA
- antické městečko TIVOLI 
- Sixtinskou kapli

Doporučujeme

Florencie Řím - Pantheon

Řím - Andělský hrad



fLORENCIE,
SIENA A SAN GIMIGNANO                                        

ANTICKÝ A STAROVĚKÝ ŘÍM 
LAZIO, MYSTICKÁ UMBRIE                                                  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách směr Itálie. 
2. den: Ráno příjezd do FLORENCIE , města umění a metropole Toskánska. Prohlídka spojená s návštěvou 
nejznámějších pamětihodností - historické centrum, Piazza del Duomo, Dóm a baptisterium – neodmyslitel-
ný symbol města s mistrovskými díly středověké architektury,  Giottova kampanila,  Bargello, Casa di Dante, 
stará tržnice, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, gotický františkánský kostel 
Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galileo a další), individuální volno 
v uličkách starého města, posezení u šálku dobré kávy a ochutnání místních specialit. Možnost návštěvy 
světoznámé galerie Uffizi, která sbírkou obrazů patří k největším galeriím světa, díla Botticeliho, Tiziana, 
Rubense a dalších slavných malířů. Podvečerní lázeňské městečko Montecatini Terme.
3. den: Zvlněná krajina středověkého Toskánska, to je fakultativní výlet s průvodcem do města SIENA, 
prohlídka historického centra , hl. náměstí Piazza del Campo, zvonice Torre del Mangia, sienská katedrála 
– jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými 
uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Středověké opevněné město rodových věží připomínající středově-
ký Manhattan SAN GIMIGNANO s nespočetnými architektonickými poklady, náměstí Piazza della Cisterna, 
Piazza del Duomo, bazilika, poutní kostel, místní gastronomie, víno Vernaccia di San Gimignano. Variantně 
je možné strávit celý den ve FLORENCII, možnost návštěvy např: galerie Bargello, kde středověký palác 
ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela, galerie Accademia, světově 
proslulá svou sbírku soch od Michelangela, vč. Michelangelova Davida a dalších, individuální volno ve městě. 
4. den: Druhá část prohlídky města FLORENCIE, klášter Santa Maria Novella s freskou Nejsvětější trojice, 
kostel San Lorenzo s knihovnou Michelangela, most přes řeku Arno - Ponte Vecchio s krásnými pohledy na 
město a záplavou zlatých šperků, tichá náměstí a obchůdky ve čtvrti Oltrarno, jeden z největších florentských 
paláců Palazzo Pitti, kostel Santa Maria del Carmine s kaplí Brancacciů. Odpoledne zahrady Boboli - dílo 
Medicejských, jedinečný příklad historické italské zahrady, odpočinek spojený s pohledem na skvosty rene-
sanční a barokní zahradní architektury - Buontalentiho jeskyně, půlkruhový amfiteátr, atraktivní umělý ostrov. 
Na závěr Piazzale Michelangelo, známé působivé vyhlídkové místo, velkolepá panoramatická scenérie měs-
ta, západ slunce nad řekou Arno. Odjezd do ČR. 
5. den: Návrat v dopoledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do metropole Umbrie městečka PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. 
Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána – dílo syna a otce Pisanových, Palazzo dei Priori, 
středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Ubytování v lázeňském 
městečku CHIANCIANO TERME. 
3. den: ORVIETO na osamělé tufové skále ve výšce 355 m, kam vyjedeme lanovkou. Procházka městem, Or-
vietský dóm, kostely, studna sv. Patrika, vyhlídková věž. Oblast Lazio a jedinečné italské renesanční zahrady 
VILLY LANTE. Krátce podvečerní ANGUILLARA, okouzlující městečko v krásném prostředí jezera Bracciano 
na úpatí hory Monti Sabatini. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska.
4. den: Etruská nekropole CERVETERI  - jedno z nejmocnějších hospodářských center ve středomoří, 
v blízkosti Etruská nekropole – město mrtvých s etruskými hrobkami, Tomba dei Rilievi. Cestou zpět bývalý 
římský přístav OSTIA ANTICA, ruiny starého antického města  ze 4. stol. př. n. l. Odpoledne pobyt u moře. 
5. den: Celodenní ŘÍM, antické velkoměsto, Koloseum – symbol města a nejvýznamnější římský amfiteátr, 
Forum Romanum s pozůstatky budov a chrámů, Palatin rezidence císařů, Kapitol náměstí navržené Miche-
langelem s  paláci a vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia, Pantheon 
- nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San 
Pietro in Vincoli s originálem Michelangelova Mojžíše. 
6. den: Antické městečko TIVOLI - bývalé oblíbené letovisko movitých Římanů, papežů i kardinálů. VILLA 
D´ESTE , prohlídka renesančních zahrad s terasami, stovkami fontán a vodotrysků. VILLA ADRIANA  - 
Hadriánova vila velkolepý komplex antických památek z doby největší slávy římského impéria za vlády císaře 
Hadriána. Odpoledne návrat krajinou Albánských vrchů, městečko FRASCATI v oblasti tzv. Castelli Romani, 
s tradiční výrobou bílého vína, CASTEL GANDOLFO, překrásné borgo na kopci, jemuž dominuje papežská 
letní rezidence, výhledy na Lago di Albano. 
 7. den: Druhá část prohlídky ŘÍM - VATIKÁN , náměstí a bazilika sv. Petra, Michelangelova Pietà, 
Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, Raffaelovy Stanze, 
Pinakotéka a Sixtinská kaple s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky - Poslední 
soud.  Výstup na kopuli baziliky s ohromujícím výhledem na celý Řím. Procházka starobylou čtvrtí Trastevere 
s nejstaršími kostely Říma, spleť úzkých uliček,  barokní náměstí Piazza Navona s Berniniho fontánou Čtyř 
řek, Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, 
Piazza di Spagna se Španělskými schody, Piazza del Popolo s barokními kostely, Santa Maria dei Mira-
coli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Podvečerní atmosféra města a večer odjezd do ČR.
8. den: Návrat v poledních hodinách.

Navštivte s námi Florencii, kolébku renesance, srdce Toskánska, město Michelangela a rodu Medici, 
romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Budeme mít dostatek času nasát atmosféru města, 
prohlédnout si světové klenoty architektury a užít si individuálního volna v uličkách toskánské metropo-
le. Formou výletu poznáme i jedinečná středověká města Sienu a San Gimignano.Poznejte s námi mystickou Umbrii a samý střed Itálie Lazio, rozmanitý kraj sopečných jezer, hor a olivo-

vých hájů mezi Apeninami a Tyrhénským mořem, kde před rozkvětem Říma žili Etruskové.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování 
v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, po-
bytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 300 Kč, 2x večeře 
800 Kč, galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 
120 Kč,) galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 
18 let 90 Kč), u všech nutná rezervace v CK min. měsíc 
před odjezdem, v případě mimořádné výstavy se může cena 
vstupenky zvýšit), fakultativní výlet Siena – San Gimignano 
700 Kč (minimálně 20 účastníků), komplexní pojištění včetně 
storna zájezdu 180 Kč 

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 
31.1.2018
Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x v přímořském letovisku 
u Říma, hotel s bazénem), 5x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 990 Kč, 5x večeře 1 100 Kč,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč, rezervace vstupenky do Vatikán-
ských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, 
do 18ti let 70 Kč) 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3% PO
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PERUGIA » CHIANCIANO TERME » ORVIETO » VILLA LANTE » ANGUILLARA » CERVETERI » OSTIA 
ANTICA » ŘÍM » TIVOLI » VILLA D´ESTE » VILLA ADRIANA » FRASCATI » CASTEL GANDOLFO 
» VATIKÁN 

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT576-18-1 27.04. – 01.05. 5 690,-         B, H + Č. Budějovice
IT576-18-2 19.09. – 23.09. 5 690,-         B, H + Č. Budějovice

83

KOLéBKA RENESANCE, TO PRAVé TOSKÁNSKOTYRHéNSKé MOŘE A TERMÁLNí LÁZNĚ

Kód Termín Cena Trasa
IT575-18-1    24.08. – 31.08. 10 390,-          A, B

Vatikán San Gimignano
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fLORENCIE S KOUPÁNÍM                                     BENÁTKY 
A OSTROVY BURANO, MURANO                                          

ITÁLIE

84

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí po kanálech, (celodenní plavenka 15 €, 20 € plavba na ostrovy), fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůž. pokoj 790 Kč, 2x večeře 590 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč 

Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

Cena zahrnuje:dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, místního průvodce ve Florencii, místní dopravu, ochutnávky, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 200 Kč, 1x večeře 480 Kč, záloha na vstup do galerie Uffizi 500 Kč (nutná rezervace v CK), záloha na vstupné 
do mramorových dolů 300 Kč (min. 15 os.), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Kód Termín Cena Trasa
IT578-18-1 18.05. – 20.05. 4 890,- D + Ostrava (+500)
IT578-18-2  28.09. – 30.09. 4 460,- D + Ostrava (+500)

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z republiky.
2. den: FLORENCIE , toskánská metropole, kolébka renesance, prohlídka s místním průvodcem, Santa 
Maria Novella, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Santa Croce, Piazza 
Duomo, dóm, Giottova kampanila, možnost návštěvy baptisteria a kopule katedrály, galerie Pitti nebo zahrad 
Boboli, ubytování v MONTECATINI TERME, atmosféra oblíbeného lázeňského městečka, možnost fakult. 
večeře za příplatek.
3. den: Město věží SAN GIMIGNANO  s možností ochutnávky místních specialit a vín. PISA , románské 
památky a šikmá věž. VINCI, městečko na kopci, rodiště Leonarda da Vinci, možnost návštěvy Museo Leo-
nardiano, návrat do hotelu.
4. den: Údolím Garfagnana s překrásnými přírodními scenériemi Apuánských Alp, fakult. cesta místním 
busem do hor a návštěva krápníkové jeskyně. CARRARA, výjezd k mramorovým lomům, fakult. exkurze do 
bývalých dolů s místním průvodcem – jedinečný zážitek, odpolední koupání na plážích.
5. den: LUCCA, město s mohutnými hradbami a historickým jádrem, románská a gotická architektura, krátká 
prohlídka centra. Možnost volby dalšího programu: 1. skupina - individuální pobyt v LUCCE, nebo 2. skupina 
-odjezd k moři na pláže u CARRARY, koupání. V podvečer návrat na ubytování, cestou zastávka v LUCCE 
a nástup 1. skupiny (v případě nepříznivého počasí odjezd z Luccy dříve, krátká zastávka v PISTOII, staro-
bylé město) a společně návrat na hotel. V případě zájmu celodenní individividuální výlet do Florencie místní 
dopravou (8 €).
6. den: Celodenní prohlídka FLORENCIE, galerie, muzea, atmosféra města, Ponte Vecchio, možnost návštěvy 
galerie Uffizi (nutná rezervace v CK) a dalších muzeí. Večer odjezd do republiky.
7. den: Předpokládaný návrat v dopoledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Podrobný popis zájezdu na www.redok.cz. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách (Praha 
4:30 hod.) do Rakouska a Itálie. Odpoledne prohlídka zám-
ku MIRAMARE na břehu Terstského zálivu. Romantická 
novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena 
rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval Max-
milián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry zámku 
i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do jeho na-
plnění na mexickém popravišti. Večer se ubytujeme v hotelu 
v přímořském letovisku Lido di Jesolo nebo Cavallino, pří-
padná večeře.  
2. den: Po snídani plavba po laguně do BENÁTEK , 
prohlídka historického města, náměstí sv. Marka s velko-
lepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác, 
Kampanila, věhlasný most Rialto, rialtské trhy, Santa Ma-
ria Gloriosa dei Frari s mistrovskými kousky od Tiziana 
a G. Belliniho, bazilika San Giovanni e Paolo s náhrobky 
dóžat, projížďka po Canal Grande, který lemují nejvelko-
lepější paláce, Campo San Polo, největší benátské sucho-
zemské náměstí. Večer návrat na hotel.  
3. den: Návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov BURA-
NO známý ručními krajkami a fantastickou atmosférou malých pestrobarevných domků na břehu nespočtu 
kanálů, ostrov MURANO, skupina ostrůvků propojených mezi sebou mosty, z praktických důvodů odvěké 
centrum sklářů, sklářské dílny, ukázka foukání skla. Odpoledne odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách. 

A PŘíRODNí PARK GARFAGNANA 

+ ZÁMEK MIRAMARE 
Florencie, Lucca a Pisa jsou perlami v náručí Toskánska. Florencie je kolébkou renesance, městem Miche-
langela a Medicejských. Potkáme se s historií a uměním na každém kroku, ochutnáme skvělé toskánské 
víno, navštívíme přírodní park Garfagnana a mramorové doly u Carrary. Vydejte se s námi do Benátek bez nočního přejezdu. Benátky a ostrovy na laguně, věčná inspirace, 

jeden z pilířů evropské kultury. Město, které má zkrátka každému co nabídnout. Toulejte se s námi 
jedinečnými uličkami, poznejte chrámy, mistrovská díla od Tiziana nebo G. Belliniho, ostrovy benátské 
laguny s tradicemi, rialtské trhy. Cestou navštívíme romantický zámek Miramare, na břehu Terstského 
zálivu. Uprostřed krásných zahrad nás čeká zámek plný kontrastů, vypovídající dramatický a tragicky 
zakončený osud svého majitele. 

Kód Termín Cena Trasa
IT577-18-1 02.07. – 08.07. 8 990,- J

Kód Termín Cena Trasa
IT582-18-1 30.08. – 03.09. 5 590,- J

FLORENCIE » MONTECATINI TERME » SAN GIMIGNANO » VINCI » CARRARA » LUCCA 

ZÁMEK MIRAMARE » BENÁTKY » OSTROV BURANO » OSTROV MURANO 

BENÁTKY, OSTROVY, SLAVNOSTI GONdOL                                      

Florencie Benátky

Florencie



BENÁTKY

PADOVA
VERONASIRMIONE

VICENZA
LAGO DI GARDA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách od-
jezd z republiky do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do BENÁTEK, 
kam připlujeme lodí z Punta Sabbioni. 
Prohlídka historického města s průvod-
cem, Piazza S. Marco s úchvatnou ba-
zilikou - vzpomínka na spojení Benátek 
s Byzancí, triumf gotické architektury 
Dóžecí palác – symbol slávy a moci 
Benátek s krásným podloubím ve stylu 
benátské gotiky, Kampanila - možnost 
vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou 
na celé město, Canal Grande a oká-
zalé paláce, tržnice, Santa Maria Glo-
riosa dei Frari. Projdeme se benátskými 
uličkami s paláci, kostely, mosty a náměstíčky, až ke slavnému mostu Ponte Rialto. Odpol. lodí na ostrov 
Murano, ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria e Donato s mozaikami. V podvečerních hodinách návrat 
lodí k busu, odjezd na ubyt. do hotelu u Verony, fakult. večeře v hotelu. 
3. den: Po snídani navštívíme město VICENZA, město Andrea Palladia, velký stavitel vtiskl svou pečeť celé-
mu městu, náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo 
na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního města PADOVA, pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat 
na hotel a večer nás čeká vrchol celého zájezdu, antická aréna a zhlédnutí jednoho z nejuváděnějších operních 
představení - dílo GIOACCHINA ROSSINI – LAZEBNÍK SEVILLSKÝ. Po představení návrat na hotel.
4. den: Dopoledne prohlídka VERONY, městské hradby, náměstí Scaligerů, Dóm, Juliin dům s balkónem. 
Odpol. strávíme u břehů jezera LAGO DI GARDA, zastavíme v SIRMIONE, městečku na jihu jezera, jemuž 
dominuje středověký hrad Rocca Scaligera. Projížďka lodičkou s výhledy na vilu Maria Callas. Odjezd do ČR. 
5. den: Předpokládaný příjezd v časných ranních hodinách.   

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd ve večerních hodinách z republiky. 
2. den: Program A Procházka BENÁTKAMI I. – Chiesa della Pietà (kostel, kde působil Vivaldi), Riva de-
gli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd na benátskou Kampanilu 
(vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice ( jedno z hlavních 
center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský 
most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. 
Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica 
dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco 
(unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della 
Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce 
benátského), vyhlídková plavba vaporettem k náměstí San Marco.
Program B Odlet v odpoledních hod. z Prahy do Benátek, transfer na hotel, ubytování.
3. den: Společný program A i B. Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fa-
sád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, MURANO – ostrov benátských sklářů, 
v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na 
karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.
4. den: Společný program A i B. Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel 
s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (do-
minikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, 
Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum Peggy 
Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute, Punta della Dogana s 
expozicí nejmodernějšího umění. Program A Večer odjezd do ČR.
5. den: Program A Návrat v časných ranních hodinách. Program B Procházka BENÁTKAMI I. viz 2. den 
zájezdu Program A. V podvečerních hodinách transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.

Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero 
Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona 
s operním představením Lazebník sevillský v antické aréně pod širým nebem.

Většina cestovních kanceláří Vás vezme do Benátek na pouhý den. My vám nabízíme na karneval nebo 
na Velikonoce hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí 
i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, rene-
sanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme 
i na karnevalové pochutiny typické pro toto město.  Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který 
se městu na laguně věnuje již 25 let.

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, pobytovou 
taxu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, plavby lodí - Benátky (cca 25 €) 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 
1lůžk. pokoj 1 490 Kč, 1x večeře 500 Kč, vstupenka na 
představení Lazebník Sevillský 850 Kč, kaple Scrovegni 
380 Kč, pro zájemce o shlédnutí Teatro Olimpico nutná 
rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před odjezdem,  
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Cena zahrnuje:
Program A dopravu lux. klim. busem, 2x ubyt. v hote-
lu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, prů-
vodce. Program B let. dopravu Praha – Benátky – Praha 
vč. let. tax, příruční zavazadlo dle podmínek let. společ-
nosti, transfery z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** 
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí po kanálech cca 
40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy, po-
byt. taxu, fakult. služby a vše, co v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 
1 000 Kč (1 500 Kč Program B), Program A komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč (Program B 140 Kč), 
odbavené zavazadlo do 20 kg 1 500 Kč

Zájezdy provází Mgr. Václav Kabíček
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BENÁTKY » VICENZA » PADOVA » OPERA LAZEBNÍK SEVILLSKÝ » VERONA » LAGO DI GARDA » 
SIRMIONE 

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT583-18-1        15.08. – 19.08.      5 990,-         A, B, L
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BENÁTKY, PADOVA, VICENZABENÁTSKý KARNEVAL A VELIKONOCE V BENÁTKÁCH

VERONA
OPERA LAZEBNÍK SEVILLSKÝ                                                  

BENÁTKY, 
MĚSTO NA LAGUNĚ                                                  

Verona – antická aréna, náměstí Scaligerů
Gioacchino Rossini a opera Lazebník Sevillský

Doporučujeme

Program Kód Termín Cena Trasa
A Bus IT579-18-1 08.02. – 12.02. 4 790,- A, B, G
B Let IT580-18-1 09.02. – 12.02. 10 990,- L2, L3
A Bus IT581-18-1 29.03. – 02.04. 4 790,- A, B, G

Verona amfiteatr

Verona

Bazilika sv. Marka
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LAGO dI GARdA SUPERLATIVY
ITALSKÝCH JEZER                                         

ITÁLIE

86

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. 
pokoje příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, 2x večeře 
890 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 

SLEVA 55+  ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Michal HrazdilCena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, pobytovou 

taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, 2x večeři 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Kód Termín Cena Trasa
IT585-18-1 24.05. – 27.05. 6 290,- A , B    

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes Brennerský průsmyk mezi Zillertalskými a Stu-
baiskými Alpami. Odpoledne prohlídka historické metropole regionu Trentino, město TRIDENT s malebnou 
polohou na břehu řeky Adiže pod štíty Alp, s mohutným Dómem na Piazza Duomo, kde v polovině 16. stol. 
zasedal tridentský koncil, jenž reagoval na vznik protestantských církví. Přejezd do nedaleké oblasti jezera 
Lago di Garda na ubytování.
2. den: Celodenní program v severní polovině LAGO DI GARDA, která je jako norský fjord sevřena kolmými 
alpskými štíty. Dopoledne prohlídka městečka RIVA na nejsevernějším výběžku jezera.  Fakult. výlet lodí do 
městečka LIMONE, které patří k nejmalebnějším obcím severní Itálie, protože je chráněno od severu mohut-
nou skálou, neproniká do něj studený vzduch od Alp a daří se tu subtropické vegetaci, jíž dominují citrony. 
Výlet pokračuje plavbou napříč jezerem do městečka MALCESINE, které se může pochlubit spletí středo-
věkých uliček a hradem. Z Malcesine je možné vyjet panoramatickou lanovkou na vrchol MONTE BALDO 
(1 800 m n.m.) a podniknout lehkou procházku, či se jen kochat výhledy na jezero, jehož celou 50 km dlouhou 
plochu lze odsud přehlédnout. Večer návrat do hotelu.
3. den: Program v jižní polovině LAGO DI GARDA, která se pozvolna rozlévá do Pádské nížiny jako moře. 
Zastávka a prohlídka městečka GARDA, které dalo jméno celému jezeru, pěkná promenáda, středověké ulič-
ky, populární lázeňského letovisko SIRMIONE s mohutným jezerním hradem Scaligerů, zvedacím mostem, 
věžemi, opevněným přístavem se spoustou leknínů, prohlídka působivého hradu, procházka středověkými 
uličkami, možnost výletu bárkou podél Sirmione s výhledy na impozantní ruiny Catullovy vily. Večer odjezd 
do republiky. 
4. den: Návrat v časných ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd.  
Odpoledne příjezd k severnímu břehu jezera 
LAGO DI GARDA, které v těchto místech při-
pomíná severský fjord se subtropickou vegeta-
cí. Prohlídka starobylého městečka RIVA, které 
před sto lety představovalo riviéru Rakouska-
-Uherska. Lodní výlet do malebného LIMONE, 
kde rostou citronovníky a do MALCESINE pod 
horou Monte Baldo, která se zvedá do výše přes 
2 200 m. Přejezd na ubytování.
2. den: Dopoledne program na jižním břehu 
Lago di Garda – prohlídka historického lá-
zeňského městečka na ostrůvku SIRMIONE. 
Možnost výletu člunem kolem ostrůvku nebo 
návštěva vodního hradu. Procházka středově-
kými uličkami i lázeňským parkem. Pokračujeme k jezeru LAGO DI ISEO, které obklopují téměř 2 000 m 
vysoké skalní stěny, prohlídka města ISEO, pro které jsou charakteristické benátské domy s podloubím a výlet 
lodí na největší jezerní ostrov v Evropě – MONTE ISOLA, který se zvedá do výše 400 m nad jezerní hladinu. 
Na ostrově budeme obdivovat rybářské vesničky i olivové háje a kochat se výhledy. Přejezd do údolí řeky 
Brembo. Nocleh v hotelu s výhledem na Lago Di Iseo.
3. den: Celodenní program u východního ramene jezera LAGO DI COMO zasazeného do idylické scenérie 
hor pod vrcholy Rétských Alp. Příjezd do druhého největšího města na břehu jezera – LECCO a procházka po 
nábřeží, prohlídka kostala s nejvyšší věží celé Lombardie. Celodenní fakultativní výlet za atrakcemi východního 
ramene jezera: přejezd lodí nebo vlakem do malebného městečka VARENNA, které je označováno jako perla 
Lago di Como. Jeho uličky mají podobu schodišť, domy vyrůstají přímo z vody. Možnost návštěvy působivých 
terasovitých zahrad Villy Monastero, kláštera, jenž byl přestavěn na zámeček. Poté plavba lodí do pomy-
slného středu jezera. Prohlídka věhlasného městečka BELLAGGIO, možnost návštěvy zahrady klasicistní 
rezidence Melzi, kde před 200 lety sídlil premiér Napoleonovy italské republiky. Večer návrat lodí nebo vlakem 
do Lecca. Noční přejezd do republiky.
4. den: V ranních hodinách návrat do ČR.

POBYT U NEJVĚTŠíHO JEZERA ITÁLIE 

LAGO DI GARDA – NEJVĚTŠí, LAGO DI COMO - NEJHLUBŠí
LAGO DI ISEO – NEJVĚTŠí OSTROVZájezd nás zavede na rozhraní Alp a subtropů, německého a italského světa a tří italských regionů, 

do okolí jezera Lago di Garda, které je právem nazýváno zahradou Itálie. Poznáme kouzlo největšího 
italského jezera Lago di Garda, nad nímž se tyčí strmé vápencové stěny Gardských hor. Prohlédneme 
si malebná jezerní městečka Riva, Limone, Malcesine, Garda a působivé Sirmione. Panoramatickými 
výhledy se potěšíme z vrcholu Monte Baldo v Malcesine.

Malebná městečka, plavby loděmi, středověké kostely, alpské vyhlídky, subtropická vegetace, známá 
i neprávem opomíjená místa na pomezí Alp a Středomoří, cesta do Itálie bez nočního přejezdu.

Kód Termín Cena Trasa
IT584-18-1     13.09. – 16.09. 5 290,- A, B

TRIDENT » LAGO DI GARDA » RIVA » LIMONE » MALCESINE » GARDA » SIRMIONE

LAGO DI GARDA » RIVA » LIMONE » MALCESINE » LAGO DI GARDA » SIRMIONE » LAGO DI ISEO » 
ISEO » MONTE ISOLA » SAN PELLEGRINO TERME » LAGO DI COMO » LECCO » VARENNA » BELLAGGIO 

Doporučujeme
- největší jezerní ostrov Evropy Monte Isola

Limone Sirmione

Lago di Garda



ÚdOLÍ AOSTA, PIEMONT
NP GRAN PARAdISO                                                   

LAGO MAGGIORE
A LAGO dI COMO                                                 

LAGO DI COMO

LECCO

SAN PELLEGRINO

TERME

LAGO DI ISEO

RIVA

LIMONE
LAGO

DI GARDA

SIRMIONE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách do Itálie.
2. den: V krajině alpského podhůří navštívíme jezero LAGO D´ORTA s ostrůvkem Isola San Giulio s do-
chovanou bazilikou s kazatelnou z černého mramoru. Prohlídka městečka ORTA SAN GIULUO, historické 
centrum, paláce a domy s železnými kovanými balkony, Piazza Principale s katedrálou, kostel Santa Maria 
Assunta. Nad městem spatříme kostel Sacro Monte. Pokračujeme do údolí Valle d´Aosta, do stejnojmenného 
města AOSTA, obklopeného horami a věčně zasněženými vrcholy. Pro-
cházka a prohlídka vč. významných římských památek, Augustův oblouk, 
římský most z 1. stol., Porta Pretoria, katedrála, Sant´Orsso aj. Ubytování. 
3. den: Výlet do údolí VALLE D´AOSTA. Přitažlivé městečko COURMAY-
EUR, majestátní alpské štíty. Lanovkou vyjedeme z Entrèves na AIQUILLE 
DU MIDI (3 482 m), závratné výhledy na Alpy a Mont Blanc (Monte 
Bianco). Údolím VALTOURNENCHE pokračujeme pod Matterhorn (Mon-
te Cervino). Horské středisko BREUIL-CERVINIA u švýcarských hranic, 
lanovkou možnost vyjet na PLATEAU ROSA (3 480 m), úžasná podívaná 
na okolní hory. Návrat na ubytování. 
4. den: Jedinečný kout přírody NP GRAN PARADISO. Dopoledne měs-
tečko COGNE, proslulé výrobou krajek, vstupní brána parku a údolí VAL-
NONTEY, které skýtá podmanivou podívanou na ledovce. Odpoledne návštěva největšího zámeckého areálu 
v Piemontu VENARIA REALE, ubytování v Turíně a poté budeme mít možnost navštívit největší gastronomic-
ké nákupní centrum na světě Eataly, moderní tržnici s výrobky producentů sdružených v organizaci Slowfood, 
jedinečné možnosti nákupů, součástí je i několik restaurací. 
5. den: Celodenní výlet do JIŽNÍHO PIEMONTU – údolí, vinice, čerstvé italské produkty, sladké lískové oříš-
ky, bílé lanýže a bohatá kulinářská tradice. Navštívíme ASTI, spojované nejčastěji se sladkým šumivým vínem, 
ležící uprostřed nejprestižnější italské vinařské oblasti, prohlídka historického centra vč. katedrály a vyhlídky 
z věže Torre Troyana. ALBA, městečko obklopené háji lískových oříšků, které chrlí nejlépe prodávané čokolády 
na světě, Ferrero Rocher, MonCheri nebo krém Nutella. Prohlídka impozantní katedrály a středověkého centra 
s dlážděnými ulicemi. Vesnička BAROLO střežená stejnojmenným hradem, vynikající robustní červená vína 
s vůní po lanýžích a pomerančích, návštěva Muzea vína Barolo, ochutnávka vína. Přes BRA s barokním cent-
rem, řadou prodejen, organickými salámy a ručně vyráběnými cukrovinkami se vrátíme na ubytování. 
6. den: Prohlídka TURÍNA, města se slavnou minulostí, jehož barokní stavby jsou zde zasazeny do scenérie 
alpského podhůří. Piazza Castello, Královský palác, Turínská katedrála s proslulou turínskou rouškou, hrad 
Borgo Medievale, výstřední projekt Mole Antonelliana (167 m vysoká věž) aj, fakult. lze vyjet výtahem na 
vyhlídkovou plošinu, výhledy na Alpy a údolí řeky Pád. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.  
7. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR 
přes Bavorsko a Švýcarsko do severní Itálie. Ubyto-
vání v hotelu s panoramatickým výhledem na jezero 
Lago di Lugano.
2. den: Celodenní program u nejkrásnějšího jezera 
Evropy LAGO DI COMO, zasazeného do idylické 
scenérie hor pod zasněženými vrcholy Rétských Alp. 
Zastávka v lázeňském městečku TREMEZZO a pro-
hlídka rezidence VILLA CARLOTTA se sochařskou 
expozicí,  terasovitými zahradami, které se zvedají 
od břehu jezera, výhledy na jezero, půvaby italské 
zahradní architektury. Výlet lodí přes jezero Lago 
di Como do malebného BELLAGGIA, které vyhle-
dávají světové celebrity a v jeho blízkosti má svou 
vilu George Cloony, Brad Pitt nebo rodina Versace. 
Místo inspirovalo i kasino v Las Vegas, safírově 
modré přístaviště, spousta kamenných schodišť 
a domy s barevnými okenicemi. Odpoledne vyhlíd-
ková plavba po jezeře, i kolem vily Oleandra, jež patří Georgi Cloonymu. V podvečer prohlídka města COMO 
se středověkou katedrálou a připomínkami slavných antických rodáků - Plinius starší, Plinius mladší. Možnost 
výjezdu lanovkou na horu BRUNATE, odkud lze podniknout procházku na vyhlídková místa na jezero Lago 
di Como. Večer návrat na ubytování.  
3. den: Celodenní program u jezera LAGO MAGGIORE. Zastávka v ARONĚ u gigantické sochy Karla Borro-
mejského, světce, který pocházel z rodiny, jež nechala vystavět zámky na jezeře. Výlet lodí na BORROMEJ-
SKÉ OSTROVY - Isola Bella, Madre a Pescatori: šlechtické rezidence, subtropické zahrady na vyhlídkových 
terasách, parky plné exotických stromů a rybářské vesnice. Prohlídka lázeňského městečka STRESA, které 
inspirovalo amerického spisovatele Hemingwaye. Procházka po promenádě. Možnost lodního výletu ke kláš-
teru sv. Kateřiny, zavěšeného na skále, která se kolmo zvedá z jezera. Večer odjezd do ČR.
4. den: Návrat v ranních hodinách.

Zajímavý zájezd nás zavede k ryzí kráse jezera Lago d´Orta, navštívíme údolí Vall d´Aosta s výhledy 
na Mont Blanc a Matterhorn i turisty nedotčenou krajinu NP Gran Paradiso. Za gurmánskými zážitky 
se vypravíme do oblasti vína a lanýžů do jižního Piemontu. Na závěr Turín, město s bohatou historií, 
které má rozhodně co nabídnout a možnost návštěvy největšího gastronomického nákupního centra 
na světě Eataly.    

Cesta do Itálie bez nočního přejezdu, ubytování v hotelu s fantastickou polohou, subtropické zahrady 
pod alpskými štíty, aristokratické rezidence, malebná městečka. V Itálii se nachází více než tisíc jezer, 
z nichž každé se vyznačuje odlišným charakterem a jedinečnou krásou. My jsme pro vás vybrali ty 
nejexkluzivnější. Lago Maggiore i Lago di Como mají největší koncentraci zámeckých zahrad ze všech 
italských jezer. Oblíbili si je celebrity i běžní turisté. George Clooney se tu rozhodl vychovávat své děti. 
V jarním období břehy a ostrůvky jezer hýří barvami rozkvetlých azalek, rododendronů, magnólií nebo 
kamélií. Navštívíme skutečné jezerní „perly“, které Goethe, Remarque nebo Hemingway nadšeně vychva-
lovali. Ale ani jejich slova nevystihují dostatečně jejich skutečnou krásu, lemovanou zasněženými horami.

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobyt. taxu, 4x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. výlety, lanovky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 790 Kč, 4x večeře 1 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Ubytování: stylový hotel*** nad jezerem Lugano, ideální místo pro strávení příjemného pobytu u italských jezer, sluneční terasa 
s pohádkovým výhledem na jezero. Příjemné 2lůžk. pokoje se vším komfortem - klim., sat.TV, fén.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x bufetovou snídani, 
pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, plavby lodí, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 600 Kč, 2x večeře 890 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil PO
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LAGO D´ORTA » ORTA SAN GIULUO » AOSTA » VALLE D´AOSTA » COURMAYEUR » AIQUILLE DU MIDI 
» ÚDOLÍ VALTOURNENCHE » BREUIL-CERVINIA » PLATEAU ROSA » NP GRAN PARADISO » COGNE » 
ÚDOLÍ VALNONTEY » VENARIA REALE » ASTI » ALBA » BAROLO » BRA » TURÍN 

LAGO DI COMO » TREMEZZO » VILLA CARLOTTA » BELLAGGIO » COMO » LAGO MAGGIORE » ARONA 
» BORROMEJSKÉ OSTROVY » STRESA

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT587-18-1    13.07. – 19.07.                     8 590,-         A, B

Kód Termín Cena Trasa
IT586-18-1    10.05. – 13.05. 5 890,-          A, B
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KOUZELNÁ SEVEROZÁPADNí ITÁLIEROZKVETLÁ ITALSKÁ JEZERA

- údolí VALLE d´AOSTA
- vyjet na PLATEAU ROSA
- městečko COURMAYEUR
- údolí VALNONTEY
- vesničku BAROLO
- Mole Antonelliana

Doporučujeme

Bellaggio Turin



PO
ZN

ÁV
AC

í Z
ÁJ

EZ
DY

 –
 JI

ŽN
í E

VR
OP

A

MILANO 
A OPERA ELEKTRA V LA SCALE                                         

MILANO

ITÁLIE

88

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda da Vinciho, 2x ubytování 
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, vstupenku do Teatro La Scala, fakult. služby a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 1 200 Kč, komplexní pojištění včetně storna zájezdu 140 Kč, vstupné na operní 
přestavení v La Scala – info CK. 

Zájezd provází kvalifikovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek, doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá velmi 
brzy vyprodán

Poznámka pro zájemce o lístky do Opery La Scala 
Prodej vstupenek probíhá formou prodeje míst v boxu 
v jednotlivých lodžiích. Většina vstupenek se prodá-
vá měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. 
Z tohoto důvodu je nutná vaše včasná rezervace 
- nejpozději do 10.08.2018! Po tomto termínu CK 
zajištění vstupenek nezaručuje! Informace ohledně 
volných míst podá CK.
Ředitelství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo na 
změnu programu i případnou změnu sólistů. Na operní 
představení postačí formální společenské oblečení. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Milano - Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společ-
nosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, městskou dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 990 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč, 
Pro zájemce možnost zajištění prohlídky fresky Leonarda da Vinciho „Poslední večeře páně“ v Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie 460 Kč a návštěvu stadionu San Siro 490 Kč. V obou případech nutná velmi včasná rezervace min. 2 měsíce před 
odletem, bližší info v CK.

Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová

Kód Termín Cena Trasa
IT590-18-1              21.11. – 24.11. 6 590,- A, B + Č. Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do MILANA - pulzující město Lombardie, ve 
3. stol. hlavní město říše Římské, město umění, designu a světové módy a sportu. Transfer na ubytování do 
hotelu. Následuje  prohlídka Piazza Duomo se slavnou fenomenální gotickou katedrálou Duomo, vyhlídka ze 
střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět i Alpy, zastřešená obchodní pasáž Galleria Vittorio 
Emanuele II. – zde můžeme v Il. Salotto ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně, atmosféra historického 
centra, individuální volno, návrat na hotel. 
2. den: Ulice Via Dante s cihlovou pevností Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek 
s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, vyhlídková věž, možnost návštěvy světoznámých 
muzeí např: Museo d´ Arte Antica, za zámkem pak velký park Parco Sempione se stadionem, akváriem či 
Mírovým obloukem. Ochutnejte typickou místní specialitu cotoletta alla Milanese (obalovaný telecí řízek). 
Zbytek dne věnujeme návštěvě  Zlatého čtyřúhelníku Quadrilatero d´Oro. Obchody a butiky všech proslu-
lých módních návrhářů. Individuální volno k procházkám a nákupům v pavoučích sítích úzkých, dlážděných 
milánských ulic. Pro zájemce zajistíme individuální návštěvu stadionu San Siro (AC Milán a Inter Milán).
3. den: Dokončení prohlídky města, tradiční sídla milánských vládců 11. a 12. stol., Arcibiskupský a Královský 
palác, Piazza della Scala s pomníkem Leondarda da Vinciho,  legendární budova milánské opery La Scala 
postavené r. 1778 v klasicistním stylu, divadelní muzeum,  honosné paláce, slavné kostely vč. chrámu sv. 
Ambrože. Nenecháme si ujít jednu z nejslavnějších italských obrazáren s díly od A. Mantegny, Rafaela, Belli-
niho, Rembrandta a dalších mistrů Pinacoteca di Brera. 
4. den: Dokončíme prohlídku města s průvodcem, bohaté možnosti nákupů, návštěvy dalších muzeí a galerií, 
ev. návštěva centra Fashion District - jeden z největších outletů v Evropě - opravdový ráj nákupů. Individu-
ální volno, dle let. řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: Ráno příjezd do pulzujícího města Lombardie, města umění, designu a světové módy MILÁNA. Pro-
hlídka Piazza Duomo s gotickou katedrálou Duomo, fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy 
katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět až do Švýcarska, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio 
Emanuele II., zde můžeme ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně. Shlédneme slavnou nástěnnou malbu od 
Leonarda da Vinciho „POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ“ - Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Individuální volno, 
procházky, nákupy v úzkých milánských uličkách.
3. den: Navštívíme Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arká-
dový dvůr Cortile della Rocchetta. Dnes zámek poskytuje přístřeší několika muzeím věnovaných užitnému 
umění, archeologii a mincím - Museo d´ Arte Antica, úchvatná sbírka nábytku, starožitností a maleb obsahuje 
také díla od Tiziana, Van Dycka či poslední nedokončené sousoší Michelangela Pietà Rondanini. Pinacoteca 
di Brera, jedna z nejslavnějších italských obrazáren s díly od A. Mantegny (Mrtvý Kristus), Rafaela (Sňatek 
Panny Marie), Belliniho, Rembrandta a dalších mistrů. Odpoledne návrat na hotel, večer nás čeká vrchol 
zájezdu, představení na pravděpodobně nejslavnější operní scéně světa, v legendární LA SCALE. Návště-
va operního představení ELEKTRA od Richarda Strausse bude neuvěřitelný zážitek. Po představení cca 
v 23.00 hod. se vrátíme na hotel.
4. den: Odjedeme k prohlídce pozoruhodného kartuziánského kláštera CERTOSA DI PAVIA, jedna z nejim-
pozantnějších staveb celé severní Itálie. Odpoledne odjezd do republiky, předpokládaný návrat v nočních, až 
časně ranních hodinách, dle míst nástupů. 

MĚSTO OPERY A L. DA VINCIHO 

FRESKA L. DA VINCI - POSLEDNí VEČEŘE PÁNĚ                            Stylové evropské město módy a jedno z nejbohatších měst Itálie Milano, město překypující uměleckými 
poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La Scala, fresky Leonarda da Vinciho, město 
kostelů, honosných paláců, labužníků a módy. Navštívíme Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné 

Opery La Scala a fresky Leonarda da Vinciho, město fotbalu, město labužníků a město módy. Zaži-
jeme neopakovatelnou atmosféru operního představení na jedné z nejslavnějších operních scén světa, 
v legendární Teatro alla Scala.

Kód Termín Cena Svoz let.
IT589-18-1              27.04. – 30.04. 10 690,- L2, L3
IT589-18-2              28.09. – 01.10. 10 690,- L2, L3

- legendární La Scale a opera R. Strausse Elektra
- fresku L. da Vinciho Poslední večeře Páně

Doporučujeme



VÝHLEdY dOLOMIT

Zájezd za poznáním těch nejkrásnějších a nejznámějších koutů Dolomit. Seznámíme se o masivem Sella, 
vyjedeme na “Terasu Dolomit” i na jejich nejvyšší horu Marmoladu, nevynecháme průsmyk Falzarego, 
chatu Lagazuoi, sestoupíme do nitra hory. Po celou dobu zájezdu jedinečné vyhlídky, horská jezera, lehká 
turistika v oblasti Cinque Torri, Sella i Tre Cime di Lavaredo. 

ÚDOLÍ PUSTERTAL » LAGO DI BRAIES » PASSO PORDOI » TERASA DOLOMIT » MARMOLADA » PASSO 
FALZAREGO » CINQUE TORRI » CORTINA D´AMPEZZO » MISURINA » TRE CIME DI LAVAREDO

NEJKRÁSNĚJŠí A JEDINEČNé VYHLíDKY
HORSKÁ JEZERA, LEGENDÁRNí MISURINA

VELKÁ dOLOMITSKÁ CESTA                                                   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách
2.den: Ráno lázeňské MERANO, procházka 
historickým centrem pod ötztalskými le-
dovci, výjezd malou lanovkou na “jablečnou” 
náhorní pološinu a pohodová procházka do 
malebné vesnice TIROL s rodovým hradem 
Tirolských hrabat Castle Tirol (možno přejet 
busem), odpoledne návštěva zámku a zahrad 
TRAUTTMANSDORF, nejkrásnější zahrady Itá-
lie r. 2005. Odjezd na ubytování v okolí Brixenu.
3.den: Vyjedeme autobusem na náhorní plo-
šinu RENON (Ritten), navštívíme zemní pyra-
midy, unikátní přírodní útvary připomínající ob-
rovské houby. Odpoledne BOLZANO, procházka 
historickým centrem, zájemci mohou navštívit 
Ötziho, legendárního “muže z ledu”, starého 
přes 5 000 let. Večer krátká zastávka v BRIXE-
NU. Návrat na hotel. 
4.den: Průjezd údolím Pustertal. Do srdce Do-
lomit vyjedeme panoramatickou silnicí přímo 
pod slavné VĚŽE LAVARÉDSKÉ (Drei Zinnen, 
Tre Cime di Lavaredo 3 003 m n. m.), krátká 
procházka po turistickém chodníku (uvidíme 
Monte Piano i místa tvrdých válečných střetů). 
Odpoledne sjedeme k jezeru MISURINA (pod 
masívy Cristallo a Sorapis), zastávka v CORTINĚ 
AMPEZZO, kde najedeme na VELKOU DOLOMITSKOU CESTU a kolem legendárních míst 1.světové války 
projedeme na sedlo Passo Falzarego (2 105 m n. m), uvidíme Col di Lana, Cinque Torri i Marmoladu. Ubyto-
vání v oblasti mezi Marmoladou a Civetou. 
5.den: Pohodový den pod i na nejvyšší hoře Dolomit. Přejedeme (nebo přejdeme) do MALGA CIAPELY 
a vyjedeme soustavou lanovek na nejvyšší vrchol Dolomit MARMOLADU (3 342 m n. m.). Prohlédneme si 
ledovec, vyhlídky, muzeum války, zájemci o turistiku se mohou projít dle dispozic. Návrat na hotel.
6. den: Po snídani se vrátíme se na VELKOU DOLOMITSKOU CESTU. Vystoupáme na PASSO PORDOI 
(2 239 m n. m.), zájemci vyjedou lanovkou na Terasu Dolomit v masivu Sella (Sass Pordoi 2 952 m n. m.) 
s nejkrásnějším výhledem na Dolomity, pokračujeme na CANAZEI pod Sasso Lungo, přes Val di Fassa, vyje-
deme k jezeru CARERSEE, úchvatné výhledy na dolomitský útvar Latemar. Sjedeme zpět do údolí Eisacktal 
a přes Brennerský průsmyk odjezd do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (Praha 6:00) do Itálie. Průjezd údolím PUSTERTAL přes středisko 
Toblach, v jehož okolí se nachází pověstný Alpský val. Cestou zastávka u kouzelného jezera LAGO DI BRAIES 
(1 493 m n.m. ). Večer ubytování v hotelu.
2. den: Poznávání oblasti SELLA (3 152 m n.m.). Výjezd do průsmyku PORDOI (2 242 m n.m.) a odtud 
lanovkou na „Terasu Dolomit“ (2 950 m n.m.) s nezapomenutelnými výhledy na Antelao, Pelmo, Civettu, 
Marmoladu, Pale di San Martino, Lagorai, Latemar, Catinaccio, Sasso Lungo, Piz Ciavaces. Poté turistika BIN-
DELOVOU CESTOU s výhledy na Marmoladu k přehradě Fedaia (2 053 m n.m.), napájené vodami z tajícího 
ledovce. Méně zdatní mohou cestu absolvovat autobusem. Od přehrady Fedaia přejezd do Malga Ciapela 
a výjezd lanovkou na MARMOLADU (3 343 m n.m.), setkání s ledovcem, krásné vyhlídky z nejvyššího vrcholu 
Dolomit. Návrat na ubytování.
3. den: Po stopách 1. sv. války. Výjezd do průsmyku FALZAREGO (2 105 m n.m.) a odtud kabinkovou lanov-
kou k chatě LAGAZUOI. Sestoupíme do nitra hory a vydáme se 1 100 m dlouhým tunelem, který je největší 
turistickou atrakcí oblasti. Méně zdatní návrat lanovkou. Odpoledne turistika k CINQUE TORRI (Pět věží) 
s nádhernými rozhledy na „růžový“ masiv Tofana (3 243 m n.m.), rozeklaný masiv Fanes (3 077 m n.m.) a další 
vrcholy. Muzeum pod širým nebem – připomínka krutých bojů 1. sv. války. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka známého lyžařského střediska CORTINA D´AMPEZZO. Průjezd podél legendárního jezera 
MISURINA (1 756 m n.m.) s překrásnými výhledy na Monte Cristallo (3 216 m n.m.) a Sorapis (3 205 m). 
Výjezd vysokohorskou silnicí k symbolu Dolomit – TRE CIME DI LAVAREDO (2 999 m n.m.) - 3 hodinová 
turistika s nezapomenutelnými výhledy na Sextenské Dolomity. Odjezd, noční průjezd Itálií a Rakouskem. 
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. 

Jedinečný zájezd za poznáním Dolomit v čase, kdy se celé pohoří promění v jednu velkou kvetoucí skalku. 
Zájezd nás seznámí s tím nejkrásnějším, co mohou Dolomity nabídnout. Uvidíme nejvyšší hory, nejkrás-
nější jezera, světoznámé skalní útvary, krásné vyhlídky, městečka, hrady i zámky.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, vyhlídkovou silnici pod Tre Cime, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 290 Kč, 4x večeře 1 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny 5%

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, 
3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 300 Kč, 3x večeře 1 080 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

MERANO » TIROL » TRAUTTMANSDORF » BOLZANO » BRIXEN » DREI ZINNEN » TRE CIME DI 
LAVAREDO » JEZERO MISURINA » CORTINA D´AMPEZZO » VELKÁ DOLOMITSKÁ CESTA » MALGA 
CIAPELA » MARMOLADA » PASSO PORDOI » CANAZEI » JEZERO CARERSEE

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT592-18-1     18.06. – 24.06. 8 590,-         A, B, L

Kód Termín Cena Trasa
IT591-18-1        05.09. – 09.09.      6 550,- D + Ostrava (+500)
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Hrad Tirol

Jezero Misurina



Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt přes jezero Como, 3x ubytování 
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co 

není uvedenov odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč, 3x večeře 960 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018 
Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová

MERANO

ZAHRADATRAUTTMANSDORFF

VODOPÁDYVARONEGARDONERIVIERA
ZAHRADYSIGURTÁ

LAGO
MAGGIORE

LOCARNO

LAGO DI COMO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR, tranzit přes Rakousko.
2. den: Ráno příjezd do Toskánska a návštěva první manýristické vily VILA TORRIGIANI, symetricky členěná 
zahrada, jejíž původní plán je připisován slavnému francouzskému zahradnímu architektovi André Le Notreovi.  
LUCCA, historické centrum obklopené hradbami, za kterými budeme obdivovat krásné stavební památky, 
z nichž jedna z nejznámějších je původně římské Amfiteatrální náměstí - velkolepý dóm San Martino, kostel 
San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Uvědomíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého 
města. Odjezd do lázeňského MONTECATINI TERME, které patří mezi proslulé evropské termální lázně, 
pavilon Tettuccio - vystavěn z podnětu L. Habsburského. Možnost večeře, ubytování, individuální volno. 
3. den: Městečko COLLODI, proslavené spisovatelem Carlo Collodi (vl. jménem Lorenzini), autorem příběhu 
o Pinocchiovi a především unikátní zahradou VILLY GARZONI, prohlídka nejkrásnější barokní italské zahrady. 
Ohromí nás nejen schodiště s bohatě zdobenými terasami, kterému vévodí mohutná vodní kaskáda s vodo-
pádem a impozantní sochou Slávy, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými kompozicemi 
či umělé jeskyně. Dále navštívíme zahrady, které obklopují sídla šlechticů, diplomatů a bohatých obchodníků. 
Atmosféra zahrad GRABAU a REALE nás zaujme tajemnými zákoutími, dekorativními záhony, fontánami 
a sochařskými kompozicemi, které jsou typické pro italskou renesanční zahradní architekturu. Návrat do 
Montecatini Terme a fakult. výjezd lanovkou do historické části města - výhled na typickou krajinu Toskánska. 
Možnost večeře, návrat na hotel.
4. den: Odjezd do přístavního města LA SPEZIA a poté fakult. projížďka lodí nebo vlakem podél Ligurské 
riviéry, zde navštívíme NP CINQUE TERRE . Tyto původní rybářské vesničky, které díky své zachovalé 
zástavbě tvořené pastelově zbarvenými domky, lemované vinohrady, olivovníky a středomořskou vegetací 
a úchvatnému umístění ve strmých svazích nad mořem byly zařazeny do seznamu památek . Individuální 
volno, navečer odjezd do ČR.
5. den: Návrat v dopoledních hodinách. 
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TOSKÁNSKÉ ZAHRAdYNEJKRÁSNĚJŠÍ
ZAHRAdY ITÁLIE                                         A NP CINQUE TERRE    

ITÁLIE
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Olivovníky, cypřiše, vinice, rozmanité pobřeží a dramatické vnitrozemí, skvosty všech význačných kul-
turních období od antiky až po současnost. Toskánsko nabízí ode všeho trochu. Během jednoho pobytu 
nelze poznat všechny přírodní ani kulturní památky, jsou však místa, kde se toto spojí v jedinečný zážitek 
– v toskánských zahradách. Pojeďme objevit krásu toskánských zahrad, oblast, která vždy přitahovala 
vynikající architekty, sochaře, malíře, básníky a spisovatele, v moderní době také filmaře a fotografy.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, pobytovou 
taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Zájezdy provází Mgr. Václav Kabíček

Kód Termín Cena Trasa
IT594-18-1     04.05. – 08.05.   5 990,- A, B, G, L

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR. 
2. den: Ráno zastávka u hradu TIROL, šlechtické sídlo dalo svým jménem název celému území Jižního 
Tyrolska, je vystavěno ve strategické poloze nad městem Merano a nabízí nádherné výhledy na údolí řeky 
Adiže. Prohlídka zámku a zahrady TRAUTTMANSDORFF, oceněna Mezinárodní zahradou r. 2013. Lázeňské 
městečko MERANO s léčivými prameny, plné kaváren ve stylu belle epoque. Zastavíme u kaskády vodopádů 
VARONE (Cascata Varone), unikátní podívaná z rozpadu ledovce Garda. Vodopád můžeme navštívit v něko-
lika výškových stupních a cesta mezi jednotlivými stupni je rozsáhlou botanickou zahradou se středomořsko-
-horskou typickou vegetací. 
3. den: U břehů Lago di Garda ve městečku GARDONE RIVIERA budeme obdivovat množství květů 
a stromů v botanické zahradě ANDRÉ HELLER se zakomponovanými sochami Keith Haringové a Roye Lich-
tensteina, prohlédneme si zahradu VITTORIALE. Jižně od Lago di Garda u Vallegio sul Mincio navštívíme 
pozoruhodný přírodní park a zahrady SIGURTÁ, pro veřejnost přístupné od r. 1978, vodní zahrada plná jezer 
a květů, bylinkové zahrady, jeskyně. 
4. den: Ráno přejedeme trajektem JEZERO COMO a v městečku TREMEZZO navštívíme zahrady VILY CAR-
LOTTA, založené v 17. stol. Na 8 ha budeme obdivovat půvaby italské zahradní architektury, květinové 
kompozice na terasách, které se zvedají od břehu jezera a právě v této době jsou zahrady nejkrásnější. Fakult. 
lodní výlet do městečka BELLAGIO, místo jež inspirovalo kasino v Las Vegas, modré přístaviště, kamenná 
schodiště a domy s barevnými okenicemi, překrásné zahrady VILY MELZI. Trajektem se vrátíme na západní 
pobřeží jezera a pokračujeme na ubytování. 
5. den: Navštívíme LOCARNO, fakult. vyjížďka lodí k ostrůvkům BRISSAGO. Na jednom z nich se nachá-
zí jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde bez ohledu na zeměpisnou šířku rostou vzácné stromy 
a květiny pocházející z teplých oblastí celého světa. Historické centrum lázeňského města, fakult. výjezd 
lanovkou, která je dílem světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici CARDADA (1 496 m n. m.), 
panoramatický výhled na jezero a horské vrcholy. Následuje odjezd do ČR.
6. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách. 

S NÁVŠTĚVOU LOCARNA

Právě v této době, kdy je zde plno květů, pojďte s námi poznat několik italských a jednu švýcarskou 
zahradu. Nechte se unést nepřeberným množstvím pěnišníků, azalek, kompozicemi středomořských 
i exotických květin. Jedno mají tyto zahrady, zasazené do okolní hornaté krajiny společné, učarují svou 
krásou laikům i odborníkům, odráží vkus, zvyky, kulturu a historii oblasti.  

Kód Termín Cena Trasa
IT593-18-1 03.05. – 08.05. 7 290,- A, B, G, L

MERANO » ZAHRADA TRAUTTMANSDORFF » VODOPÁDY VARONE » GARDONE RIVIERA » ZAHRADA 
A. HELLERA » ZAHRADA VITTORIALE » ZAHRADY SIGURTÁ » LAGO DI COMO » TREMEZZO » VILA 
CARLOTTA » BELLAGIO » VILA MELZI » LAGO MAGGIORE » LOCARNO » OSTROVY BRISSAGO

VILLA TORRIGIANI » LUCCA » MONTECATINI TERME » COLLODI » VILLA GARZONI » ZAHRADY 
GRABAU A REALE » NP CINQUE TERRE

- Bellagio a zahrady u Lago di Como
- Locarno a ostrovy Brissago
- největší italské jezero Lago di Garda

Doporučujeme

I T Á L I E

CINQUE TERRE

LUCCA

PISA

SAN GIMIGNANO

FLORENCIE

Bellagio Collodi - Villa Garzoni

Riomaggiore



ZAHRAdY KRAJŮ LAZIO 
A UMBRIE                                                  

Navštivte s námi Toskánsko a Cinque Terre, právě v této době plné květů a vůní. Kraj proslulý světozná-
mým uměním a historií, kde se kultura prolíná s prostým venkovským životem a vytváří tak jedinečné 
kouzlo tohoto regionu známého po celém světě. Toskánsko, to je nádherná krajina, výborné víno, vy-
nikající kuchyně, města obklopená etruskými hrady, olivové háje, bohatá vegetace cypřišů a především 
Florencie. 

FLORENCIE » LUCCA » PISA » SAN GIMIGNANO » CINQUE TERRE 

PO STOPÁCH PAMÁTEK UNESCO

JARNÍM TOSKÁNSKEM 
AŽ NA CINqUE TERRE                                                  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodi-
nách, přejezd do Itálie.
2. den: Jarní kvetoucí krajinou Itálie do 
CIVITA DI BAGNOREGIO, pohádkové 
středověké městečko na skalním ostrohu 
s kamennými domky obklopenými zelení 
a jedinečnými výhledy do kraje utvářeného 
sesuvy půdy, přírodní zahrada Lazia, zemní 
pyramidy, možnost ochutnávky vína Est! Est! 
Est! nebo jiných specialit zdejší gastronomie 
a navštívit sklepy hloubené Etrusky, cesta do 
Umbrie, BOLSENA, město nad největším je-
zerem vulkanického původu v Evropě, histo-
rické centrum, hrad, katedrála Santa Cristina, 
podél jezera Bolsena, přejezd krajem Lazio, MONTEFIASCONE na okraji kráteru vyhaslé sopky u jezera LAGO 
DI BOLSENA, vévodí mu katedrála ze 17.stol., hrobka biskupa Fuggera, ochutnávka a možnost nákupu. 
3. den: CAPRAROLA, pozdně renesanční venkovská vila PALAZZO FARNESE s freskovou výzdobou a krás-
nými zahradami. Malebné jezero LAGO DI VICO v původním sopečném kráteru, BAGNAIA, VILLA LANTE, 
elegantní renesanční zahrady a fontány vytvořené pro kardinála Gambaru, pozoruhodný systém rozvodu 
vody, snad nejkrásnější zahrady Lazia, pohoda v zahradách nebo v historickém centru městečka, TUSCA-
NIA, středověké městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo se dvěma pozoruhodnými románskými kostely 
v lombardském stylu (San Pietro z 11. století a Santa Maria Maggiore, první zmínka již v 9. století). VITERBO, 
bývalé sídlo papeže, středověké město obehnané hradbami, monumentální papežský palác se síní, kde se ve 
13. století scházelo konkláve, slavnost květů SAN PELLEGRINO IN FIORE v malebné středověké čtvrti San 
Pellegrino, krásné květinové dekorace na kašnách, balkónech, domech, nádvořích a studnách i chodnících – 
soutěží celá čtvrť, květinový trh na parkánech, individ. možnost koupání: termální a zážitkové lázně Terme 
dei Papi (přejezd místní dopravou) nebo možnost večeře.
4. den: Den ve fantastických zahradách SACRO BOSCO (Svatý les, též zvané Park příšer) v údolí pod zám-
kem Orsini v BOMARZU, gigantické sochy a objekty v manýristických zahradách uprostřed jarní přírody, 
GARAVICCHIO, Giardino dei Tarocchi – zahrada Mysterií, srovnávaná s parkem Güell A. Gaudího v Barce-
loně nebo Palais Ideal Ferdinanda Chevala ve Francii, fantastické sochy od různých světových autorů ukryté 
v zeleni, přejezd krajem Lazio zpět do MONTEFIASCONE.
5. den: ORVIETO, město založené Etrusky na 300 m vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, etruské hrobky 
pod starým městem, lanovka, katedrála, studna sv. Patrika, možnost návštěvy podzemí, park kolem bývalé 
pevnosti, možnost ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup místních produktů, fakultativně večeře 
na rozloučenou, večer odjezd do ČR.
6. den: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách do ČR. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.  
2. den: FLORENCIE , město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku 
renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, 
kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello, katedrá-
la S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, 
galerie Uffizi, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců 
Palazzo Pitti aj. 
3. den: Starobylé město LUCCA , známé především svým 4,2 km dlouhým renesančním opevněním, 
coby rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho, také díky románské katedrále San Martino a skvěle 
zachovalé věži Torre Guinigi. Tahákem je náměstí Piazza dell´Amfiteatro, kde byly středověké budovy vy-
stavěny na stěnách římského amfiteátru. PISA , město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei 
Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, 
Camposanto, šikmá věž. Město rodových věží. SAN 
GIMIGNANO , připomínající středověký Manha-
ttan, bazilika, poutní kostel a ochutnávka v nejlepší 
zmrzlinárně celé Itálie. 
4. den: Oblast útesů, dostupná pouze vláčky 
a loděmi, mezi Levanto a La Spezia CINQUE TE-
RRE . Vyhlídkovou lodí vyplujeme k poznání pěti 
unikátních středověkých městeček na útesech nad 
Ligurským mořem – úzké uličky, rybářské domky, 
pláže, vinice, strmé skály. Prohlídka VERNAZZY, 
MONTEROSSA a RIOMAGGIORE. V případě dob-
rého počasí poplujeme také do malebného histo-
rického města PORTOVENERE. Odjezd do ČR.
5. den: Předpokládaný příjezd v dopoledních ho-
dinách.

Pojeďte s námi objevovat rozkvetlé Lazio a jeho krásné zahrady, žasnout nad nádherou jarní Itálie. Na 
slavnosti květů ve Viterbu vás dojmou květinové dekorace, odpočineme si u sopečného jezera Lago di 
Bolsena nebo v termálních lázních a bude se nám tajit dech při výhledech z městeček Civita di Bagnore-
gio, Montefiascone a Orvieto. Všude kolem uvidíme terasovitá políčka vinic, olivové háje, aleje ovocných 
stromů, ale i pohádková městečka.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč, 1x večeře v Orvietu 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. buseum, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, vláček v Pise, loď a vlaky v Cinque 
Terre a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, galerie Uffizi 450 Kč (18-25 
let 300 Kč, do 18ti let 120 Kč, nutná rezervace min. měsíc před odjezdem), 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

SLEVA 55+  ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček
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CIVITA DI BAGNOREGIO » BOLSENA » MONTEFIASCONE » CAPRAROLA » LAGO DI VICO » BAGNAIA 
» VILLA LANTE » TUSCANIA » VITERBO » SAN PELLEGRINO IN FIORE » TERME DEI PAPI » SACRO 
BOSCO » BOMARZO » GARAVICCHIO » GIARDINO DEI TAROCCHI » ORVIETO

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT596-18-1   27.04. – 02.05. 8 690,- J

Kód Termín Cena Trasa
IT595-18-1       23.05. – 27.05. 6 390,-          A, B
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DEN KVĚTIN VE VITERBU

Doporučujeme
- středověká městečka na útesech v Cinque Terre
- Pucciniho Lucca s Piazza dell´Amfiteatro
- ochutnávku nejlepší zmrzliny v Itálii

I T Á L I E

CINQUE TERRE

LUCCA

PISA

SAN GIMIGNANO

FLORENCIE

San Gimignano Bolsena

Bagnoregio

Pisa



ROMANTICKÁ LIGURIE 
ITALSKÉ NÁMOŘNÍ REPUBLIKY                                         

LIGURSKÁ RIVIÉRA
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SEVERNÍ ITÁLIE, 
UMBRIE A MARCHE                                         

ITÁLIE
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Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,  2x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobyt. taxu, 
2x snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety vč. lodních výletů a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 1 290 Kč, 2x večeře 900 Kč, fakult. výlet 3. den 500 Kč (min. 20 účastníků), komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Cena zahrnuje: Program A: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování na pobřeží Ligurské riviéry, hotel*** - 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím, 7x snídani, pobytovou taxu, průvodce. Program B: let. dopravu Praha – Miláno – Praha vč. let. tax, transfe-
ry z/na letiště, dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování na pobřeží Ligurské riviéry, hotel*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 
7x snídani, pobytovou taxu, průvodce

Kód Termín Cena Trasa
IT598-18-1 13.07. – 17.07. 6 490,- A, B, L

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno přijedeme k jezeru LAGO DI GARDA, krátká prohlídka městečka SIRMIONE, střeženého hra-
dem a spoustou římských zřícenin. Následuje VERONA , městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteá-
tr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska. 
3. den: Metropole Umbrie PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, ka-
tedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei 
Volummi. Odpoledne ASSISI, rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, dominanta města bazi-
lika sv. Františka  s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí 
s kašnami, bazilika sv. Kláry, kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. Návrat na hotel.
4. den: Dopoledne známé letovisko RIMINI, prohlídka historického centra města - dóm, fontána della Pig-
na, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour. Odpoledne klenot renesanční architektury 
URBINO , rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, 
historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela,
5. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet do ital. kulinářského města BOLOGNA, středověké panorama, 
paláce z červených cihel, nejstarší evropská univerzita. FERRARA , město s bohatou minulostí dynastie 
d´Este, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. Návrat na ubytování v podvečerních hodinách.
6. den: Celodenní výlet do RAVENNY , významné přístavní středisko proslavené křesťanskými církevními 
mozaikami. Středověké SAN MARINA plné památek, muzeí a umělní. V podvečer návrat na ubytování.
7. den: ANCONA, krátká prohlídka, elegantní Piazza del Plebiscito, kostel sv. Dominika s Tiziánovým Ukřižo-
váním, fontána Calamo, nábřeží, Trajánův oblouk aj. LORETO, po Římu nejvýznamnější a nejnavštěvovanější 
poutní místo Itálie, gotická bazilika Santa della Casa se Svatou chýší. Pokračujeme na POLOOSTROV 
CONERO: krásné pobřežní scenérie, strmé útesy, PORTONOVO s románským kostelem nad plážemi, SIROLO 
s panoramatickými výhledy, náměstí Piazzale Marino.
8. den: Pobyt u moře. Odpolední RICCIONE, populární letovisko proslulé bohatým nočním životem, indivi-
duální volno, procházka po Viale Ceccarini. 
9. den: BENÁTKY  - do města připlujeme lodí z Fusini, náměstí sv. Marka (Piazza San Marco) s velkolepou 
bazilikou, dóžecím palácem Palazzo Ducale, romantické uličky s paláci, kostely, most Ponte di Rialto – jedineč-
né výhledy na Canal Grande. Výlet vodním autobusem “vaporetti“ na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov 
sklářů MURANO. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR. Noční přejezd do Itálie.
2. den: Dopoledne prohlídka JANOVA, centra slavné středověké námořní republiky – procházka od nábřeží 
s moderními stavbami od Renza Piana, přes katedrálu, Dóžecí palác, románské kostelíky, rodný dům Kryštofa 
Kolumba a renesanční Strada Nuova, možnost návštěvy slavného akvária. Výlet vlakem a lodí po Levantské 
riviéře – malebná středověká městečka s barevnými středověkými výškovými domy CAMOGLI a PORTO-
FINO, příkré zelené svahy ligurských Apenin, lázeňské městečko SANTA MARGHERITA, možnost koupání 
v Ligurském moři. Nocleh na pobřeží Tyrhénského moře.
3. den: Pobyt u moře, odpočinek na pláži Tyrhénského moře. Polodenní fakultativní výlet do PISY, města 
proslulého svou šikmou věží.  Prohlídka centra slavné středověké námořní republiky – Campo dei Miracoli 
(Pole zázraků), katedrála, baptisterium, šikmá věž, nábřeží Arna. Návrat na nocleh.
4. den: Přejezd do přístavu La Spezia. Lodní výlet ZÁTOKOU BÁSNÍKŮ na rozhraní Tyrhénského a Ligurského 
moře, prohlídka malebného středověkého městečka PORTOVENERE s příkrými křivolakými uličkami, hrad-
bami, útesy a výrobnami pravého ligurského pesta. Vyhlídková plavba podél UNESCEM chráněného pobřeží 
CINQUE TERRE – Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza a Monterosso. Koupání v Ligurském moři. 
Výlet vlakem do malebných městeček VERNAZZA a RIOMAGGIORE. Večer procházka centrem ligurského 
přístavního města LA SPEZIA. Noční přejezd.
5. den: Kolem poledne návrat do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Podrobný program str. 10 katalogu nebo na www.redok.czUbytování: oblíbený hotel Capo Est **** v Gabicce Mare - 2lůžk. pokoje s přísluš., klim. a výhledem na mořskou stranu. 

Hotel se nachází pouhých několik kroků od privátní pláže. Hotelovým hostům je k dispozici bazén, tenisové kurty, minigolf, 
solárium a plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj). Snídaně formou bufetu, večeře 4chodové servírované menu. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubyt v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s přísluš., 7x snídani, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, lodičky v Benátkách a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 390 Kč, 7x večeře 1 200 Kč, fakultativní výlety: 5. den pobytu Bologna - Ferrara 550 
Kč (min. 25 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Váš BONUS pojištění  zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

POZNÁNí A RELAXACE U MOŘE                                       A KOUPÁNí VE DVOU MOŘíCH

PERLA ITÁLIE, POBYT U MOŘE S VýLETY

Zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie. Formou výletů navštívíme skvosty severní Itálie 
- renesanční paláce, historická města. V Umbrii najdeme hory Apenin, údolí, vinice a především malá 
středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino, Loreto, poloostrov 
Conero. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a ubytováni budeme 
7 nocí v příjemném a osvědčeném hotelu**** u moře.  

Jeden z nejhezčích úseků italského pobřeží, slavná šikmá věž, koupání v Ligurském i Tyrhénském moři, 
Levantská riviéra, barevná středověká městečka, vesničky postavené na nepřístupných mořských úte-
sech, kam se lze dostat pouze pěšky nebo po moři, rodný dům Kryštofa Kolumba.

Kód Termín Cena Trasa
IT597-18-1      29.06. – 08.07. 13 790,- A, B

LAGO DI GARDA » SIRMIONE » VERONA » PERUGIA » ASSISI » RIMINI » URBINO » BOLOGNA » 
FERRARA » RAVENNA » SAN MARINO » ANCONA » LORETO » POLOOSTROV CONERO » RICCIONE » 
BENÁTKY 

JANOV » CAMOGLI » PORTOFINO » SANTA MARGHERITA » PISA » PORTOVENERE » CINQUE TERRE » 
VERNAZZA » RIOMAGGIORE » LA SPEZIA

MILANO » SAN FRUTUOSO » PORTOFINO » RAPALLO » NOLI » FINALE LIGURE » CAMOGLI » 
PORTOVENERE » CINQUE TERRE » JANOV » BERGAMO

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus IT402-18-1    29.06. – 08.07. 12 990,- A, B
B let IT403-18-1 30.06. – 07.07. 18 990,- L2

Assisi Vernazza



SEVERNÍ ITÁLIE  
EMILIA ROMAGNA                                                  

Navštívíme skvosty severní Itálie, které neodmyslitelně patří mezi hlavní cíle turistů celého světa. Na 
jihu jezera Lago di Garda malebné Sirmione, dále nás čeká město Romea a Julie Verona, město An-
drey Palladia Vicenza, univerzitní Padova. O zlaté nádheře mozaik v bazilice sv. Marka se přesvědčíme 
v Benátkách a poznáme i ostrovy benátské laguny – Murano, Burano a Torcello. 

SIRMIONE » LAGO DI GARDA » VERONA » BENÁTKY » MURANO » BURANO » TORCELLO » PADOVA » 
VICENZA 

PERLY SEVERNÍ ITÁLIE                                                                                                 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: MANTOVA , renesanční město na břehu tří jezer – Lago Superiore, Lago di Mezzo a Lago Inferiore, 
prohlídka vévodského paláce nebo vévodský zámek Palazzo Te, renesanční chrámy od Albertiho, velké ba-
rokní divadlo Teatro Bibiena, kouzlo úrodného kraje Emilia-Romagna, MODENA, středověké jádro, katedrála 

, jedna z nejkrásnějších románských staveb Itálie, věž Ghirlandina, Palazzo Ducale, návštěva tradiční výrob-
ny balzamikového octa, ubytování v Modeně, fakultativně večeře.
3. den: MODENA, ranní návštěva historického trhu, jeden z nejstarších trhů v Itálii, možnost nákupu, prohlíd-
ka Muzea Ferrari v MODENĚ - poslední stavba architekta Kaplického (snová auta, v případě zájmu je možná 
i jízda na trenažeru F1 za 25€/8 min. – nutná rezervace), přejezd do MARANELLA a exkurze do expozice 
Ferrari. PARMA, historické centrum města, lombardsko-románský Parmský dóm s kampanilou, křtitelnice 
s překrásnými freskami, Vévodský palác s nejkrásnějším italským barokním divadlem, Piazza Della Pace, 
Piazza Garibaldi, individuální volno, možnost nakoupit oblíbený sýr parmezán - Parmigiano a ochutnat další 
lahůdky italské gastronomie (lanýže, speciality z hříbků z Borgotara a vína z Parmských vrchů - ač nejsou příliš 
známá, mnohá mají značku DOC), ubytování, fakult. večeře. 
4. den: TORRECHIARA, zastávka u nádherného hradu z 15. stol., exkurze do rodinné výrobny parmské 
šunky, CASTELL´ARQUATO, jedna z nejkrásnějších vesnic v okolí řeky Pád spjatá s pohnutou historií, nád-
herné náměstí Piazza Matteotti, nejkrásnější stavba je Palazzo Pretorio ze 13. stol. a Rocca Viscontea, pev-
nost rodu Viscontiů, lázeňské městečko SALSOMAGGIORE, lázeňská architektura ve stylu art deco, koupání 
v secesních termálních lázních, variantně prohlídka parků, po návratu fakult. večeře.
5. den: Na rozloučenou s krajem den v hlavním městě BOLOGNA , původně etruská Felsina, nejstarší uni-
verzita Evropy, Piazza Maggiore s gotickou bazilikou San Petronio a řadou paláců (největší kostel na světě), 
Piazza San Stefano a 7 románských kostelů, 20 rodových středověkých věží a řady podloubí, gastronomické 
speciality prosciutto a mortadela, tortelliny a lasagne.
6. den: Navrat do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: SIRMIONE, malebné městečko na jihu 
jezera LAGO DI GARDA, vystavěné při termál-
ních pramenech využívaných k léčení, s krásnou 
pobřežní promenádou mezi palmami. VERONA 

 – město Romea a Julie s vyhlášeným antickým 
amfiteátrem s vynikající akustikou, s řadou paláců 
významných rodů a kostelů s nádhernou výzdobou.
3. den: BENÁTKY  – světově proslulé město 
rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným 
mořem na 118 ostrůvcích při 150 kanálech, přes 
něž se klene 400 mostů, s nábřežními promená-
dami i úzkými uličkami, s romantickými zákoutími, 
zejména však s obrovským počtem palácových 
staveb a více než stovkou kostelů.
4. den: Ostrovy v benátské laguně. MURANO – 
ostrov sklářů, dóm St.Maria e Donato s román-
skými prvky a vzácnými mozaikami, ostrov BU-
RANO - ostrov rybářů a krajkářek, pestrobarevné 
malované fasády domů, event. ostrov TORCELLO 
s byzantskou katedrálou Santa Fosca.
5. den: PADOVA, univerzitní město se stavbami 
z 12. – 15. stol. s obrovským náměstím se sochami 
a vodotrysky Prato della Vale a s malebným starým městem. VICENZA, město považované za renesanční 
skvost Itálie, po celém světě proslavené architekturou Andrey Palladia, Piazza dei Signori, jedinečná Teatro 
Olimpico aj. Večer odjezd.
6. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách. 

Emilia-Romagna je kraj umění a kultury a lákavého jídla, kraj, kde kopce na jihu zdobí hrady a rovina-
té pláně ustupují apeninským vrcholkům. Památky UNESCO, vznešené paláce a chrámy, ale i moderní 
stavba Kaplického - muzeum Ferrari překvapí každého, termální lázně a možnosti ochutnávat místní 
speciality - parmská šunka, ocet balsamico a sýr parmezán. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, pobytovou taxu, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
3x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč, vstupné a rezervace Mantova 280 Kč, 2x večeře (2. a 3. den) 990 Kč, večeře 
(4. den) 490 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, dopravu lodí v Benátkách (cca 
30 €) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
3x večeře 650 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
210 Kč
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ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT600-18-1  04.05. – 09.05. 7 990,- J

Kód Termín Cena Trasa
IT599-18-1       16.05.- 21.05. 6 990,-          N
IT599-18-2       19.09.- 24.09. 6 990,-          N
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Doporučujeme
- SIRMIONE - malebné městečko na jihu 
- ostrovy v benátské laguně
- VERONA - město Romea a Julie
- VICENZA - město považované za renesanční

Benátky - Canal Grande Parma

Modena



TOSKÁNSKO, CINqUE TERRE
A APUÁNSKÉ ALPY                                         
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MALEBNÉ TOSKÁNSKO 

ITÁLIE

Glendalough

94

Cena zahrnuje: 
let. přepravu Praha - Milano - Praha, dopravu klim. bu-
sem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 6x snídani, 4x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. výlety, vláčky v Cinque Terre a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Kód Termín Cena Svoz let.
IT603-18-1    18.07. – 24.07. 18 990,- L2

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Město rodových věží SAN GIMIGNANO, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della 
Cisterna a Piazza del Duomo. Krátce prohlídka i středověké VOLTERY, městečko s puncem hrdosti a nedobyt-
nosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po 
prohlídce odjezd k moři do přímořského letoviska Marina di Cecina, kde budeme po 7 nocí ubytováni v hotelu.  
3. den: Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Starobylé a pod-
manivé město LUCCA s renesančním opevněním, rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho, významné 
kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro.  
4. den: Celodenní výlet za etruskými sídly. Městečko s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středově-
kých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé 
Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di 
Sovana. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. 
5. den: Polodenní výlet do PISY, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázra-
ků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Návrat na hotel, pobyt u moře.
6. den: Celodenní fakult. výlet na ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory 
a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického 
centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini. Půvabné vesničky v horách - vesnička POGGIO, 
příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná ves-
nička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy 
až na Korsiku. MARCIANA ALTE s patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy 
v středisku PROCCHIO. 
7. den: Výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou kulturních památek -  náměstí Piazza 
Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí, socha Canapone Monument, kostel sv. Františka, palác Aldobrande-
schi.  Pokračujeme do „Toskánské oázy“ - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo 
Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Odpočinek v některé 
z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích. 
8. den: Polodenní výlet do kouzelné SIENY , prohlídka středověkého centra, náměstí Piazza del Campo 
s Palazzo Comunale, zvonice, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium 
s mramorovou fasádou, procházka uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Návrat na hotel, pobyt u moře.
9. den: Po snídani odjedeme do FLORENCIE , prohlídka, Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, 
Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Flore-
nťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání 
místních specialit. Večer odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet do Milána. Hlavní město Lombardie MILÁNO, kulturní centrum celé severní Itálie. Dle příle-
tu krátká návštěva pěší zóny, galerie Emanuela II., rezidence milánských vévodů, gotická katedrála Dóm. 
CERTOSA DI PAVIA, prohlídka nejkrásnějšího italského kartuziánského klášterního komplexu v renesanční 
architektuře s proslulým průčelím.
2. den: Výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE , tato 
jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Přijedeme do obce LEVANTO, odtud možnost vláčkem (kdo by 
nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu, pěkné městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO 
a dále některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre, krásné výhledy na romantická městečka u moře, 
skalnaté pobřeží, romantické zátoky.  
3. den: Návštěva zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí ne-
jen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými záhony. LUCCA, 
elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí, malých 
kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. PISA , prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá věž, 
Baptisterium, Dóm atd.  
4. den: SIENA , město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza 
del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. SAN GIMIGNANO , jedno z nejatrak-
tivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města. 
VOLTERRA, město alabastru, které dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány, 
impozantní středověké paláce, katedrála.
5. den: FLORENCIE , perla Toskánska, středisko italské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova 
Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce aj.
6. den: Výlet na jihovýchodní svahy APUÁNSKÝCH ALP. Výjezd busem kousek pod obec COLONNATA 
a odtud pěší procházka k nádherným vyhlídkám na Apuánské Alpy a  mramorové lomy. Dále průjezd tunely 
a přes mosty k LOMŮM FANTISCRITTI, možnost návštěvy celosvětově unikátních lomů na carrarský mramor, 
kde se mramor těží přímo v nitru hory. Návštěva patří k nezapomenutelným zážitkům. CARRARA, hlavní 
město mramoru, nádherný dóm z carrarského mramoru, Muzeum mramoru.
7. den: Odlet z Milána do Prahy.

Ubytování: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Marina di Cecina, 7x 
snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 990  Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 1 550 Kč, výlet na ostrov Elba 790 Kč 
(nutná rezervace v CK, min. 25 osob), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč.

Sleva 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

POZNÁNí S POBYTEM U MOŘE

JEDINEČNÁ MĚSTA A PŘíRODNí PAMÁTKY                                       

Toto je naše pozvání do malebného Toskánska, které v průběhu zájezdu poznáme od severu k jihu. 
Ubytováni budeme v přímořském letovisku Marina di Cecina a formou výletů se seznámíme se vším, 
co tato jedinečná krajina plná historie, umění, a krásné krajiny nabízí. Uvidíme kaleidoskop pradávných 
městeček, vinice, olivové háje, etruské archeologické památky a poznáme ty největší poklady Toskánska 
– Florencii, Pisu, Sienu, Luccu, ostrov Elba nebo na samém jihu Toskánska Monte Argentario a provincii 
Grosseto. 

Navštívíme Toskánsko s jedinečnými stavebními památkami a městy. Florencie, Siena, Pisa, Lucca jsou 
pro turisty lákavými místy s mimořádnými ukázkami románského, gotického a renesančního umění. 
Zájezd je obohacen i o přírodní skvosty Itálie – Apuánské Alpy a divoké pobřeží Cinque Terre.

Kód Termín Cena Trasa
IT601-18-1 15.06. – 24.06. 15 390,- A, B, G, L          

SAN GIMIGNANO » VOLTERA » VILA GARZONI » LUCCA » PITIGLIANO » SOVANA » SATURNIA » PISA » 
OSTROV ELBA: PORTOFERRAIO » POGGIO » MARCIANA » MONTE CAPANNE » PROCCHIO » GROSSETO 
» MONTE ARGENTARIO » SIENA » FLORENCIE MILANO » CERTOSA DI PAVIA » CINQUE TERRE » VILA GARZONI » LUCCA » PISA » SIENA » SAN 

GIMIGNANO » VOLTERRA » FLORENCIE » APUÁNSKÉ ALPY » COLONNATA » LOMY FANTISCRITTI » 
CARRARA

- návštěvu zahrad VILY GARZONI
- výlet na jihovýchodní svahy APUÁNSKýCH ALP

Doporučujeme
FLORENCIE

SAN GIMIGNANO
LUCCA

CINQUE TERRE

VILA GARZONI

CERTOSA DI PAVIA
MILANO

I T Á L I E

PISA

COLONNATA

CARRARA

SIENA

Ostrov Elba Florencie



SLAVNÁ ITALSKÁ MUZEA
fLORENCIE, ŘÍM A NEAPOL                                        
VýKLAD LICENCOVANéHO MíSTNíHO PRůVODCE

Návštěvu proslulých muzeí vám nabízíme prakticky u každého zájezdu do historických italských met-
ropolí, avšak kvůli jiným lákadlům bývají tyto galerie většinou opomenuty. Proto jsme vypsali speciální 
zájezd pro milovníky umění. V mimosezónním termínu vás zveme do světa antického ideálu krásy ve 
vatikánském Belvedereru, do starověké každodennosti i erotické provokace v neapolském muzeu, na  
Michelangelovy nebo Donatellovy sochy do florentského Bargella, na Botticeliho nebo Tiziana do ga-
lerie Uffizi, na Michelangelovy fresky do Sixtinské kaple, na Berniniho sochy a Caravaggiovy obrazy do 
Gallerie Borghese, na Raffaelovy fresky a antické sochy do vatikánského Apoštolského paláce. Do Itálie 
pojedete bez nočního přejezdu, proto byste měli celý program absolvovat bez únavy po noci strávené 
v autobusu. 

SORRENTO

SALEMO

ORVIETO

PAESTUM

LAGO DI GARDA

RIVA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes Rakousko a severní Itálii. Večer příjezd do tos-
kánského lázeňského městečka Montecatini Terme. Nocleh.
2. den: Celodenní program ve FLORENCII: Procházka městem. Dopoledne prohlídka GALERIE BARGELLO, 
kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela. Od-
poledne prohlídka OBRAZÁRNY UFIZZI, která sbírkou 4 tisíc obrazů patří k největším galeriím světa, díla 
Botticeliho, Tiziana, Rubense a dalších slavných malířů. Večer přejezd z Florencie na nocleh k Římu.
3. den: Celodenní program v ŘÍMĚ: Dopoledne prohlídka VATIKÁNSKÝCH MUZEÍ, které zabírají velkou část 
nejmenšího státu na světě a jsou prohlídkovou délkou 7 km jednou z největších uměleckých sbírek světa. 
My si z nich vybereme to nejcennější, nejdříve se zaměříme na antické plastiky – Apollón belvedérský 
nebo Laokoon, pak na fresky od Raffaela a nakonec na výzdobu Sixtinské kaple – fresky renesančních 
mistrů, strop a stěna Posledního soudu od Michelangela. S licencovaným průvodcem si prohlédneme i interiér 
největšího historického kostela na světě – CHRÁMU SVATÉHO PETRA. Poté procházka Římem. V podvečer 
prohlídka GALLERIE BORGHESE s jedinečnými sochami od Berniniho a Canovy a obrazy od da Vinciho, 
Caravaggia nebo Raffaela. Nocleh u Říma.
4. den: Přejezd do NEAPOLE. Procházka historickým centrem města. Možnost návštěvy interiéru Královské-
ho paláce. Prohlídka NÁRODNÍHO ARCHEOLOGICKÉHO MUZEA, které ukrývá sbírky Bourbonů a rodiny 
Farnese – antické sochy a nálezy z Pompejí a Herkulanea – předměty denní potřeby včetně nádobí nebo 
šperků, cenné mozaiky a sbírka erotických zobrazení z Pompejí. Odpoledne možnost návštěvy neapolského 
podzemí a nákupů v ulici betlémů. Večer odjezd.
5. den: Kolem poledne návrat do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR. Odpoledne příjezd k největšímu italskému jezeru – LAGO 
DI GARDA, jehož břehy svírají kolmé útesy alpských štítů. Prohlídka malebného městečka RIVA na severním 
břehu jezera. Poté lodní výlet na západní břeh do městečka LIMONE, kde se v závětří alpské skalní stěny 
pěstují citróny, a do středověkého MALCESINE s hradem a úzkými uličkami na východním břehu. Poté přejezd 
na hotel. Večeře a nocleh.
2. den: Průjezd severní a střední Itálií. Odpoledne prohlídka působivého středověkého města ORVIETO, do 
kterého se stylově přijíždí lanovkou. Procházka městem a prohlídka jedné z nejpůsobivějších italských gotic-
kých katedrál, výhledy na zvlněnou umbrijskou krajinu. K večeru přejezd na hotel v oblasti Neapolského 
zálivu. Večeře a nocleh. 
3. den: Okruh po jedinečných antických památkách UNESCO: dopoledne zachovalé starověké řecké 
chrámy a hradby v PAESTU, prohlídka unikátních antických fresek v tamějším muzeu. Odpoledne prohlídka 
zakonzervovaného antického města HERKULANEUM, které pohřbil přes 20 m vysoký proud lávy z Vesuvu. 
Poté návštěva vily manželky císaře Nerona v OPLONTIS s lázněmi, freskami, luxusními salóny, zachovalou 
antickou toaletou i bazénem. Večeře a nocleh. 
4. den: Program na Božském amalfitánském pobřeží UNESCO: Přejezd k Salernskému zálivu do SA-
LERNA, druhého největšího města Kampánie. Prohlídka katedrály svatého Matouše, významné normanské 
památky s hrobem evangelisty. Následuje výlet lodí podél Amalfitánského pobřeží – výhledy na útesy, skalní 
městečka i visuté zahrady a sady. Prohlídka AMALFI, které bylo ve středověku mocnou námořní republikou 
– katedrála s hrobem apoštola Ondřeje, příkré uličky, středověké výrobny papíru. Procházka do městečka AT-
RANI, které leží na konci Dračího kaňonu. Možnost vykoupání v Tyrhénském moři, lodního výletu do působivé 
SMARAGDOVÉ JESKYNĚ (sluneční paprsky pod vodou vytváří efekt smaragdu, krápníky) a výletu najatým 
busem do středověkého města RAVELLO ve výšce 350 m nad Amalfi – fantastické výhledy na pobřeží, 
rozkvetlé zahrady, středověký palác Rufolo. Večer návrat do Salerna a přejezd na hotel. Večeře a nocleh.
5. den: Program na Sorrentském poloostrově: Po snídani výjezd lanovkou na vrchol MONTE FAITO 
v pohoří Monti Lattari do výšky 1 130 m nad Neapolský záliv (panoramatické výhledy), poté přejezd do 
malebného města SORRENTA, které se rozprostírá na ploché tufové skále nad mořem. Výlet najatým busem 
po vyhlídkové silnici s výhledy na ostrůvky Galli, kde podle mýtů měly žít Sirény, do malebného POSITANA, 
které bývá označováno za nejkrásnější italské městečko. Večer odjezd do ČR. 
6. den: Odpoledne návrat domů. 

Lago di Garda, antické a středověké památky, pobřeží Tyrhénského moře. Do Itálie bez nočního přejez-
du, hotely s polopenzí, plavby po jezeře, po moři i v jeskyni, nejmalebnější italská městečka, to je naše 
pozvání na krásný zájezd do Itálie. 

Ubytování: 1x nocleh s polopenzí ve 2lůžk. pokojích (s vlastním příslušenstvím, TV a fénem) v hotelu*** v Affi poblíž jezera 
Lago di Garda. 3x nocleh s polopenzí ve 2lůžk. pokojích (s vlastním příslušenstvím, TV a fénem) v hotelu*** v oblasti 
Neapolského zálivu Tyrhénského moře. Strava je servírovaná, večeře se skládají ze tří 
chodů (zpravidla těstoviny, hl. jídlo a ovoce nebo zákusek).
Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu*** -  
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi, pobytovou 
taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 990 Kč (zde povinné při nedoplnění), komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny -3%     
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování 
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídaní, 
průvodce. 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co 
není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 1800 Kč, 3x večeře 
600 Kč komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč. Mož-
nost rezervací vstupného 2. den programu Galerie Uffizi 450 
Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč), Galerie Bargello 
330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč), 3. den progra-
mu - Galeria Borghese 450 Kč (18-25 let 250 Kč, do 18 let 
70 Kč), Vatikánská muzea 590 Kč (do 18ti let 350 Kč) a 4. 
den programu Národní archeologické muzeum Neapol 420 
Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč). Ve všech případech 
nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem. 
V případě mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvý-
šit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci. 

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil
SLEVA 55+ ze základní ceny – 5%
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SKVOSTY ITÁLIE
LAGO DI GARDA » LIMONE » RIVA » MALCESINE » ORVIETO » PAESTUM » HERKULANEUM » 
OPLONTIS » SALERNO » AMALFI » ATRANI » RAVELLO » MONTE FAITO » SORRENTO » POSITANO

ITÁLIE

Kód Termín Cena Trasa
IT605-18-1 31.10. – 04.11. 7 290,-          A, B + Č. Budějovice 

Kód Termín Cena Trasa
IT607-18-1    15.05. – 20.05. 9 790,-          A, B, Č. Budějovice
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PŘíRODNí A HISTORICKé POKLADY

FLORENCIE

SAN GIMIGNANO
LUCCA

CINQUE TERRE

VILA GARZONI

CERTOSA DI PAVIA
MILANO

I T Á L I E

PISA

COLONNATA

CARRARA

SIENA

Florencie - Uffizi Lago di Garda - Malcesine



NEAPOLSKÝ ZÁLIV
AMALfITÁSKÉ POBŘEŽÍ                                         
VESUV A OSTROV CAPRI

Navštívíme atraktivní místa Kampánie, země opředené mýty o sirénách, které vábily námořníky do blyš-
tivých vod poblíž Sorrenta. Ubytováni budeme v hotelu s polopenzí v přímořském letovisku u břehů 
Tyrhénského moře. Kouzelné Amalfitánské pobřeží, lodní výlety, ostrovy, jeskyně, Vesuv, malebná italská 
městečka, antické památky, zažijte Kampánii s námi. 

SALERNO » AMALFITÁNSKÉ POBŘEŽÍ » AMALFI » ATRANI » SMARAGDOVÁ JESKYNĚ » VESUV » 
POMPEJE » HERCULANEUM » OSTROV CAPRI » NEAPOL 

STŘEdOVĚKÁ UMBRIE 
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Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 2x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, vláček v Cinque Terre a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

Kód Termín Cena Trasa
IT610-18-1 17.05. – 22.05. 7 990,- N + Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet z Prahy s průvodcem 
do Neapole. Transfer na ubytování k moři, večeře. 
2. den: Po stopách apoštolů a Normanů. Přejezd 
k Salernskému zálivu do SALERNA, druhého nej-
většího města Kampánie, prohlídka, katedrála sv. 
Matouše - významná normanská památka s hrobem 
evangelisty, procházka po promenádě a fakult. lod-
ní výlet podél Amalfitánského pobřeží - Costiera 
Amalfitana  do nejkouzelnější oblasti Kampánie 
s výhledy na útesy, skalní městečka i visuté zahrady 
a sady. AMALFI, které bylo ve středověku mocnou 
námořní republikou – katedrála s hrobem apoštola 
Ondřeje, příkré uličky, krásná poloha u moře. Pro-
cházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí 
kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky, možnost lodního výletu do  působivé Sma-
ragdové jeskyně, sluneční paprsky pod vodou vytváří efekt smaragdu, krápníky. 
3. den: Po stopách vulkanické erupce. Výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí VESUV, procházka 
kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. POMPEJE, velkolepý příklad starořímského 
města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra 
vzdálené minulosti. Jedna z nejlépe zachovalých antických památek zakonzervované město HERKULANE-
UM, které pohřbil přes 20 m vysoký proud lávy z Vesuvu, bývalé římské rybářské město s podobným osudem 
jako nedaleké Pompeje. 
4. den: Individuální volno nebo fakult. lodní výlet na ostrov CAPRI, kde najdeme vše, co charakterizuje 
atmosféru Středomoří. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře byl již ve středověku pobytovým místem 
císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými 
kamennými domy a ANACAPRI. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozo-
ruhodnosti ostrova Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v místních kavárničkách. 
5. den: Fascinující NEAPOL, jejíž panorama dotváří stále činná sopka Vesuv, město mnoha tváří s bohatou 
historií, kulturní tradicí a životním stylem. Prohlídka a procházka městem, historické centrum Centro Storico, 
hlavní duchovní centrum Duomo, Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo aj., Na své si 
přijdou i milovníci gastronomie, ochutnejte tu nejlepší pizzu, jakou jste kdy jedli, vždyť právě tady se zrodila. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Návštěva oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE , tato 
jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme do obce Levanto, odtud možnost vláčkem 
(kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu, pěkné městečko a písčitá pláž) do obce MON-
TEROSSO a dále některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre, krásné výhledy na městečka u moře, 
skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Návrat zpět vlakem. 
3. den: ASSISI , světově proslulé město, rodiště sv. Františka, krátce po jeho smrti zde byla vybudována 
dvojitá bazilika nad jeho hrobem, zdobená freskami největších umělců své doby - Giotto a Lorenzetti. PERU-
GIA s památkami z doby etruské (Ipogeo dei Volumni, jedna z nejzajímavějších etruských hrobek v Umbrii), 
římské i  středověké paláce a kostely. Podvečerní zastávka u TRASIMENSKÉHO JEZERA. 
4. den: Výlet do jižní části Umbrie. ORVIETO, nádherně položené město na tufové skále s dlouhou historií, 
památky na Etrusky, Římany, středověké paláce, jeden z nejkrásnějších dómů celé Itálie s jedinečným prů-
čelím, středověká studna Pozzo delle Patrizie, 
vyhlídková věž Torre del Moro, výjezd do města 
nutný lanovkou. TODI, krásné staré město na 
kopci s římskými základy, ve středověku jedno 
z prvních svobodných komunit. Ve městě do-
dnes stojí mnoho středověkých budov a sta-
rých strmých ulic. Římské mohutné vodopády 
CASCATE DELLE MARMORE, se svou výškou 
165 m uchvátí každého návštěvníka. 
5. den: Zastávka v městečku AREZZO, staro-
bylý střed s mnoha krásnými starými paláci, 
kostely a hlavním náměstím, trochu připomína-
jícím to v Sieně. Devítihodinová prohlídka FLO-
RENCIE , monumentální stavby florentské 
renesance, Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova 
Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, 
Ponte přes řeku Arno, kostel Santa Croce 
s hrobkou Michelangela. Večerní odjezd do ČR.
6. den: Příjezd v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Neapol – Praha, let. taxy, kabinové zavazadlo 42x32x25 cm, transfery, dopravu busem, 
4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, místního průvodce (3. a 4. den), fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 000 Kč (povinně při nedoobsazení), letadlo - velké kabinové zavazadlo 1 200 Kč 
(56x45x25 cm),  zavazadlo do 23 kg 1 690 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Poznámka: v době tisku katalogu nebyly známy letové řády na r. 2018, z tohoto důvodu může dojít k posunutí termínu 
zájezdu o 1 den

Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek
Váš BONUS pojištění zdarma - při objednání zájezdu do 31.1.2018

FLORENCIE A CINQUE TERRE

Paláce a kostely, kamenná malebná zákoutí, kde na nás dýchne středověká historie, tak by se dala 
charakterizovat italská Umbrie. Zájezd nás zavede do těchto jedinečných míst i za největší přírodní 
zajímavostí Umbrie, k mohutným vodopádům Marmore, které by v těchto místech Itálie málokdo čekal.

Kód Termín Cena Svoz let.
IT609-18-1 18.09. – 22.09.     15 990,- L2, L3

CINQUE TERRE » MONTEROSSO » ASSISI » PERUGIA » ORVIETO » TODI » VODOPÁDY MARMORE » 
AREZZO » FLORENCIE

FLORENCIE

CINQUE TERRE

AREZZO

PERUGIA

ASSISI

TODI

ORVIETO

Doporučujeme
- vesničky nad mořem CINQUE TERRE
- vodopády CASCATE DELLE MARMORE
- zastávku u TRASIMENSKéHO JEZERA

Pompeje Orvieto

Riomagiore



PODPATEK A ŠPIČKA ITALSKé BOTY, STROMBOLI A KOUPÁNí VE TŘECH MOŘíCH  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do BARI, metropole Apulie. Fakultativní výlet za památkami v okolí Bari: k záhadnému 
hradu CASTEL DEL MONTE  a do města MATERA , výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi (kamenné 
domy a kostely vytesané v jeskyních a na útesech). Odjezd na ubytování do oblasti Alberobella.
3. den: Prohlídka ALBEROBELLA , pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb, 
které připomínají domky pohádkových šmoulů. Barokní město LECCE, jedinečná architektura, bazilika Santa 
Croce, římské památky a zbytek dne strávíme v nejvýchodnějším italském městě OTRANTO , malebné 
historické centrum, které svírají středověké hradby. Středověká mozaika na podlaze katedrály nemá jinde 
v jižní Itálii obdoby. Pláž v Otrantu byla v roce 2000 vyhlášena za nejčistější městskou pláž v Itálii. Možnost 
koupání v Jaderském moři nebo procházky k působivému bauxitovému jezírku. Večer příjezd na hotel upro-
střed poloostrova Salento, možnost večeře.
4. den: Celodenní okruh po poloostrově SALENTO, který na mapě představuje podpatek „italské boty“. 
Procházka k romantickému majáku na OTRANTSKÉM MYSU, nejvýchodnějším cípu celé Itálie. Zastávky 
v soutěsce CIOLO a na mysu LEUCA, kde stojí poutní bazilika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na 
rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání 
v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer 
zastávka v GALLIPOLI, které se nachází na ostrůvku v Jónském moři, fakult. nákup a ochutnávka místního 
olivového oleje. Návrat na hotel.
5. den: Basilicata a Kalábrie. Prohlídka starověkého řeckého města METAPONTUM, kde se zčásti dochoval 
dórský chrám. Místo je spojeno s působením filozofa a matematika Pythagora. Prohlídka malebného horského 
městečka MORANO CALABRO, které je vstupní bránou do Kalábrie, křivolaké strmé uličky, středověký hrad, 
výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd do oblasti Capo Vaticano na pobřeží Tyrhénského moře na 
jihozápadě Kalábrie. Nocleh v hotelu, možnost večeře.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno v CAPO VATICANO, úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám 
k zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Odpoledne pro zájemce půldenní fakultativní výlet lodí 
za erupcemi činné sopky na ostrově STROMBOLI, které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 45 €). 
Návrat na hotel.
7. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského 
poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou 
pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město 

REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem antiky (2 500 let staré bronzové sochy 
válečníků), městečko duchů  PENTEDATTILO, pobřeží Jónského města a středověké normanské město na 
skále GERACE. Návrat na hotel.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano. 
9. den: Prohlídka malebného městečka TROPEA, které je pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad 
mořem označováno jako „barokní balkón Kalábrie“, ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja. 
Pokračujeme podél západního pobřeží Kalábrie až do regionu Basilicata. Zastávka nad malebným městečkem 
MARATEA, výjezd ke gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paestum.
10. den: Dopoledne pobyt u moře nebo individuální volno v městečku PAESTUM, variantně odjedeme 
místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestum. Odpoledne 
odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.
11. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

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

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v oblasti  Alberobe-
llo, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum), pobytovou taxu, 8x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 690 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 1 690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo 
Vaticano), výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč 

Váš BONUS cestovní pojištění zdarma při objednání zájezdu do 1.2.2018
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

APULIE, BASILICATA A KALÁBRIE
BARI » CASTEL DEL MONTE » MATERA » ALBEROBELLO » LECCE » OTRANTO » POLOOSTROV 
SALENTO » MYS LEUCA » GALLIPOLI » METAPONTUM » MORANO CALABRO » CAPO VATICANO » 
STROMBOLI » SKYLLA » REGGIO DI CALABRIA » PENTEDATTILO » GERACE » TROPEA » MARATEA » 
PAESTUM
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Kód Termín Cena Trasa
IT611-18-1      13.09. – 23.09. 14 990,- A, B + Č. Budějovice

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE                      
A MĚSTEČKA APULIE                                     

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu***  - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, pobyt. 
taxu, průvodce 

Kód Termín Cena Trasa
IT414-18-1    04.08. – 11.08. 11 390,- A, B + Č.Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
Podrobný popis zájezdu na www.redok.cz nebo na str. 16 katalogu  

JÓNSKé A JADERSKé MOŘE UPROSTŘED PRÁZDNIN                       
OTRANTO » GALLIPOLI » PLÁŽ BAIA VERDE » ALBEROBELLO » POLIGNANO A MARE » GALATINA 
» MALEDIVSKÁ PLÁŽ U TORRE VADO » MYS SANTA MARIA DI LEUCA » FJORD CIOLO » CAPO D´ 
OTRANTO » BARI » TRANI  FLORENCIE

CINQUE TERRE

AREZZO

PERUGIA

ASSISI

TODI

ORVIETO

Paestum

Alberobello

Otranto



PALERMO

LIPARSKÉ OSTROVY

ETNA

SYRAKUSY
NOTO

AGRIGENTO

NEAPOL

EGADSKÉOSTROVY

SALINEDI TRÀPAN

I T Á L I E

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost trojí dopravy A - BUS, B – LET/BUS, C - LET
1. den: Program A Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Program A Dopoledne příjezd do Kampánie. NEAPOL , krátká prohlídka historického centra, 
Centro Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia. Večer nalodění na trajekt do Palerma 
– nocleh v kajutách. Program B, C V odpoledních hod. odlet z Prahy do Trapani. Transfer z letiště na hotel.
3. den: Program A Vylodění v Palermu a přejezd do historického centra Tràpani. Program B, C Dopolední 
připojení ke skupině. Dále společný program A, B, C TRàPANI - město, které před lety proslavil filmový 
komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme 
především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na EGADSKÉ OSTROVY, 
vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. 
Návrat do Tràpani, průjezd přes SALINE DI TRàPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady 
soli. Po stopách semitských Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se vydáme na ostrůvek MÒZIA 
s archeologickým areálem.
4. den: Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. 
Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie 
jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka 
známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří 
k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex 
v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA : Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Po-
luxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce 
bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh.
5. den: Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nejkompletněji docho-
vané barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápen-
ce, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid v Palazzo 

Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní 
stará část Ortygia, duchovní srdce celého města - ruiny chrá-

mu Apollóna a Artemis, Arethusin 
pramen, který oživuje báji o krásné 
vodní víle, antická čtvrť Neapoli, ar-
cheologický areál s řeckým divadlem, 
barokní katedrála. 

6. den: Odjezd ze Syrakus k přírodní 
raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce 
Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. 
lanovkou a terénním busem až do výšky 

3 000 m - obří lávová pole, výhledy na 
Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklo-
pové kusy skal po prchajícím Odysseovi 
a vytvořili tak malebnou Rivieru dei 

Ciclopi. V případě nepříznivého počasí 
při výstupu na Etnu se variantně zasta-
víme u přírodního unikátu na úpatí sopky, 

u kaňonu říčky ALCANTARY. Tok dravé říčky 
zde opracoval bazaltové skály do neuvěři-
telných podob. Odpoledne půvabné sicilské 
město TAORMINA, aragonské domy v čele 

s palácem Corvaia, antická cis-
terna Naumachie, městský park 
Lady Florence se subtropickou 
zahradou, starověké řecké diva-
dlo - Teatro Greco s vyhlášenou 
akustikou.
7. den: Pobyt u moře, individu-
ální volno. Možnost fakultativního 
výletu do vulkanického souostroví 
LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov 
VULCANO, jenž je dle tradice 
považován za sídlo boha kováře 
a vládce sopek Hefaista, římské-
ho Vulkána, PORTO LEVANTE, 
vyhlášené sirné jezírko, možnost 
výstupu na hranu Velkého kráte-
ru. Ostrov LIPARI, největší ostrov 
celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skal-
ních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem. 
8. den: Společný program A, B, C Prohlídka hl. města Sicílie PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je 
sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých 
Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám 
připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, 
náměstí Quattro Canti, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta 
Nuova aj. Návštěva MONREALE na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie 
je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého 
a Nového zákona. Program A, B Večer nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. Program C Ubytování v Palermu.
9. den: Program A, B. Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI. Prohlídka historického centra města – 
barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských 
a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole. Program C Po snídani transfer na letiště a odlet 
s přestupem v Itálii do Prahy.
10. den: Program A, B Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického 
řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění 
spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů 
v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší 
krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů. 

Cena zahrnuje:
Program A: dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol - Palermo a zpět – kajuty, 7x ubytování (5x v hotelu*** - 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty), 5x snídani, pobytovou taxu, průvodce 
Program B: let. dopravu Praha – Trapani vč. let. tax, transfery z letiště, trajekt Palermo – Neapol - kajuty, dopravu lux. klim. 
busem,7x ubytování (6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x na trajektu - 4lůžk. kajuty), 6x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce  
Program C: let. dopravu Praha – Trapani, Palermo – Praha, let. taxy a poplatky, transfery z/na letiště, 7x ubytování 
v hotelu***, 7x snídaně, pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
Program A: 1lůžk. pokoj 3 000 Kč (povinné při nedoobsazení), 5x večeře v hotelu 1 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 330 Kč
Program B: 1lůžk. pokoj 3 500 Kč (povinné při nedoobsazení), 5x večeře v hotelu 1 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 320 Kč 
Program C: 1lůžk. pokoj 4 000 Kč (povinné při nedoobsazení), 5x večeře v hotelu 1 990 Kč, komplex. pojištění 570 Kč 
vč. připojištění vyššího storna zájezdu 

Váš BONUS cestovní pojištění zdarma  při objednávce zájezdu do 1.3.2018
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VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ 
NEAPOL » TRàPANI » EGADSKÉ OSTROVY » SALINE DI TRàPANI » ÈRICE » SEGESTA » AGRIGENTO 
(ÚDOLÍ CHRÁMŮ) » NOTO » SYRAKUSY » ETNA » TAORMINA » LIPARSKÉ OSTROVY » PALERMO » 
MONREALE 

ITÁLIE

S VýLETEM NA EGADSKé OSTROVY

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus IT613-18-1 05.10. – 14.10. 15 590- A, B, G

B let/bus IT614-18-1 06.10. – 14.10. 19 990,- L2/A, B, G
C let IT615-18-1 06.10. – 13.10. 25 990,- L2, L3
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VALLETTA

VITTORIOSA

TARXIEN

MARSAXLOKK

MNAJDRA

RABAT

MDINA

MOSTA

GOZO

M A LTA

MALTA A GOZO
OSTROVY STŘEdOMOŘÍ                                                  

Zájezd do jižní Itálie na samý „podpatek“ italské boty, malebná historická městečka i jedinečné pláže 
s bílým pískem a průzračnou bleděmodrou vodou, „Karibik Středomoří“. 

OTRANTO » OSTUNI » ALBEROBELLO » LOCOROTONDO » CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA » GALLIPOLI 
» MATERA » LECCE » TORRE DEL ORSO » CASTEL DEL MONTE 

PAMÁTKY I KŘIŠŤÁLOVé MOŘE

APULIE
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA                                           

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Maltu, ubytování, individuální volno.
2. den: MARSAXLOKK, malebný přístav plný barevných člunů zachycovaný na všech prospektech z Malty. 
Každou neděli se zde konají velké trhy. TARXIEN , pozůstatky největšího chrámového komplexu, který se 
skládá ze šesti chrámů (3800 a 2500 př.n.l.). VITTORIOSA, bývalé hlavní sídlo maltézských rytířů, opevněné 
městečko, výhledy na Vallettu.
3. den: VALLETTA , impozantně opevněné hlavní město Malty. Ze zahrad jsou krásné výhledy na Grand 
Harbour a protější města. Zajímavý Velmistrovský palác, krásně zdobená katedrála sv. Jana, pevnost St. Elmo 
a další pamětihodnosti. 
4. den: MDINA, perla mezi maltskými městy, opevněná mohutnými středověkými hradbami, ze kterých je 
výhled přes půl ostrova. Klidné město do něhož je zakázán vjezd aut a působí jako obrovský skanzen. RABAT, 
živé městečko, jehož pamětihodnosti se nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno nad katakomba-
mi hřbitova z římské doby. Nachází se zde katakomby sv. Agáty, katakomby a kostel sv. Pavla. ÚTESY DINGLI, 
zde stezky sestupují podél strmých útesů až na úzký pás pobřeží. 
5. den: Výlet na ostrov GOZO (menší, ale neméně zajímavý bratr Malty). Cestou pěkné pohledy na ostrůvek 
Comino. Město VICTORIA, útulné místo s malými náměstími, úzkými uličkami, četnými kostely a citadelou, 
ze které se naskýtá velkolepý výhled na celý ostrov. GGANTIJA , působivý chrámový komplex z mladší 
doby kamenné. 
6. den: MODRÁ JESKYNĚ, jižní pobřeží se strmými útesy, do kterých se zařezává soustava jeskyň s největší 
modrou jeskyní. Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou hru barev, kterou můžete fakult. pozorovat při 
projížďce na rybářském člunu. HAGAR QUIM a MNAJDRA , chrámové komplexy z mladší doby kamenné 
v překrásné krajině mezi poli a mořem. 
7. den: MOSTA, leží na okraji maltského souměstí. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie má čtvrtou největší 
kopuli na světě o průměru 52 m. Neobvyklým exponátem je tu německá bomba, která prolétla kopulí a neex-
plodovala. Čeští dělníci ve Škodovce do ní v rámci sabotáže nedali rozbušku.
8. den: Přílet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Příjezd na jih Itálie do oblasti Apulie, která bývá označována jako „Karibik středomoří“ pro nádherné 
moře a bílé pláže. OTRANTO, malebné městečko, kde středověké centrum s úzkými pitoreskními uličkami 
obepínají mohutné hradby. Prohlídka a koupání, odpočinek na pláži. Zastávka u bauxitového jezírka, jehož 
okolí hýří hnědočervenými barvami. K večeru odjezd na hotel.
3. den: Výlet za krásami Apulie. Návštěva malebného bílého městečka OSTUNI, které ční na vrcholku 
s výhledem do okolní krajiny, historické centrum s labyrintem uliček a romantických zákoutí, katedrálou 
v pozdně gotickém slohu, Biskupským palácem. Přejezd do vyhlášené oblasti „TRULLI“ - bílé domky s ka-
mennou střechou a kruhovým půdorysem. ALBEROBELLO, romantické městečko, jehož název znamená 
„krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“. Prohlídka městečka LOCOROTONDO, které patří k nejza-
jímavějším na jihu Itálie.
4. den: Výlet na tzv. „podpatek boty“ Itálie, SALENTINSKÝ POLOOSTROV. Vyhlídková cesta na nejjižnější 
mys CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA.  Návštěva GALLIPOLI, středověké centrum na ostrově v Jónském 
moři, anjouovský hrad, rybí trh, katedrála. Odpoledne koupání na pláži BAIA VERDE.
5. den: Přejezd do vnitrozemské provincie BASILICATA. Návštěva pozoruhodného města MATERA ležícího 
v zajímavé přírodní oblasti, kde strže od sebe oddělují jednotlivé kopce. Prohlídka části SASSI, kostely 
a obydlí vytesané do skály.
6. den: Město LECCE s jedinečnou barokní architekturou a množstvím zajímavých kostelů, Piazza del Duomo, 
katedrála bazilika Santa Croce aj. Návštěva pobřeží, bělostné skály čnící nad bleděmodrou vodou v místě Roca 
Vecchia a TORRE DELL ORSO. Koupání.
7. den: Ráno odjezd, cestou návštěva CASTEL DEL MONTE, jedna z nejzáhadnějších památek italského jihu, 
obrovská pevnost viditelná již ze vzdálenosti mnoha km postavená ve 13.stol. za vlády Fridricha II, císaře 
Svaté říše římské. Odjezd do republiky.
8. den: Dopoledne příjezd do ČR.

Pobytově-poznávací zájezd na ostrovy Malta a Gozo na nás zapůsobí svojí starobylou atmosférou, 
kterou umocňují mohutně opevněná města jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a ohromné množství 
velkých katedrál, kostelů a megalitických chrámů. Velmi působivě je na Maltě podávána tradice řádu 
Maltézských rytířů, příběh Malty v době velkého obléhání Turky v roce 1565 a její houževnatá obrana za 
Druhé světové války. Na ostrovech se nachází megalitické chrámy z doby kamenné, které jsou jedineč-
nými stavbami svého druhu. Velmi působivé je jižní skalnaté pobřeží, kde příkré útesy spadají do moře 
a tvoří fascinující útvary včetně tzv. Modré jeskyně.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Malta - Praha, letištní 
taxy a poplatky, 6 - 7x ubytování - 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím se snídaní (dle času letu) v oblasti letoviska 
Paul´s Bay, hotel. průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a výlety a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 6x večeře 1 900 Kč, komplex. po-
jištění vč. storna zájezdu 280 Kč
Poznámka: k výletům na Maltě je využívána hustá síť místní 
hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u řidiče (cena jízd-
ného cca 21 € na týden). Průvodce podává výklad den před 
výletem, nesmí přímo u památek. 
CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst s ohle-
dem na místní svátky.

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 5x ubytování v centrální části Salentského poloostrova, hotel**** s bazénem, 
5x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna 280 Kč
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MARSAXLOKK » TARXIEN » VITTORIOSA » VALLETTA » MDINA » RABAT » ÚTESY DINGLI » OSTROV 
GOZO » VICTORIA » GGANTIJA » MODRÁ JESKYNĚ » HAGAR QUIM » MNAJDRA » MOSTA

ITÁLIE, MALTA

Kód Termín Cena Svoz let.
M618-18-1    06.06. – 13.06. 17 990,-         L2

Kód Termín Cena Trasa
IT616-18-1       08.07. – 15.07.  12 990,-          J* + Č. Budějovice
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PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – LETECKY
1. den: Program A Odjezd z republiky v dopoledních hodinách směr Maďarsko.   
2. den: Program A Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ , druhé 
největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios 
- největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města. 
Program B Odlet z Prahy do Soluně. Dle letového řádu připojení ke skupině a dle časových možností krátká 
prohlídka města SOLUŇ. Ubytování v Soluni.
Dále společný program A i B. 
3. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký 
bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, zde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna. Navštívíme 
komplex jedinečných klášterů METEORA , tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu 
na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se 
nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na 
ubytování do hotelu.   
4. den: Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi 
vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY 

, dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, 
Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli 
sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování u Athén.
5. den: Prohlídka ATHÉN , vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem 
a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo 
divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro 
Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat 
na ubytování. 
6. den: Odjezd na poloostrov PELOPONÉS „kolébka civilizace“. Jak jinak bychom mohli nazvat tuto ob-

last, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, My-
kény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál 

starověkého KORINTU se zbytky 
chrámů (Apollónův chrám, Lechai-
onská cesta, Octavin chrám, Odeion). 
EPIDAUROS  - posvátný okrsek 

boha lékařství Asklépia s největším 
divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY 

 – významné centrum ranné řecké 
kultury, opevněný palácový komplex 

s proslulou Lví bránou, Královský palác, 
Átreovoa pokladnice, šachtové hroby 
z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém 
průzkumu se podílel legendární objevi-

tel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování 
v přímořském letovisku.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno, 
letovisko Tolo. V podvečerních hodinách 

návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem 
dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, franc-
ký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na 

ubytování.

SOLUŇ

METEORA

THERMOPHYLY

DELFY

MYKÉNY ATHÉNYKORINT

NAFPLIO
SPARTA

OLYMPIE

ŘECKO

8. den: Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším 
městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského 
stylu - areál MYSTRA , prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, 
které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.
9. den: Starověká OLYMPIE , posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných 
olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi 
divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. 
Program A V pozdních odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie. Program B V podvečer 
transfer z Olympie na letiště do Patrasu/Athén, odlet do Prahy.
10. den: Program A Plavba Středozemním mořem, v cca 13.00 hod. vylodění v Itálii. Odjezd domů, předpo-
kládaný příjezd do ČR v časných ranních hodinách následující den.

Tradiční oblíbený zájezd s Danou Kelblovou nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, 
která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde 
na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež 
vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, 
které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek.

Cena zahrnuje:
Program A: dopravu lux. klim. busem, trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x ubytování v hotelu*** - 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce. 
Program B: let. dopravu Praha – Soluň, Athény (Patras) – Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, dopravu lux. klim. busem, 
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A 1lůžk. pokoj 3 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč, 4.lůžk. kabina na trajektu 800 Kč/os. 
Program B 1lůžk. pokoj 3 900 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč

Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová
Doporučujeme včasnou rezervaciPO
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ŘECKO - STAROVĚKÉ PAMÁTKY 
SOLUŇ » OLYMP » METEORA » THERMOPHYLY » DELFY » OSIOS LOUKAS » ATHÉNY » KORINT » 
EPIDAUROS » MYKÉNY » TOLO » NAFPLIO » SPARTA » MYSTRA » POHOŘÍ TAYGET » OLYMPIE

ŘECKO
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JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠíCH OKRUHů ŘECKEM

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus GR619-18-1 17.05. – 27.05.     14 590,- A, B + Bratislava
B let   GR620-18-1 18.05. – 25.05. 27 590,- L2, L3
A bus GR619-18-2    27.09. – 07.10.    14 590,- A, B + Bratislava
B let   GR620-18-2    28.09. – 05.10.    27 590,-      L2, L3
A bus GR619-18-3    10.10. – 20.10.    13 990,- A, B + Bratislava
B let   GR620-18-3    11.10. – 18.10.    26 590,-     L2, L3

Olympia



BARCELONA 
METROPOLE KATALÁNSKA

Vydejte se s námi do Barcelony a nechte se vtáhnout do historie i současnosti katalánské metropole, 
poznejte její rozličné tváře a chutě. Monumentální Barcelona středověká, Gaudího Barcelona secesní, vě-
hlasná Barcelona olympská i atraktivní Barcelona moderní. To vše nás čeká v rámci čtyřdenního zájezdu, 
který je zpestřen možností návštěvy nedalekého kláštera Montserrat. 

ČTYŘDENNí LETECKý EUROVíNED 
S MOŽNOSTí NÁVŠTĚVY KLÁŠTERA MONTSERRAT

MAdRId
A PERLY NOVÉ KASTILIE

101

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle let. řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do MADRIDU. Transfer na ubytování do hotelu. První 
část prohlídky Madridu. Podíváme se na náměstí Sluneční brány (Puerta del Sol), srdce celého Španělska, 
ke Královskému divadlu a na Východní náměstí (Plaza Oriente), ke katedrále Almudena a dále po Calle 
Mayor, k půvabné Plaza de la Villa až na Plaza Mayor, úchvatné obdélníkové náměstí, které je po celém 
svém obvodu obklopeno červenými domy s balkony, mansardovými okny, ozdobnými věžičkami a kterému 
dominuje jezdecká socha krále Filipa III.
2. den: Dopoledne je pro zájemce připraven fakult. výlet za hranice města. Společně místní dopravou na úpatí 
pohoří Sierra de Guadarrama, k prohlídce paláce a kláštera Filipa II. EL ESCORIAL . Stavba odráží královu 
oddanost katolické víře, k níž se přidává nespočet uměleckých děl, královská knihovna s jedinečnými freskami, 
mramorový královský panteon atd. Po návratu do MADRIDU prohlídka další části města. Vydáme se na Pa-
seo del Prado, třídu umění světového věhlasu. Na pár set metrech zde stojí trojice skvostných uměleckých 
sbírek, jimž dominuje skvělé Museo del Prado, galerie v sobě soustřeďuje největší kolekci španělských mistrů 
na světě (obrazy Velázqueze, Goyi, El Greka, Zurbarána, Ribery či Murilla). Na své si přijdou i milovníci děl 
italských, francouzských nebo anglických malířů. Především 20. stol. je zastoupeno v Museo Reina Sofía, 
nejznámějším exponátem je Picassova Guernica. Pozadu nezůstává ani Museo Thyssen-Bornemisza, na 
jehož stěnách je dokumentováno osm stol. výtvarného umění. 
3. den: Ráno fakult. výlet do TOLEDA . Středověké městské opevnění, kamenné uličky, náměstí, paláce 
a nesčetné svatostánky doslova dýchají historií a na každém kroku připomínají staleté soužití tří místních 
kultur, křesťanské, židovské a muslimské. Z náměstí Zocodover, původně dobytčího trhu, se vydáme k do-
minantě města, Alcázaru, v němž dnes sídlí vojenské muzeum. Pokračujeme k monumentální katedrále, 
perle vrcholné gotiky s příměsí dalších slohů a kolem radnice dojdeme ke kostelu Santo Tomé, v němž je 
vystaveno jedno z nejznámějších děl slavného El Greca, Pohřeb hraběte Orgaze. Zastavíme místních synagog 
a společnou procházku zakončíme u kláštera San Juan de los Reyes, který nechala postavit samotná kato-
lická veličenstva, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Po návratu do MADRIDU indiv. volno, nebo např. 
návštěva věhlasných madridských muzeí. 
4. den: Fakultativní výlet do ALCALÁ DE HENARES , města kultury a vzdělanosti. Nejslavnějším místním 
rodákem je nepochybně světoznámý Miguel de Cervantes, po kterém je pojmenováno zdejší náměstí Plaza 
de Cervantes s Corral de Comedias, jedno z nejstarších stále fungujících divadel v Evropě. Ze Cervantesova 
náměstí vybíhá Calle Mayor, lemované v celé své kilometrové délce sloupovím. Nevynecháme ani budovy 
univerzity, např. renesanční Colegio de San Ildefonso, jež dnes slouží jako rektorát, místní katedrálu nebo 
biskupský palác. Po návratu do Madridu možnost návštěvy Královského paláce (Palacio Real), jež se řadí 
mezi nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě nebo muzea koridy Las Ventas, popř. fotbalového stadionu Realu 
Madrid (Santiago Bernabéu).  
5. den: Dokončení prohlídky MADRIDU. Projdeme se po okázalé Calle Alcalá, dále po Gran Vía, zamíříme na 
Plaza Cibeles a přijdeme až k Parku Retiro. Individ. volno a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet z Prahy do BARCELONY, po příletu transfer do hotelu, ubytování. Následuje 
první ze společných procházek. Navštívíme zajímavostmi posetý kopec Montjuïc. Od horní stanice ozubni-
cové dráhy se vydáme kolem areálu Nadace Joana Miróa k Olympijskému stadionu, kde se nadechneme 
atmosféry olympijských her, jež se v Barceloně konaly v roce 1992. Následně sejdeme ke krásné budově 
Národního uměleckého muzea Katalánska, odkud se nabídne panoramatický výhled na město. Budeme 
pokračovat k perle funkcionalistické architektury Německému pavilonu L. Miese van der Rohe. Prohlídku 
zakončíme na druhém největším náměstí Španělska, kruhovém Plaça d’Espanya.
2. den: Po snídani uskutečníme fakultativní výlet do pohoří MONTSERRAT, v němž se nachází symbol kata-
lánské kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních míst ve Španělsku, benediktinský Klášter svaté Panny 
Marie Montserratské. V rámci návštěvy klášterního okrsku je možné uskutečnit pohodlnou procházku k vy-
hlídce. Po návratu do BARCELONY zavítáme do centra města. Od památníku Kryštofa Kolumba se vydáme 
po barvité a rušné třídě Rambla, která se může pyšnit opravdu neopakovatelnou atmosférou. Nevynecháme 
věhlasný trh Boqueria ani divadlo Liceu. Z náměstí Plaça de Catalunya vykročíme do gotické čtvrti, která 
vytváří jeden z nejlépe dochovaných středověkých komplexů v Evropě. Uvidíme mj. nádhernou Katedrálu sv. 
Eulàlie, Náměstí svatého Jiří s krásnými budovami městské radnice a Katalánské vlády a neujde nám 
ani starý Královský palác.
3. den: V dopoledních hodinách se vydáme po stopách geniálního architekta Antoni Gaudího  a za krásami 
katalánského modernismu – secese. Navštívíme monumentální Baziliku Sagrada Família, která patří mezi 
největší a nejúchvatnější kostelní stavby na světě. Následně se přesuneme na luxusní bulvár Passeig de 
Gràcia, na němž nalezneme proslulé městské domy casa Milà (Pedrera), casa Batlló, casa Lleó More-
ra, casa Amatller ad. Odpolední hodiny lze využít k návštěvě některého ze skvělých barcelonských muzeí 
nebo jiných turistických lákadel (Picassovo muzeum, Muzeum soudobého umění, gotické Královské loděnice 
Drassanes, mořské akvárium s 80 metrů dlouhým podmořským tunelem, Kolumbovu rozhlednu, atd). Večer 
procházka po čtvrti Ribera, Palác katalánské hudby , chrám svaté Panny Marie Mořské a nakonec 
malebný starý přístav. 
4. den: Ráno se s městem rozloučíme návštěvou pohádkového Parc Güell, v němž můžeme obdivovat Gau-
dího um i nádherné výhledy na město. Po poledni transfer na letiště a odlet do ČR.

Zaleťte si s námi do Madridu, pulzující metropole, v níž se elegantní architektura potkává se španělským 
temperamentem. Do města fantastických muzeí a galerií i širokých a honosných bulvárů. Podíváme se 
do Toleda - města tří kultur, do kláštera El Escorial, jehož monumentalita doslova bere dech a do Alcalá 
de Henares, starobylého centra vzdělanosti.  

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Madrid – Praha vč. letištních tax, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, 
transfer z/na hotel, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč (povinné při nedoobsazení), výlet vlakem do Toleda 800 Kč, výlety do kláštera 
El Escorial a do Alcalá de Henares stačí uvést na místě, výlety jsou realizovány místní železniční dopravou, odbavované 
zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1 200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Pavel Dvořák

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Barcelona - Pra-
ha, let. taxy, transfer z/na hotel, kabinové zavazadlo 
dle podmínek let. společnosti, 3x ubytování v hotelu 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 2 990 Kč (po-
vinné při nedoobsazení), Sagrada Família (cca 15 €) 
a Parc Güell(cca 7 €) - nutná rezervace v CK měsíc 
před odletem – platba na místě, odbavované zavazadlo 
o max. hmotnosti do 20 kg 1 200 Kč, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 140 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Mgr. Pavel Dvořák PO
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ŠPANĚLSKO

Kód Termín Cena Svoz let.
E622-18-1 23.05. – 27.05. 14 290,-             L2, L3
E622-18-2 29.09. – 03.10. 14 290,-             L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.
E621-18-1 17.05. – 20.05. 13 990,-        L2, L3
E621-18-2 11.10. – 14.10. 13 990,-        L2, L3

S VýLETY DO TOLEDA, KLÁŠTER EL ESCORIAL A ALCALÁ DE HENARES

Park Guell Cibeles Square



ŠPANĚLSKO ŠPANĚLSKO

Jedinečné památky, královské paláce a katedrály, světoznámá muzea, tapas, flamenco, moře, to vše 
je Španělsko.

Španělsko má nespočet dochovalých a velmi dobře udržovaných památek, které dokládají bohatou his-
torii země. V průběhu zájezdu navštívíme významné památky kulturního dědictví UNESCO, shlédneme 
architektonické skvosty španělské architektury, místa proslulá mudéjarskou architekturou, horská měs-
tečka, nevynecháme ani hlavní město Španělska Madrid nebo Barcelonu. 

ZARAGOZA » EL ESCORIAL » MADRID » TOLEDO » GRANADA » CÓRDOBA » SEVILLA » GIBRALTAR » 
PEŇÍSCOLA » GERONA » TOSSA DE MAR » MONTSERRAT » BARCELONA

SANTA MARIA DE POBLET » ALCALA DE HENARES » MADRID » SEGOVIA » ÁVILA » TOLEDO » CUENCA 
» TERUEL » BARCELONA
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PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Dopoledne odjezd z ČR.
2. den: Program A V dopoledních hodinách příjezd do oblasti Costa Brava/Costa Maresme, koupání, od-
poledne ubytování, večeře.
Program B Odlet z Prahy do Španělska, transfer na ubytování.
Dále společný program A i B.
3. den: Ráno odjezd do ZARAGOZY, katedrála, nám. Santa María del Pilar, mudéjarské kostely, arabský palác 
Aljafería, městská tržnice. Ubytování v okolí Madridu.
4. den: Královský palác EL ESCORIAL, návrat do MADRIDU, okružní projížďka, prohlídka města, Puerta del 
Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského paláce, památník Cervantesův nebo možnost návštěvy galerie El 
Prado. Návrat na ubytování.
5. den: Odjezd do TOLEDO, prohlídka města, katedrála, chrám sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, muzeum 
El Greca, návštěva tradiční toledské manufaktury (ozdobné zbraně z toledské oceli, šperky). Ubytování 
v okolí Granady.
6. den: Jedinečná GRANADA, katedrála, královská kaple, Albaicín, arabský sídelní palác ALHAMBRA se 
zahradami Generalife, volno, návrat na ubytování. Fakult. večerní návštěva představení flamenca.
7. den: CÓRDOBA, mešita, exteriéry Alcázaru, Židovské město a typické „květinové“ ulice s patii. Nocleh 
v okolí Sevilly.
8. den: SEVILLA, katedrála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz, exteriéry paláce Alcázar. Odjezd na 
GIBRALTAR, návštěva nejjižnějšího místa evropského kontinentu. Noční přejezd na pobřeží Costa Azahar.
9. den: Ráno pobřeží Costa Azahar, středověká PEŇÍSCOLA, hrad Papa Luna, možnost koupání. Večer 
příjezd na pobřeží Costa Brava / Costa Maresme na ubytování.
10. den: GERONA, město se středověkými hradbami a románskými kostely, prohlídka, katedrála, kostely 
San Pere de Galligants a St. Nicolau, židovská čtvrť, hradby. Odjezd do TOSSA DE MAR, krásné letovisko 
na pobřeží Costa Brava, Villa Vieja - opevněná část Tossy, hradby s obrannými věžemi, kostel St. Vincenc. 
Návrat na ubytování si můžeme zpříjemnit lodí po moři (fakult.).
11. den: Odjedeme k prohlídce klášteru MONTSERRAT, poté BARCELONA, gotická čtvrť, Las Ramblas, Ko-
lumbův památník, A. Gaudí - exteriéry Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló, možnost návštěvy mořského 
akvária a muzea Picassa. Návrat na ubytování.
12. den: Program A Snídaně, volný program. Odpoledne odjezd do ČR.
Program B Snídaně, volno a dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR.
13. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Dopoledne odjezd z ČR.
2. den: Program A V dopoledních hodinách příjezd do oblasti Costa Brava/Costa Maresme, koupání, od-
poledne ubytování, večeře.
Program B Odlet z Prahy do Španělska, transfer na ubytování.
Dále společný program A i B
3. den: Prohlídka cisterciáckého kláštera SANTA MARIA DE POBLET , založeného ve 12. století, pohře-
biště aragonských králů. Přejezd španělským vnitrozemím do nejstaršího španělského univerzitního města 
ALCALÁ DE HENARÉS , které se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáři v Latinské Ame-
rice. Prohlídka historického centra (arcibiskupský palác, Calle Mayor - nejdelší ulice s podloubími v Evropě, 
rodný dům spisovatele Miguela de Cervantese, Cervantesovo náměstí, univerzitní čtvrť), odjezd k ubytování.
4. den: MADRID, okružní jízda (Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, Gran Via), poté pěší prohlídka měs-
ta  (exteriéry královského paláce, Plaza Mayor, Puerta del Sol), odpoledne volno, možnost návštěvy jedné 
z nejvýznamnějších obrazáren na světě Museo del Prado, centrum moderního umění Centro de Arte Reina 
Sofia, park El Retiro.
5. den: Prohlídka jedinečného díla španělské architektury – monumentálního královského paláce EL ESCO-
RIAL  s bazilikou a panteonem španělských králů. Přejezd do SEGOVIE , prohlídka historického centra, 
exteriér pevnosti Alcázar.
6. den: ÁVILA , prohlídka mohutných městských hradeb z 10. století, katedrály a historického centra, pře-
jezd do TOLEDA, prohlídka města  (katedrála, kostel Sv. Tomáše s jedinečnou mudéjarskou věží, Sinagoga 
del Tránsito – Museo Sefardí , bývalá synagoga dnes kostel Santa María la Blanca, mešita z 10. st. – dnes 
kostel Cristo de la Luz, muzeum El Greca).
7. den: Pevnostní město CUENCA , prohlídka historického centra – „zavěšené“ domy, věž Mangana, ka-
tedrála Nuestra Seňora de Gracia. TERUEL, horské město proslulé mudéjarskou aragonskou architekturou, 
věž San Salvador, náměstí Carlos Castel (plaza de Torico), mudéjarská katedrál a kostel a věž San Pedro + 
mauzoleum „Amantes de Teruel“ (milenci z Teruelu).
8. den: BARCELONA  panoramatická projížďka modernistickou částí města s architektonickými díly 
A. Gaudího (Casa Batlló, Casa Milá – La Pedrera, exteriér rozestavěného chrámu Sagrada Família), volno 
- prohlídka historického centra: tzv. „gotické“ čtvrti , ulice La Rambla, tržnice la Boquería, námořní přístav.
9. den: Program A Snídaně, volný program. Odpoledne odjezd do ČR.
Program B Snídaně, volno a dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR.
10. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR.

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, Program B let. přepravu Praha - Španělsko - Praha, let. poplatky 
a taxy, transfer z/na letiště Oba programy dopravu busem po Španělsku, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 9x polopenzi, prohlídku tradiční toledské manufaktury, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, pobyt. taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 900 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před 
odjezdem/odletem), záloha na vstup do Alhambry 1 000 Kč (nutné objednat nejpozději 1 měsíc před odjezdem/odletem) 
Program A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč, Program B komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč s možností 
připojištění vyššího storna + 250 Kč), 
Upozornění:
V případě nutnosti může být výjimečně dáván balíček na cestu místo snídaně. Je možnost zajistit i ubytování 3. os. na 
přistýlce bez slevy. Ministerstvo zahraničí doporučuje cestovní pas na Gibraltar.

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, Program B let. přepravu Praha - Španělsko - Praha, let. poplatky 
a taxy, transfer z/na letiště Oba programy dopravu busem po Španělsku, 7x ubytování v hotelu**/*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 7x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, pobyt. taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před 
odjezdem/odletem), Program A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, Program B komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 280 Kč s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč)  
Upozornění: V případě nutnosti může být výjimečně dáván balíček na cestu místo snídaně. Je možnost zajistit i ubytování 
3. os. na přistýlce bez slevy. 

CESTA PO ŠPANĚLSKéM KRÁLOVSTVí A KULTURNí DĚDICTVí UNESCO
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Program Kód Termín Cena Trasa
A bus E623-18-1   15.05. – 27.05. 19 990,-            C, I, O
B let E624-18-1     16.05. – 26.05. 28 290,- L5
A bus E623-18-2   11.09. – 23.09. 19 990,- C, I, O
B let E624-18-2     12.09. – 22.09. 28 290,-           L5

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus E630-18-1   01.06. – 10.06. 15 990,-            C, I, O
B let E631-18-1     02.06. – 09.06. 23 990,- L5
A bus E630-18-2   31.08. – 09.09. 15 990,- C, I, O
B let E631-18-2     01.09. – 08.09. 23 990,-           L5

Sevilla



PAMÁTKY ANdALUSIE

ANdALUSIE 

Zájezd spojuje poznání historických památek Katalánska s výbornou gastronomií a vynikajícími víny. Na-
vštívíme Barcelonu i chrám gastronomie tržnici La Boquería St.Josep, ochutnáme katalánskou kuchyni, 
víno cavas ze sklepů Sant Sadurní d´Anoia, podíváme se na přípravu voňavých embutidos, prohlédneme 
si vinné sklepy značky Torres, navštívíme historická městečka Gironu a Peratalladu, kde poobědváme 
delikátní tapas.

BARCELONA » SAN SADURNÍ D’ANOIA » TORRES » GIRONA » PERATALLADA » LLORET DE MAR » 
TOSSA DE MAR

GOURMETSKÁ ZASTAVENí

KATALÁNSKO
ZEMĚ SKVĚLÝCH JÍdEL A VÍN                                                  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Málagy, transfer do hotelu.
2. den: Výlet do pohoří Torcal. ANTEQUERA s maurskou pevností, turistika v přírodním parku El Torcal 

 - vápencové skály, ráj botaniků a fotografů, na jaře pozorování plameňáků.
3. den: Přes NP Fuente de Piedra do SEVILLY , katedrála, věž La Giralda, Alcázar, zahrady Reales Alcá-
zares, radnice a paláce zdobené azulejos, židovská čtvrť, zahrady Maria Luisa.
4. den: Cesta podél NP Doňana. JEREZ DE LA FRONTERA, jezdecká španělská škola a víno sherry, přístav 
EL PUERTO DE SANTA MARIA. CÁDIZ, katedrála a zahrady, Atlantik a bílé pobřeží Costa de la Luz, variant. 
dle počasí návštěva GIBRALTARU, britské kolonie s pevností, Gibraltarská skála, fakult. terénními vozy na 
vrchol. Ubytování v Torremolinos.
5. den: Cesta pohořím Sierra de Ronda do městečka RONDA, kolébka corridy a město Hemingwaye, kaňon 
Tajo, býčí aréna a muzeum corridy, ochutnávka vín nebo turistika v kaňonu řeky, bílé vesničky, propast Gar-
ganta del Chorro, (5 km), návrat a koupání na Costa del Sol. Večer možnost zhlédnutí vystoupení flamenca 
(30 € s nápojem).
6. den: Fakult. maurská cesta na sever Andalusie. Zastávka v oblasti vína a keramiky azulejos MONTILLA, 
možnost nákupu. CÓRDOBA , židovská čtvrť, Mezquita, Alcázar s pevností katolických králů, arabský trh, 
variantně pohoda u moře i bazénu v TORREMOLINOS nebo indiv. vlakem do Benalmadeny (hrad, akvárium) 
nebo vlakem do MÁLAGY.
7. den: Celodenní výlet. GRANADA, město pod vrcholky Sierra Nevada, prohlídka paláců, pevností a zahrad 
maurských vládců - ALHAMBRA a zahrady Generalife , Lví dvůr, královský palác, uličky Albaicínu. Cesta 
krajem bílých vesniček. LOJA a vyhlídky na  Sierra Nevada.
8. den: Po pobřeží Costa del Sol na „Balkón Evropy“. FRIGILIANA (keramika s arabskými ornamenty) 
a turistika v kaňonu s levadou nebo maurská zřícenina. NERJA na útesu nad mořem, pravěká jeskyně 
Cueva de Nerja. MÁLAGA, přístav od dob Féničanů, Jednoruká katedrála, sbírky Nadace Picassa, maurský 
hrad Alcazaba, archeolog. muzeum, ruina hradu Castillo de Gibralfaro, transfer na letiště, odlet pozdě v noci.
9. den: Přílet do Prahy k ránu.

Program a bližší info na www.redok.cz   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Španělska, transfer na hotel, večeře.
2. den: Celodenní návštěva BARCELONY - prohlídka barcelonské tržnice „La Boquería St. Josep“, jedné 
z největších světových městských tržnic, „chrám gastronomie“ podle Ferrána Adríá. Na tržnici jsou připraveny 
malé pultové restaurace, kde vám připraví ve chvilce úžasné pokrmy z čerstvých ryb a plodů moře. Pro-
cházka po Barceloně - Plaza Catalunya, gotická čtvrť, katedrála St. Eulalia, oběd v typické barcelonské 
restauraci v přístavu Port Olimpic (katalánská mediteránní kuchyně, pica-pica mariscos, paella, fideua, arroz 
negro), po obědě individuální volno k dalším procházkám, návštěvě úžasného podmořského akvária, návrat 
do hotelu, večeře. 
3. den: Odjedeme do SANT SADURNÍ D´ANOIA, nejdůležitějšího městečka kraje Penedés, kde rodina Ferrer 
Bosch pro nás již od roku 1914 připravuje ta nejlepší vína šampaňského typu - cavas. Značka Freixenet 
a jejich Gran Carta Nevada, Carta Nevada Reserva, Gran Cordón Negro, Cordón Negro Reserva a další produk-
ty jsou již i u nás velmi známé a oblíbené. Čeká nás velmi pěkná a zasvěcená exkurze po celém historickém 
i moderním provozu. Jízda vláčkem rozlehlými sklepy a pak ochutnávka. Ve viniční prodejně budeme moci uči-
nit zajímavé nákupy z opravdu přebohatého výběru místních vín a výrobků s vínem spojených. Oběd v místní 
typické restauraci a ochutnáme zase jinou katalánskou kuchyni, založenou na zajímavé úpravě kvalitních mas, 
přípravě typických embutidos. Prohlédneme si VINNÉ SKLEPY slavné značky TORRES  dodávající vína na 
stůl samotné královské rodině, návrat, večeře v hotelu.
4. den: Výlet do GIRONY, historického centra Katalánska, kde si prohlédneme katedrálu, projdeme se po 
úžasných hradbách Starého města, potěšíme se pohledem na domy na nábřeží a zachovalé Židovské město. 
Odjezd do PERATALLADY, kouzelného středověkého městečka, zde navštívíme typickou místní restauraci 
a pochutnáme si na naprosto delikátních tapas - menších porcích různých jídel tak typických pro Španělsko 
a tedy i Katalánsko. Zastávka v LLORET DE MAR, kde si projdeme velikou prodejnou vín a katalánských 
embutidos, olivových olejů a jiných specialit, večeře v hotelu.
5. den: Koupání a odpočinek na plážích letoviska, oběd v hotelu, navečer odjezd do TOSSY DE MAR, jednoho 
z nejkrásnějších letovisek na pobřeží Costa Brava, Villa Vieja - opevněná část Tossy, hradby z 12. a 13. stol. 
s obrannými věžemi, centrum s domy z 14. až 17. stol., kostel Sant Vincenc, Museo Municipal s díly moderního 
umění - Marc Chagall. Po procházce se navečeříme v jedné z rázovitých bodeg v historické části přímoř-
ského městečka - speciality středomořské kuchyně - ryby, mariscos. Návrat do hotelu.
6. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do ČR.

Perly maurské architektury - Sevilla, Cordóba, Granada a komplex maurských paláců Alhambra, Gibral-
tar, turistika v přírodním parku El Torcal a Sierra de Grazalema, Ronda, kolébka corridy a rytmy flamenca, 
to je Andalusie.

Cena zahrnuje: llet. přepravu Praha - Malága - Praha, let. taxy, dopravu místním busem po Španělsku, 7x ubytování 
v hotelích - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x vnitrozemí, 1x u Sevilly, 4x Torremolinos), 7x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, veřejnou místní dopravu, 6. den výlet do Córdoby, ochutnávky a vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 800 Kč (povinné při nedoobsazení), výlet do Córdoby 800 Kč, záloha na vstupné do 
Alhambry 1 000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Málaga – Praha, let. taxy, 1 zavazadlo (15 kg), dopravu místním luxusním autobusem, 
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, průvodce
 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Španělsko – Praha vč. let. tax a poplatků, transfer do/z hotelu, dopravu busem během 
programu, 5x ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi, 3x oběd, 1x večeře s nápoji v restauraci 
dle programu, prohlídku sklepů značky Torres a sklepů sklepů v Sant Sadurní s degustací, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu cca 0,50 €/noc a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 590 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč
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ANTEQUERA » SEVILLA » JEREZ DE LA FRONTERA » CÁDIZ » GIBRALTAR » RONDA » MONTILLA » 
CÓRDOBA » TORREMOLINOS » GRANADA » LOJA » FRIGILIANA » NERJA » MÁLAGA

ŠPANĚLSKO

Kód Termín Cena Svoz let.
E626-18-1 03.05. – 11.05. 23 490,- L1
E626-18-2 27.09. – 05.10. 23 490,- L1

Kód Termín Cena Svoz let.
E627-18-1  10.05. – 18.05. 23 990,- L1

Kód Termín Cena Svoz let.
E625-18-1   03.07. – 08.07. 25 990,- L5
E625-18-2   29.08. – 03.09. 25 990,- L5

A PŘíRODNí PARKY

PAMÁTKY, PŘíRODNí PARKY
A SIERRA NEVADA
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Doporučujeme
- katalánskou kuchyní v Port Olímpic
- Barcelonu a tržnici „La Boquería St. Josep“

Girona Córdoba



SVATOJAKUBSKÁ CESTA, 
BURGOS, ÁVILA                                       
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Madridu. Transfer na ubytování.
2. den: Návštěva města BURGOS, významné historické město  (kdysi hlavní město Kastilie, jen několik km 
odtud se narodil slavný El Cid) se skvostnou gotickou katedrálou  a dalšími nádhernými památkami. Klášter 
FRÓMISTA, jedna z nejvýznamnějších zastávek na Svatojakubské cestě  s kostelem sv. Martina z Tours. 

3. den: Prohlídka města LEÓN, starobylé město s náměstím Plaza Mayor 
ze 17. stol. a katedrálou, označovanou „leónská kráska“, z 12. stol., která 
má nejkrásnější gotická okna ze všech kostelů na Svatojakubské cestě. AS-
TORGA, město na francouzské trase Svatojakubské cesty se středověkými 
hradbami i mohutnou gotickou katedrálou.
4. den: Ráno příjemná procházka poutní cestou přes starý krásný most 
a vesničku s kostelíkem. Kolem poledne malebná PONFERRADA, poslední 
zastávka na francouzské trase Svatojakubské cesty před Santiagem, stará 
čtvrť s majestátním templářským hradem z 12.stol. Procházka městem 
po Svatojakubské cestě, kde je krásná katedrála, Plaza Mayor, zajímavá 

muzea. Odpoledne přejezd do zelené oblasti Galície. Výlet na jeden z nejvyšších, ale i nejzajímavějších bodů 
na Svatojakubské cestě – keltská vesnička s kamennými domky O’CEBREIRO, místo, které je opředeno řadou 
legend. Za výstup jsou poutníci odměněni pěkným výhledem na rozmanitou krajinu.
5. den: Ráno odjezd na kopec MONTE DO GOZO, kde je poslední poutní kostelík sv. Martina před Santiagem. 
Odtud poutní cesta (cca 5 km) až ke katedrále do Santiaga. Prohlídka SANTIAGA DE COMPOSTELA  – ve 
středověku nejnavštěvovanější poutní místo po Římu, ke kterému z různých částí Evropy míří několik tras 
Svatojakubské cesty. Zdejší mohutná katedrála je architektonickým skvostem, postaveným nad hrobem apo-
štola Jakuba Většího. Celé historické jádro Santiaga je naplněné starobylými stavbami, které zaujmou každého 
návštěvníka. V poledne možnost návštěvy mše pro poutníky, odpoledne projížďka vláčkem po městě a okolí, 
při které je vidět všechny konventy, školy a kostely Santiaga. 
6. den: Výlet na konec světa MYS FINISTERRE - malebnou nejzápadnější část, kam někteří poutníci dochází 
i ze symbolického hlediska („konec světa - dál už to nejde“). Panoramatická cesta kolem pobřeží, malebné 
rybářské vesničky, v zátokách sádky na kultivaci slávek a svatojakubských mušlí. Zastávka v rybářské vesničce 
MUROS, promenáda u přístavu. Odpoledne procházka ve vesničce FISTERRA kolem originálních sípek na obilí 
HORREO a návštěva dlouhé pláže Playa Langosteira plné mušlí, burza ryb.
7. den: Delší přejezd do Ávily. ÁVILA , přezdívaná „Město kamenů a svatých“, město s úžasným středo-
věkým opevněním a branami, mnoha románskými a gotickými kostely, jimž vévodí gotická katedrála. Nocleh.
8. den: Transfer na letiště. Odlet do Prahy

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha - Madrid - Praha, dopravu po Španělsku, 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
5x večeře 1 500 Kč, komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 530 Kč 

Zájezd provází Richard Hladík

Kód Termín Cena Svoz let.
E628-18-1 02.09. – 09.09. 25 990,-          L2

BURGOS » FRÓMISTA » LEÓN » ASTORGA » PONFERRADA » O´ CEBREIRO » MONTE DE GOZO » 
SANTIAGA DE COMPOSTELA » MYS FINISTERRE » FISTERRA » ÁVILA

NP ŠPANĚLSKÝCH PYRENEJÍ
ST. MAURICI, MALAdETA, ORdESA                                     

ŠPANĚLSKO

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
Poznámka: k nástupům na túry se v Pyrenejích využívají auta pro cca 7 osob nebo busy, které nahrazují lanovky, ceny jsou 
nižší než u lanovek v Alpách. Program může být absolvován v opačném pořadí dnů v případě sportovních akcí nebo oslav 
v Andoře.

Kód Termín Cena Trasa
E629-18-1        05.07. – 13.07. 13 990,- J* + Plzeň
E629-18-2 27.07. – 04.08. 13 990,- J* + Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z ČR.
2. den: TOULOUSE, červené město v podhůří Pyre-
nejí, radnice z 18. stol., bazilika sv. Severina, největší 
románský chrám v Evropě (9 hod. přestávka, prohlídka, 
osobní volno). Přejezd do ANDORRY, knížectví ležící 
v kruhovité kotlině obklopené hřebeny Pyrenejí mezi 
Francií a Španělskem.
3. den: Výlet do údolí VALL D’ INCLES přezdívané 
též květinové údolí. Cesta podél říčky Riu de Jucla 
k největšímu jezeru Andorry ESTANY DE JUCLA, které 
obklopují vrcholky rozeklaných hor tvořících hranici 
s Francií. ANDORRA LA VELLA, nejvýše položené 
hlavní město Evropy (1 080 m). Staré město je charak-
teristické kamennými ulicemi a domy.
4. den: Příjezd do jednoho z nejkrásnějších koutů Py-
renejí NP ST. MAURICI do městečka ESPOT. Podnik-
neme výlet k průzračnému jezeru ESTANY DE SANT 
MAURICI obklopenému nádhernou kulisou skalnatých 
vrcholků, které se zrcadlí v zelenomodré hladině.  Odtud vede cesta k mohutnému VODOPÁDU SALT DE 
RATERA a poté k neméně nádhernému JEZERU DE RATERA. 
5. den: Výlet do údolí VALL DE BOI v  krásném NP D´AIGÜESTORTES. Pěší výlet podél říčky Sant Nicolau 
k JEZERU LLONG. Kousek dále nad jezerem se otevřou úchvatné pohledy na rozeklané štíty západních 
vrcholů NP Sant Maurici. Cestou zpět podél krásných zelených meandrů průzračné vody říčky Sant Nicolau, 
které svojí fotogeničností získají srdce každého fotografa.
6. den: Výlet do oblasti VAL DE ARAN, jezerní oblast CIRC DE COLOMERS.  Pěší výlet překrásnou horskou 
přírodou se spoustou jezer, jezírek a zurčících potoků od JEZERA MAJOR DE COLOMERS a JEZERA MORT. 
Na závěr dne městečko VIELHA, živé turistické centrum oblasti. Fotogenická řeka, která protéká přímo ka-
menným centrem.
7. den: Výlet do NP MALADETA do závěru údolí VAL DE BENÁS. Dále pěší výlet podél říčky RIO ÉSERA. 
Na závěr doliny říčka vytvořila úchvatný kaňon a kaskády  D’AIGUALLUT. Nádherná závěrečná planina se 
spoustou zátočin průzračných horských bystřin pod impozantní kulisou ledovce nejvyšší hory Pyrenejí PICO 
DE ANETO. Cestou zpět zastávka v městečku BENASQUE. Turist. centrum oblasti, kamenné domy a uličky.
8. den: Delší přejezd do NP ORDESA. Výlet mezi ohromné strmé stěny kaňonu ve VALLE DE ORDESA , 
podél říčky RIO ARAZAS až k nádherným vodopádům a stupňovitým kaskádám, které říčka tvoří v zadní části 
doliny. Městečko TORLA, kde místní pevnost tvoří působivé záběry s ohromnou skalní branou začátku kaňonu 
Ordesa. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.
9. den: Příjezd ve večerních hodinách.

S PĚŠíMI VýLETY

Zájezd do jedinečné části centrálních Pyrenejí s lehkou turistikou. Budeme obdivovat skalní štíty a ne-
spočet krásných jezer, NP Sant Maurici, přírodní park Posets Maladeta s nejvyšší horou Pyrenejí Pico de 
Aneto a impozantní kaňon NP Ordesa. Zájezd kopíruje trasu slavné poutní cesty do Santiaga de Compostela a dále pokračuje až na tzv. konec 

světa k Atlantickému oceánu. Cestou navštívíme slavná historická města Burgos, León, Astorgu aj. Záro-
veň jsme pro vás vybrali zajímavé části Svatojakubské cesty vč. Santiaga de Compostela. Nyní popularita 
této poutní cesty opět stoupá a zatímco dříve hledali poutníci u apoštolova hrobu spásu své duše, nyní 
lidé putují především proto, aby nacházeli sami sebe.

TOULOUSE » ANDORRA » VALL D´INCLES » ESPOT » VALL DE BOI » VAL DE ARAN » VIELHA » VAL DE 
BENÁS » BENASQUE » TORLA
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Doporučujeme

- město BURGOS
- kopec MONTE dO GOZO
- MYS fINISTERRE.
- pláže Playa Langosteira
- vesničku fISTERRA

Santiago de Compostela NP Ordesa

NP Ordesa
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PODROBNý POZNÁVACí OKRUH

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Barcelony, dle času příletu krátká nebo žádná prohlídka Barcelony. Nocleh.
2. den: Přejezd španělským pobřežím přes Valencii, Alicante do Granady. Nocleh.
3. den: Město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami GRANA-
DA , poslední výspa maurské vlády na Pyrenejském poloostrově, palác ALHAMBRA, letohrádek Generalife 
se zahradami, arabská čtvrť Albaicín. Nocleh.
4. den: Srdce venkovské části Andalusie CÓRDOBA , bývalé arabské sídelní město, křižovatka kultury 
arabské, židovské a katolické, córdobská mešita La Mezquita, židovská a stará čtvrť s typickými stavbami, 
krásná patia, bílé uličky, květinová výzdoba a půvabná nádvoří, římský most. Hlavní město Andalusie, město 
flamenca SEVILLA , přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s překrásným zámkem Alcázar, sídlem 
maurských emírů a později kastilských a španělských králů, nevynecháme místní katedrálu, která ve svých 
rozlehlých prostorách ukrývá hrob Kryštofa Kolumba i nádherné oltáře ze stříbra a zlata dovezeného ze 
zámoří v dobách, kdy bylo Španělsko „zemí, nad kterou slunce nezapadalo“. Nocleh.
5. den: Nejjižnější místo Evropy GIBRALTAR, britská korunní kolonie, staré město a pevnost střežící průliv 
mezi Evropou a Afrikou. Elegantní CÁDIZ, nejstarší evropské město založené r. 1 100 př. n. l. Féničany, 
krása barokních kostelů, malebné fasády domů s typickými ozdobnými balkony, významný přístav, krásné 
promenády a pláže.
6. den: Přejezd na pobřeží ALGARVE, jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi 
i rozeklanými útesy. Malebné městečko LAGOS v západní části Algarve. Zámořské objevy v 15. stol. učinily 
z města důležité námořní středisko, odpočinek a koupání na plážích zasazených mezi skalisky.
7. den: LISABON, metropole Portugalska, prohlídka čtvrti BELÉM  s významnými památkami – Klášter 
Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů. Odtud před 500 lety vyplouvali portugalští mořeplavci za 
svými zámořskými objevy. CABO DA ROCA, nejzápadnější výběžek Evropy. SINTRA , královské město, 
jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky.
8. den: TOMAR , majestátní templářský hrad z 12. stol. se slavnou templářskou rotundou a proslulým 
manuelským oknem. BATALHA , pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter - nejvý-

znamnější dílo manuelské gotiky. ALCOBACA , starobylé městečko s klášterem Panny Marie. FÁTIMA, 
slavné poutní místo.
9. den: COIMBRA, univerzitní město, první hlavní město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem sv. Kříže, 
univerzitou. Přístavní město PORTO , známé svým vinařstvím – portské víno. Město si nás získá kouzelnými 
uličkami, pozoruhodnou historií, množstvím pamětihodností, které pocházejí z doby baroka. Nocleh.
10. den: Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města SALAMANCA  se Starou a Novou 
katedrálou, římským mostem, malebným náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí. Nocleh.
11. den: Úpatí pohoří Sierra de Guadarrama a monumentální zámek a královský pantheon EL ESCORIAL , 
jedinečné dílo španělské architektury. Město mešit, synagog a kostelů nad řekou Río Tajo. TOLEDO , krásná 
gotická katedrála, dům malíře El Greca, bývalá synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh.
12. den: Hlavní město Španělska MADRID, pulzující metropole, v níž se elegantní architektura potkává se 
španělským temperamentem. Velkolepý Královský palác, park Retiro, pompézní Plaza Mayor, Puerta del Sol 
– srdce celého Španělska aj. Nocleh.
13. den: Odlet do ČR.

Ve Španělsku navštívíme malebnou oblast Andalusie s městy, jejichž nádherné památky připomínají 
dobu maurské nadvlády a jsou domovem nejproslulejších staveb, drahokamů islámské kultury. V oblasti 
Staré a Nové Kastilie budeme obdivovat historická města a rozmanitost zdejší krajiny. V Portugalsku nás 
nadchnou pláže Atlantiku, bohatství památek a krásná města jako Sintra, Porto, Alcobaca, Lisabon se 
slavnou čtvrtí Belém aj.

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha - Barcelona a Madrid - Praha, let. taxy a poplatky, dopravu 
místním busem, 12x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 12x snídani (2x formou snída-
ňových balíčků), 3x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult.
výlety a vše, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění léčebných výloh 
včetně storna zájezdu 460 Kč, mož-
nost připojištění vyššího storna zájezdu 
+ 250 Kč, vstupné do Alhambry s rezervací 
700 Kč (nutno objednat při přihlášení, 
rezervaci španělská CK však potvrdí až 
cca měsíc před odjezdem. Pokud nebude 
rezervace potvrzena, částka bude klientovi 
obratem vrácena).

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
GRANADA » ALHAMBRA » CÓRDOBA » SEVILLA » GIBRALTAR » CÁDIZ » ALGARVE » LAGOS » 
LISABON » CABO DA ROCA » SINTRA » TOMAR » BATALHA » ALCOBACA » FÁTIMA » COIMBRA » 
PORTO » SALAMANCA » EL ESCORIAL » TOLEDO » MADRID
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ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO 

Kód Termín Cena Svoz let.
E632-18-1 19.09. – 01.10. 29 990,- L2
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Doporučujeme
- krásné památky GRANADA
- nejjižnější místo Evropy GIBRALTAR
- univerzitní město SALAMANCA

Porto

Algarve

Toledo



LISABON
A POBŘEŽÍ ALGARVE                                       

PO
ZN

ÁV
AC

í Z
ÁJ

EZ
DY

 –
 JI

ŽN
í E

VR
OP

A

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, kouzelného města na konci Evropy omývaného Atlantickým oceánem. 
Transfer na ubytování.
2. den: LISABON – město, které se díky svému přístupu k Atlantickému oceánu stalo významným obchodním 
přístavem a křižovatkou světa s největšími suchými doky na evropském kontinentě. O jeho velkoleposti a jedi-
nečné atmosféře se přesvědčíme během prohlídky: historické srdce a duše Portugalska, to je starobylá čtvrť 
Belém s klášterem sv. Jeronýma (vrchol mayské architektury s nádhernou křížovou chodbou), věž Torre 
de Belém (původně obranná věž a maják na řece Tejo), maurská pevnost Sao Jorge (úchvatný výhled na 
celý Lisabon a na řeku Tejo s nejdelším mostem v Evropě, který měří 17 km), odtud vedou uličky do nejstarší 
čtvrtě Alfami, založena Féničany. Ten pravý portugalský výhled zažijeme na Praca de Comércio, jedno 
z největších a nejkrásnějších náměstí Lisabonu, vyjedeme železným výtahem Elevador de Santa Justa (podle 
návrhu žáka slavného stavitele A. G. Eiffela) a starý Lisabon se nám ukáže jako na dlani. Návrat na ubytování.
3. den: Odjedeme ke známe soše Cristo de Rei, která je přesnou replikou té slavné v Riu de Janeiro, pokraču-
jeme na pobřeží Algarve. Cestou navštívíme středověké městečko SILVES s maurským hradem s „červenými 
hradbami“ z  červeného pískovce. Město bylo vybudováno původně Římany, ale největší rozkvět zažilo za 
arabské vlády, kdy bylo hlavním střediskem jejich říše Al-Gharbu. Cestou na pobřeží zastávka na nejvyšším 
místě Algarve – VYHLÍDKA FIOA, nádherné výhledy. Odjezd na ubytování, večeře.
4. den: Celodenní výlet do Lagos a Sagres. Přímořské město LAGOS je spojené s historií prvních zámořských 
objevů. Uvidíme moderní přístav, náměstí, kde se konal první trh s otroky, pevnost Fortelaza da Ponta da 
Bandeira a další památky. Stará část města je obklopená zachovanými hradbami ze 16. stol. Město nabízí 
několik nádherných vyhlídek – z Ponte da Piedade je vidět záliv s pískovými plážemi a pohořím Monchique. 
Nedaleko se nachází známý Cabo de Sao Vicente (60 m vysoké útesy) – nejznámější mys v Evropě nazývaný 
též „konec světa“. Město SAGRES v zálivu, v krásné scenérii rozlehlých pláží, mohutných útesů o které se 
rozbíjejí vlny Atlantiku, zajímavý přístav, náměstí Praca da República, škola portugalských námořníků z 15. 
století nebo pevnost Fortaleza de Sagres z 15. století. Návrat na ubytování. 
5. den: Odjezd do města Sevilla, cestou zastávka v městečku ALMANCIL v tzv. „Zlatém trojúhelníku“ Algarve, 
kde se vedle exkluzivních golfových hřišt nachází i dlouhé pláže s písečnými dunami. V městě je pozoruhodný 
kostel Sao Laurenco s interiérem  vyzdobeným bílo-modrými kachlíčky Azulejos. SEVILLA, hl. město Anda-
lusie, město s rázovitým obyvatelstvem plným zvláštního temperamentu, vyžívajícím se ve flamencu, býčích 
zápasech, procesích, fiestách, v návštěvách barů s úžasnými tapas. Město se pyšní třetí  největší katedrálou 
v Evropě (La Giralda), Královským palácem – Reales Alcazares patřícím k největším v Evropě (stále ještě 
jej využívá španělský král). Palác je dokonalým příkladem mudéjarské architektury, kombinace maurských 
technik a katolických symbolů. Prozkoumáme půvabné uličky a něžná patia ve čtvrti Barrio de Santa Cruz, 
příjemné procházky, možnost nákupů v místních obchůdkách. Po prohlídce pokračujeme na pobřeží Anda-
lusie. Ubytování a večeře.
6. den: Odpočinek u moře, individuální volno, možnost fakultativních výletů. 
7. den: Individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

Ubytování: hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. os. na přistýlce bez slevy. 
Cena zahrnuje: let. přepravu – Praha – Lisabon, Malaga – Praha vč. let. tax a poplatků, transfery z/na letiště, dopravu 
busem dle programu, 6x ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 4x večeři, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt.taxu, fakult. výlety, místní dopravu a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 990 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 
s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč

Kód Termín Cena Svoz let.
P636-18-1 17.06. – 23.06. 28 990,-          L5

LISABON » ALGARVE » SILVES » LAGOS » SAGRES » ALMANCIL » SEVILLA

LISABON  
MĚSTO MOŘEPLAVCŮ                                         

PORTUGALSKO

Ubytování: Ubytování je zajištěno v Lisabonu, v hotelu ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 
3. osoby na přistýlce bez slevy. V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se zájmem o doobsazení nebude 
účtován příplatek za 1/1 pokoj.
Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Lisabon – Praha, letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu, dopravu autokarem 
3.den, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakultativní výlety, místní dopravu a vše co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 590 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Kód Termín Cena Svoz let.
P637-18-1 01.06. – 04.06. 18 990,- L5
P637-18-2 28.09. – 01.10. 18 990,- L5

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer na ubytování.
2. den: Prohlídka LISABONU, města, 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. O jeho velkoleposti a jedinečné 
atmosféře se přesvědčíme během prohlídky: historické srdce a duše Portugalska, to je starobylá čtvrť Belém 
s klášterem sv. Jeronýma (vrchol mayské architektury s nádhernou křížovou chodbou), věž Torre de Belém 
(původně obranná věž a maják na řece Tejo), maurská pevnost Castelo de Sao Jorge, odkud je úchvatný 
výhled na celé město. Starobylé uličky nás zavedou do nejstarší čtvrti Alfama, založené již Féničany, ten 
nefalšovaný kolorit Portugalska  zažijeme asi nejvíce na Praca de Comércio, jednom z největších a nejkrás-
nějších náměstí Lisabonu a nakonec vyjedeme  výtahem Elevador de Santa Justa (podle návrhu žáka slav-
ného stavitele A. G. Eiffela), starobylý Lisabon se nám ukáže jako na dlani. Návrat na ubytování. Fakultativní 
návštěva představení typického portugalského hudebního žánru – fado.
3. den: Celodenní výlet do okolí Lisabonu - Sintra, Cabo da Roca, Cascais a Estoril. SINTRA, bývalé letovisko 
portugalské šlechty, plné paláců různých stylů a křivolakých uliček s malými obchůdky je nejnavštěvovanějším 
místem Portugalska . Hlavní atrakcí je známý Palácio da Pena z 19. století, který je nejzachovalejším pří-
kladem romantické portugalské architektury. Dalším lákadlem je letní rezidence portugalského krále Palacio 
Nacional de Sintra, postavená na přelomu 15. a 16. století. Na CABO DA ROCA (nejzápadnější cíp kontinen-
tální Evropy) si vychutnáte nádherné výhledy a v rybářském městečku CASCAIS zase ochutnáme některou 
z místních rybích specialit. Na závěr si prohlédneme portugalské Monte Carlo – ESTORIL. Návrat na ubytování.
4. den: Individuální volno v Lisabonu a dle letového řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

S NÁVŠTĚVOU SEVILLY
Poznáme Lisabon, dokonalou směsicí moderního velkoměsta a klidných historických uliček. Nejen Lisa-
bon, ale i jeho okolí je velkým magnetem pro cestovatele. Navštívíme pozoruhodnou Sintru, nejzápad-
nější mys Evropy Cabo de Roca, ochutnáme atmosféru předměstí Casccais a na závěr si prohlédneme 
portugalské Monte Carlo – Estoril.

Pojeďme spolu za poznáním tří neobyčejně zajímavých míst, z  nichž  každé má svůj nezaměnitelný 
charakter a neopakovatelnou atmosféru. Lisabon – jižansky ležérní metropole, Algarve – nejjižnější 
provincie Portugalska s desítkami kilometrů pannenských pláží s křišťálově čistou vodou Atlantiku. An-
dalusie – hornatá krajina hluboce zahleděná do svého až mystického kouzla s bájnou metropolí Sevillou 
nebo Malaga nás očarují. 

LISABON » SINTRA » CABO DA ROCA » CASCAIS » ESTORIL
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Sintra



PORTUGALSKO                                      

Kouzelné Porto proslavené vínem, pradávný cíl poutníků na Svatojakubské cestě Santiago de Composte-
la, Galície se zálivy hluboko do vnitrozemí, nádhernými plážemi s bílým pískem a malebnými rybářskými 
městečky – triumvirát skvostů, kterému je opravdu těžko odolat.

PORTO » BRAGA » BOM JESÚS DO MONTE » SANTIAGO DE COMPOSTELA » A CORUŇA »  
PONTEVEDRA COSTA » RÍAS BAIXAS

PO ŠPANĚLSKé GALICII
Z PORTA KRAJEM dOURO                                                  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer na ubytování v okolí Óbidos.
2. den: Středověká vesnička ÓBIDOS, úzké uličky, bílé domečky s terakotovými střechami plné obchodů. 
Rybářská vesnice NAZARÉ, procházka po místní pláži. Pokračujeme do městečka ALCOBACA s největším 
kostelem v Portugalsku  a krásným cisterciáckým opatstvím. Den ukončíme v BATALHE návštěvou krá-
lovského kláštera . Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře.
3. den: Romantická 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. GUIMARAES, kolébka portugalského národa, úzké středověké uličky, zachovalé 
historické jádro, hrad sv. Michala - dominanta města, Vévodský palác Paco dos Duques - dnes muzeum. 
Středověká BRAGA, zastavíme se na poutním místě BOM JESUS DO MONTE a den zakončíme ve vinných 
sklípcích 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, měs-
tečka ležícího na druhé straně řeky téměř splývajícího s Portem.  Návrat na ubytování v okolí Porta. Večeře.
4. den: Celodenní prohlídka PORTA - druhé největší město Portugalska, hl. město provincie Douro, po-
zoruhodná historie, množství památek, historická čtvrť Ribeira. Prohlédneme si katedrálu Terreido da 
Sé, čtvrť Barredo s domy naklánějícími se do stran, gotický kostel Sao Francisco s honosnou výzdobou, 
ubytování a večeře v okolí Porta.
5. den: Město TOMAR, kde se nachází Convento de Cristo  hrad s klášterem z 12. stol., který byl sídlem 
rytířů Kristova Řádu. Pokračujeme do FÁTIMY, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa  
s velkou bazilikou, postavenou na počest zjevení Panny Marie. Věže baziliky měří 65 m a náměstí je dvakrát 
větší než náměstí baziliky sv. Petra v Římě, vitráže s výjevy zjevení a obraz s poselstvími, monumentální 
varhany. Ubytování ve Fátimě. Večeře.
6. den: Odjezd  do LISABONU který se díky svému přístupu k Atlantickému oceánu stal významným obchod-
ním, přístavem a křižovatkou světa s největšími suchými doky na evropském kontinentě. O jeho velkoleposti 
a jedinečné atmosféře se přesvědčíme během prohlídky, starobylá čtvrť Belém s klášterem Jeronýmů 
(vrchol manuelské architektury), věž Torre de Belém, hrad Castelo de Sao Jorge, nejstarší čtvrť Alfami 
a nakonec se vyvezeme železným výtahem elevador de Santa Justa (podle návrhu žáka slavného stavitele 
A. G. Eifella) a Starý Lisabon se nám ukáže jako na dlani. Odjezd na ubytování v Lisabonu, večeře.
7. den: Celodenní výlet do okolí Lisabonu. SINTRA  bývalé letovisko portugalské šlechty, plné paláců 
různých stylů a uliček s malými obchůdky, známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který je nejzachovalejším 
příkladem romantické portugalské architektury, 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 možná ochutnáte některou z místních rybích specialit. Na závěr 
portugalská obdoba Monte Carla - ESTORIL. Návrat na ubytování v Lisabonu. Fakult. návštěva představení 
typického portugalského hudebního žánru fado - tradiční portugalský druh hudby, který vznikl v uličkách 
Alfamy a který jinde na světě nenajdete. 
8. den: Volný čas k individuální návštěvě Lisabonu, před odjezdem na letiště zastávka u Cristo Rei, rozlou-
čení s Lisabonem, transfer na letiště, odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Porta, transfer na ubytování, večeře.
2. den: PORTO – druhé největší město Portugalska, hlavní město provincie Douro, světově proslulé pře-
devším portským vínem, které však není zcela z Porta - vinice se nacházejí v údolí řeky Douro, asi 100 km 
od města a víno je v sudech převážené do Vila Nova de Gaia, městečka ležícího na druhé straně řeky téměř 
splývajícím s Portem. Prohlédneme si katedrálu Terreido da Sé, čtvrť Barredo s domy naklánějícími se do 
stran, gotický kostel Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou. Opustíme Porto a za chvíli se ocitneme 
před branami středověké BRAGY, poutní místo Bom Jesus do Monte. Den zakončíme ve vinných sklípcích 
cavas, kde dozrává pravé portské víno (ochutnávka). Návrat na ubytování a večeři.
3. den: Odjezd do SANTIAGO DE COMPOSTELA , pradávný cíl poutníků na Svatojakubské cestě. Prohlídka 
zachovalého středověkého centra s úzkými uličkami a náměstíčky, monumentální paláce, kláštery a kostely, 
komplex náměstí  proslavené Praza do Obradoiro, patřící k nejkrásnějším ve Španělsku, katedrála s bránou 
Portico de la Gloria představující vrcholné dílo románského umění. Ubytování, večeře.
4. den: Odjezd do hl. města španělské autonomní oblasti Galícia – A CORUŇA, královské město, jehož histo-
rie sahá až do dob Římské říše, jedinečný maják – Torre de Hércules , nejstarší zachovaný v Evropě, který 
slouží námořní dopravě nepřetržitě už 1900 let. staré město Ciudad Vieja s románským kostelem, zahrady 
San Carlos. Návrat na ubytování do Santiaga, večeře.
5. den: Odjezd na pobřeží PONTEVEDRA COSTA, svými zátokami připomíná norské fjordy, kraje zvaného 
Rías Baixas (Dolní zálivy), které před zuřivými vlnami Atlantiku chrání ostrov Národního parku Islas At-
lánticas. Oblast je známá množstvím nádherných pláží a půvabných rybářských vesniček. PONTEVEDRA 
zaujme úžasným historickým centrem, robustními kamennými paláci a miniaturními arkádovými náměstími. 
Ubytování na Pontevedra Costa, večeře.
6. den: Individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

Portugalsko sice nepatří k velkým evropským zemím, ale pro své významné kulturní zázemí, bohatství 
památek, krásu svých měst a překrásné pláže Atlantiku si zaslouží velkou pozornost turistů.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Lisabon – Praha vč. let. tax a poplatků, transfery do/z hotelu, 7x ubytování v hote-
lu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, 5x večeři, dopravu busem dle programu, místního průvodce v Portu, vstup 
do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopr., pobyt. taxu, Fado se 2 nápoji cca 30 €, fakult. služby a vše , co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 
s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč

Ubytování: Ubytování je zajištěno v hotelu *** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit uby-
tování 3.osoby na přistýlce. V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se zájmem o doobsazení nebude 
účtován příplatek za 1/1 pokoj.
Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Porto – Praha, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, dopravu busem dle programu, 
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi, ochutnávku vína v Portu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místní dopravu, pobytové taxy a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč s možností připojištění vyššího 
storna +250 Kč PO
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ÓBIDOS » NAZARÉ » ALCOBACA » BATALHA » COIMBRA » PORTO » BRAGA » GUIMARAES » TOMAR » 
FÁTIMA » LISABON » SINTRA » CABO DA ROCA » CASCAIS » ESTORIL

PORTUGALSKO

Kód Termín Cena Svoz let.
P639-18-1 25.05. – 01.06. 27 490,- L5
P639-18-2 02.07. – 09.07. 27 490,- L5
P639-18-3 21.09. – 28.09. 27 490,- L5

Kód Termín Cena Svoz let.
P638-18-1 09.06. – 14.06. 23 990,- L5

ZEMĚ MOŘEPLAVCů, VíNA A SLUNCE
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Porto Porto



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 
2. den: Ráno příjezd do MONTREUX, město 
vína, přírody a  slavných osobností – pobýval 
zde např. Charlie Chaplin, Freddie Mercury, 
procházka po promenádě, připomínající bo-
tanickou zahradu, pokračujeme k legendár-
nímu hradu CHILLON, vystavěného na skále 
u břehů Ženevského jezera. Přejezd jižní cestou 
po Ženevské riviéře, nad hladinou nejhlubšího 
jezera Alp, do YVOIRE, zcela zachovalého 
středověkého městečka. V případě hezkého 
počasí možnost koupání v Ženevském jezeře. 
Následuje odjezd do ŽENEVY, prohlídka města 
s proslulou fontánou Jet d´Eau. Odjezd na 
ubytování.
3. den: Den strávíme v CHAMONIX, moderním 
středisku Savojských Alp, pod nejvyšší horou 
Evropy MONT BLANC (4 809 m n.m.). Vyje-
deme lanovkami na okolní vrcholy AIGUILLE DU MIDI (3842 m n. m) nebo LE BRÉVENT (2 526 m n. m) 
s neopakovatelnými výhledy na nejvyšší evropský masiv. Odjezd přes sedlo Forclaz na ubytování do oblasti 
horských velikánů - Fiesch, hotel***.
4. den: Navštívíme kanton WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program do oblasti 
alpských velikánů začneme v ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU, nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka 
malebného městečka, které si i přes turistický ruch  uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakul-

tativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3 100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN 
MATTERHORN, odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů 

v kraji věčného ledu. Návrat na hotel.
5. den: „Švýcarský bonbónek“ - 
nádherný celodenní výlet do oblasti 
horských čtyřtisícovek ALETSCH – 

JUNGFRAUREGION, lanovkou z měs-
tečka Fiesch na FIESCHERALP a na 
EGGISHORN (2 869 m n. m), odkud jsou 

překrásné výhledy na Aletschský ledovec 
, dlouhý 25 km a na Konkordiaplatz - 

zde je ledovec nejmocnější i na trojlístek 
Jungfrau, Mönch a Eiger. Zájemci vy-

stoupají až na vrchol EGISHORNU (2 962 m 
n. m.). Možnost turistiky dle vlastních dispo-
zic nebo průvodce na místě doporučí ideální 
turistiku. Návrat na ubytování do Fiesche.

6. den: Cesta přes vysokohorské sedlo GRIM-
SELPASS a horské průsmyky do historického 
centra země LUZERNU, „brána do Centrálního 
Švýcarska“ i takto je někdy město označováno. 

Prohlídka Starého města proslaveného dřevě-
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nými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Doporučujeme výjezd lanovkou na PILATUS – lodí po Vierwald-
stättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě, se sklonem 48°). Odjezd do republiky. 
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Nabízíme bohatý a pestrý program pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně 
láká takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební památky eviduje 
a chrání UNESCO. V průběhu zájezdu navštívíme turisticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp – 
Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů, 
užijte si Švýcarsko s námi!

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, jízdné Täsch – Zermatt a zpět, 4x ubytování v hote-
lu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi – sauna, fitness, WiFi, 
1x v oblasti Ženevy), 4x snídani - z toho 3x formou bufetu, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 3x večeře 1 790 Kč, 1lůžk. pokoj 1 690 Kč, komplex. pojiš-
tění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018   
Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová, Dalibora Vojvodová 
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KRÁSY ŠVÝCARSKA A ALPSKÝCH VELIKÁNŮ               
ŽENEVSKÉ JEZERO » MONTREUX » CHILLON » YVOIRE » ŽENEVA » CHAMONIX » MONT BLANC » 
KANTON WALLIS » ZERMATT » MATTERHORN » GORNERGRATT » ALETSCH » JUNGFRAUREGION » 
FIESCHERALP »- EGISHORN » GRIMSELPASS » LUZERN

ŠVÝCARSKO
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JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠíCH ALPSKýCH OKRUHů

Kód Termín Cena Trasa
CH640-18-1  30.06. – 06.07.      9 990,- A, B, G, L + Plzeň
CH640-18-2  23.07. – 29.07.     9 990,- A, B, G, L + Plzeň
CH640-18-3  20.08. – 26.08. 9 990,- A, B, G, L + Plzeň

- hrad CHILLON
- CHAMONIX
- MONT BLANC
- historický LUZERN
- JUNGFRAUREGION

Doporučujeme

Matterhorn

Hrad Chillon

Luzen



LUZERN

GRIMSELPASS

LOCARNO

CASLANO

SAASTAL

MATTERHORN

MÖREL

NUFENPASS
Š V Ý C A R S KO

CHAM ONIX

MO NT BLANC

ZERMATT

MATTERHO RN

GO RNERGRATT

BERN

LEUKERBAD
GRUYÉRES

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Ráno hlavní město Švýcarské konfederace BERN , jedinečné středověké centrum stěsnané na ma-
lém kousku země vymezeném obloukem řeky Aare, terasové budovy, hodinová věž, gotický Münster, Zentrum 
Paul Klee aj. Následuje prohlídka půvabného městečka GRUYÉRES s hradem jako z pohádky, proslaveného 
výrobou čokolády a sýrů. Odjezd na ubytování.
3. den: Pobyt v horském turistickém městečku CHAMONIX, fakult. lanovkami na okolní vrcholy AIGULLE DU 
MIDI (3 842 m n.m.) nebo LE BRÉVENT (2 526 m n.m.). Vychutnáme si nádherný pohled na rozsáhlé ledovce 
MONT BLANCU, nejvyšší hory Evropy a vláčkem MONT BLANC EXPRESS odjedeme z Chamonix Mont Blanc 
do Martigny. Na romantické a dobrodružné cestě projede vlak divokou soutěskou TRIENTSCHLUCHT, podél 
hučících vod a hlubokých horských rozsedlin se vyšplhá do ohromujících výšek. Strhující cesta povede skrze 
nedotčenou vysokohorskou krajinu a malebné vesničky. Z Martigny pokračujeme přes středověké město Sion 
s  výhledem na opevněný kostel Valére a pevnost Tourbillon na ubytování do hotelu.
4. den: Den strávíme v ZERMATTU, na samém konci údolí Mattertal, pod nejslavnější a nejfotografovanější 
horou Švýcarska MATTERHORN, ze všech stran obklopené dalšími 38 čtyřtisícovkami. Fakult. výlet horským 
vlakem do GORNERGRATTU (3 100 m) s krásnými rozhledy na skupinu Monte Rosa (4 634 m), Matterhorn 
(4 478 m), Dom a Täschhorn nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN. Vám, kteří dáte přednost prohlídce 
Zermattu, doporučujeme procházku alpskou krajinou k soutěsce Gornerschlucht (cca 2 hod. tam i zpět). 
V podvečer návrat na ubytování.
5. den: Údolím řeky Rhony pokračujeme do světoznámých termálních lázní LEUKERBAD, které patří 
mezi jedny z největších v Alpách. Relaxace mezi mohutnými horskými masívy, 22 hal a otevřená koupaliště 
s termální vodou, která má teplotu až 51°C. Kdo se nechce koupat může využít bohaté možnosti turistických 
výletů po okolí nebo vyjet kabinkovou lanovkou do průsmyku GEMMI. V podvečerních hod. odjezd do ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Přes průsmyk Sv. Bernardina s množstvím vodopádů přijedeme ráno do městečka CASLANO, ná-
vštěva čokoládovny s výrobou známé značky Alprose, prohlídka muzea čokolády s ukázkou výroby a možností 
nákupu. MELIDE s turistickou atrakcí „Švýcarsko v miniatuře“. Odpoledne LUGANO, město květin, parků, 
vil a sakrálních staveb, malá náměstí, schodovité ulice, náměstí Piazza della Reforma, jezerní promenáda. 
Odjezd na ubytování.
3. den: Nejslunnější švýcarské město LOCARNO, prohlídka historického centra, úzké uličky Starého města 
a poutní kostel St. Maria del Sasso, ke kterému vyjedeme zubačkou, variantně výjezd lanovkou, kte-
rá je dílem světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici Cardada (1 340 m. n. m.) pano-
ramatický výhled na jezero a horské vrcholy v okolí. Budeme mít možnost pokračovat na Cimettu 
(1 670 m n. m). Fakult. lodní výlet k ostrůvkům BRISSAGO s jednou z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde 
bez ohledu na zeměpisnou šířku rostou vzácné stromy a květiny pocházející z teplých oblastí celého světa. 
Přejedeme do strhující oblasti alpských velikánů. Přes nádherný průsmyk NUFENPASS s horskými vodopády, 
překrásným údolím řeky Rhôny, dojedeme na ubytování do oblasti SAASTAL, ohromující panorama třinácti 
čtyřtisícovek, rozsáhlé ledovce. Ubytování v hotelu*** v centru městečka Fiesch, večeře.
4. den: MATTERNSKÝM ÚDOLÍM s říčkou Vispou a vodopády dojedeme do Täsche a odtud vláčkem do 
ZERMATTU, prohlídka známého střediska na úpatí MATTERHORNU. Možnost vyjet lanovkami na Klein Ma-
tterhorn (3 883 m n.m.) nebo horským vlakem na GORNERGRATT (3 089 m n.m.) s krásnými rozhledy na 
skupinu Monte Rosa (4 634 m n.m.), Matterhorn (4 478 m n.m.), Dom či Täschhorn. Vám, kteří dáte přednost 
prohlídce Zermattu, doporučujeme procházku alpskou krajinou k soutěsce GORNERSCHLUCHT (cca 2 hod. 
tam i zpět). V podvečer návrat na ubytování do Fiesche.
5. den: Údolím řeky Rhôny do MöRELU a odtud lanovkou do horského střediska RIEDERALP a nad ALET-
SCHSKÝ LEDOVEC , nejdelší alpský ledovec, jenž se táhne asi 25 km z Jungfrau k plošině nad údolím 
Rhôny. Bohatá alpská květena, možnost lehké turistiky. Překrásným Gomským údolím, přes GRIMSELPASS 
s jezerem, sviští voliérou a BRÜNIGPASS, pokračujeme ke krátké prohlídce města LUZERN, jemuž vévodí 
světoznámý Kapličkový most u břehů Vierwaldstättského jezera. Odjezd do republiky. 
6. den: Předpokládaný příjezd v ranních hodinách.

Poznejte s námi rozmanitosti a krásy Švýcarska. Navštívíme jedinečný Bern, gastronomií nabité středo-
věké Gruyéres, Chamonix, vyjedeme lanovkou na Aigulle du Midi. Čeká nás panoramatický Mont Blanc 
Expressem a symbol Švýcarska Matterhorn. Perfektní relaxaci si užijeme mezi mohutnými horskými 
masívy v nejznámějších termálních lázních Leukerbad. 

Uvidíme jedinečný Aletschský ledovec, strhující scenérie Matterhornu a dalších velehor v okolí Zermattu. 
38 čtyřtisícových vrcholů dominuje celému regionu, do kterého láká davy návštěvníků. Za sněhovými 
horami nás čeká kanton Ticino, kraj věčného jara se středomořskou atmosférou a svébytnou kulturou. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, vláček Täsch-Zermatt a zpět, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, 3x večeře 
1 600 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

SLEVA 55+  ze základní ceny - 3%
Zájezd provází Dalibora Vojvodová

Cena zahrnuje:
dopravu luxusním klimatizovaným busem, jízdné Täsch – Zermatt a zpět, 3x ubytování v hotelu - 2lůžkové. pokoje s příslu-
šenstvím, 3x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje:
vstupné, lanovky, vláček, fakultativní. služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžkoví pokoj 1 290 Kč, 2x večeře 1 150 Kč, komplexní pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny – 3%
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BERN » GRUYÉRES » CHAMONIX » AIGULLE DI MIDI » MONT BLANC EXPRESS » MARTIGNY » 
ZERMATT » MATTERHORN » GORNERGRATT » LEUKERBAD

CASLANO » MELIDE » LUGANO » LOCARNO » OSTROVY BRISSAGO » NUFENPASS » SAASTAL » 
FIESCH » ZERMATT » MATTERHORN » GORNERGRATT » GORNERSCHLUCHT » MöREL » RIEDERALP » 
ALETSCHSKÝ LEDOVEC » GRIMSELPASS » BRÜNIGPASS » LUZERN

ŠVÝCARSKO

Kód Termín Cena Trasa
CH642-18-1           31.07. – 05.08. 7 790,-         A, B, G, L + Plzeň

Kód Termín Cena Trasa
CH641-18-1   31.07. – 05.08. 8 290,-          A, B + Plzeň
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A TERMÁLNí LÁZNĚ LEUKERBAD VLÁČKY A VůNĚ STŘEDOMOŘí 

MONT BLANC EXPRESS,
PANORAMA WALLISU

SCENÉRIE MATTERHORNU,
ALETSCHSKÝ LEdOVEC, TICINO

- Chamonix a Mont Banc Express 
- Matterhorn a jedinečné panorama horských - čtyřtisícovek 
- Městečko čokolády a sýrů Gruyéres
- Alpské termální lázně a relaxace v Leukerbad

Doporučujeme
Doporučujeme
- úchvatné horské scenérie Matterhornu
- Aletschský ledovec – památka UNESCO
- kraj věčného jara Ticino 

Gornergratt



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách. 
2. den: V ranních hodinách krátce navštívíme VADÚZ, hlavní město jednoho z evropských ministátů LICH-
TENŠTEJNSKA, následně přejezd do historického centra země LUZERN - středověké Staré město proslavené 
dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, hlavní náměstí Wein-
markt s pozdně renesanční radnicí a pro zájemce největší švýcarské dopravní muzeum, variantně doporuču-
jeme fakultativně tzv. ZLATÝ OKRUH výjezd lanovkou na PILATUS, lodí po Vierwaldstättském jezeře, dále 
zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě ) a dolů lanovou dráhou. Odjezd na ubytování.
3. den: Centrum Bernských Alp GRINDELWALD. Lehká pěší turistika v gigantické kulise, v oblasti horských 
čtyřtisícovek JUNGFRAUREGIONU. Fakult. vyjedeme zubačkou přes KLEINE SCHEIDEGG, horou EIGEREM 
s překrásnými vyhlídkami na ledovce a věčný sníh, do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3 454 m n.m.) 
na JUNGFRAUJOCH – Top of Europe. Ostatní mohou přejet i busem. Při zpáteční cestě navštívíme skalní 
TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY. Odjezd přes úchvatné vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování do 
hotelu*** ve FIESCHI.
4. den: Začneme návštěvu kantonu WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program do 
oblasti alpských velikánů, přejezd do TÄSCHE a následně vlakem do ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU, 
nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé 
švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3 100 m n. m) nebo 
lanovkou na KLEIN MATTERHORN, odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Na 
závěr dne možnost ochutnat slavný sýr Raclette na jedné z místních farem. Návrat na hotel.  
5. den: Ráno jízda panoramatickým vláčkem „nejpomalejším rychlíkem světa“ GLACIER EXPRESSEM z Brigu 
do Churu, jízda trvá cca 3,5 hod. Cestou projedeme nejkrásnější úsek – kouzelné údolí Goms, podjedeme pod 
Furkapassem, přes Andermatt vyšplháme vlakem do sedla Oberalppass (2 033 m n. m), uvidíme klášter 
v Disentisu a projedeme krásnou Rýnskou soutěskou. Cestu ukončíme v nejstarším švýcarském městě 
CHUR, prohlídka, osobní volno. Večer odjezd do ČR.
6. den: Předpokládaný příjezd v ranních hodinách.

ŠVÝCARSKO - SAAS-fEE
PERLA ŠVÝCARSKÝCH ALP 

ŠVÝCARSKO
A GLACIER EXPRESS  

ŠVÝCARSKO, LICHTENŠTEJNSKO 
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Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, vláček 
Täsch – Zermatt a zpět, 3x ubytování v hotelu 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x ho-
tel*** ve Fieschi, sauna, fitness, WiFi), 3x sní-
dani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výle-
ty a vše, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 000 Kč, 
3x večeře 1 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 210 Kč, výlet Glacier Express 2 600 Kč. 
Zájemci o výlet vláčkem na Jungfraujoch (trasa 
Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) 
a na Pilatus nutná rezervace předem v CK, min. 
měsíc před odjezdem. Info o ceně poskytne CK. 
Sleva: 3. osoba na pokoji 400 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

VLÁČKY, ZUBAČKY A NEJPOMALEJŠí RYCHLíK SVĚTA                  

Poznáme Švýcarsko, zemi jedinečných přírodních krás v  pestrých barvách léta a jeho železniční nej. 
Nejstrmější zubačku světa na Pilatus. Přes sto let starou zubačku na TOP OF EUROPE Jungfraujoch, 
nejvýše položená železniční stanice v Evropě, v oblasti věčného sněhu a ledu. Svezeme se i moderním 
Glacier expressem „nejpomalejším rychlíkem světa“.

Kód Termín Cena Trasa
CH643-18-1     17.07. – 22.07.  8 290,-    A, B, G, L + Plzeň

VADÚZ » LUZERN » PILATUS » GRINDELWALD » JUNGFRAUREGION » KLEINE SCHEIDEGG » 
JUNGFRAUJOCH » TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY » FIESCH » WALLIS » ZERMATT » GORNERGRATT 
» KLEIN MATTERHORN » BRIG » VLÁČEK GLACIER EXPRESS » CHUR 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd 
ČR. Odpoledne pojedeme přes FURKAPASS 
(2 436 m), jeden z nejvýše položených prů-
smyků Švýcarska. Zastavíme se na vyhlídce 
hotelu Belvedere, v jehož sousedství se na-
chází turistický magnet této oblasti – ledovec 
RHÔNEGLETSCHER. Pokračovat budeme 
do údolí Saastal. Přijedeme do světoznámé-
ho horského střediska SAAS-FEE (1 800 m) 
obklopeného 13 štíty čtyrtisícovek a 9 ledovci, 
kde se v pozdních večerních hodinách ubytuje-
me pro celý náš zbývající pobyt. 
2. den: Vyjedeme novou gondolovou lanovkou 
na SPIELBODEN (2 448 m) v kartě, krásné 
výhledy do okolí, sviští ráj, oblast s volně žijícími koloniemi sviště alpského. Sejdeme do údolí, úzká turist. 
stezka podél ledovce a dále po hřebeni panoramatickou cestou přes jezero u horské chaty Gletschergrotte, 
kde se můžeme občerstvit (cca 2,5 hod.). Zájemci se mohou vrátit lanovkou. Odpoledne volno k procházkám 
a relaxaci, např:  Kneippova stezka nebo adrenalinová zábava v Adventure Forest s 280 m dlouhým přeletem 
v závěsu na laně nad říčkou Fee-Vispe (cca 31 CHF). Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Autobusem do Saas-Grund a kabinkovou lanovkou vyjedeme do výšky 3 146 m do konečné sta-
nice HOHSAAS (3 200 m) v kartě, panorama horských velikánů nad Saas-Fee, procházka naučnou stezkou 
„18 Viertausendern“ (18 čtyřtisícovek). Poté sjedeme do mezistanice Kreuzboden (2 405 m) v kartě, krásná 
příroda, alpská květena, jezírka. Zdatnější turisté cca 3,5 hod. procházka tzv. alpskou květinovou cestou, která 
vede přes Almagelleralp k horní stanici lanovky Furggstalden a odtud dále do SAAS ALMAGELL. Ostatní sje-
dou k autobusu do Saas Grund, odkud budou pokračovat k lanovce, která je vyveze na Furggstalden (v kartě) 
(1 885 m), kde se mohou občerstvit v horském hotelu a z terasy obdivovat krásu velehor. Poté se všichni 
společně vydáme k přehradě MATTMARK (2 197 m) s nejvyšší sypanou hrází ve Švýcarsku. 
4. den: Lanovkou na FELSKINN (3 000 m) v kartě, odtud podzemní dráhou METRO ALPIN (cca 45 CHF), 
nejvýše položené metro světa, do ledovcového areálu MITTELALLALIN (3 500 m), nejvýše položená otáčivá 
restaurace na světě, nezapomenutelný zážitek na úchvatné panorama horských velikánů sahajících od Allalinu 
a Weisshornu až po masiv Jungfrau, umělá ledovcová jeskyni na světě ICE PAVILION (5 500 m²), ledové so-
chy, tajemné modré světlo pronikající ledovou masou. Zájemci mohou podniknout z konečné stanice lanovky 
Felskinn tůru nad střediskem Saas Fee – půjdeme kolem stád pasoucích se kozorožců až k horní stanici la-
novky na Plattjen. Milovníci lyžování si mohou zapůjčit vybavení a zalyžovat si na skvěle upravené sjezdovky.
5. den: Lanovkou na HANNIG (2 350 m) – v kartě, naposledy si vychutnáme ledovcové panorama a zpá-
teční cestu si můžeme zpestřit jízdou na terénních koloběžkách (10 CHF), sejít pěšky (cca 1,5 hod) nebo se 
vrátit lanovkou. V odpoledních hodinách se zastávka v BERNU , hlavním městě Švýcarska, staré město 
orámované řekou Aaare, pohledy na Alpy. Domy z vápence se středověkými podloubími, renesanční kašny, 
katedrála jsou jen několika z mnoha důvodů, jež řadí město mezi skvosty středověké evropské architektury. 
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.   
6. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách. 

S KARTOU SAAS FEE

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, 3x večeři, lanovky 
v údolí Saastal, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 600 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Poznámka: nástupní místo Hradec Králové není možné.

Kód Termín Cena Trasa
CH644-18-1 07.08. – 12.08. 14 490,- C, M + Plzeň

FURKAPASS » RHÔNEGLETSCHER » SAAS-FEE » SPIELBODEN » GLETSCHERGROTTE » HOHSAAS » 
KREUZBODEN » FURGGSTALDEN » MATTMARK » FELSKINN » METRO ALPIN » MITTELALLALIN » ICE 
PAVILION » HANNIG » BERN
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Matterhorn



ŠVÝCARSKO OKOLO ŽENEVSKÉHO JEZERA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodi-
nách přes Německo do Švýcarska. Vpodvečer 
se ubytujeme v nejjižnějším místě Alsaska, 
nedaleko hranice se Švýcarskem v pěší vzdá-
lenosti od centra MULHOUSE.
2. den: Odjedeme do druhého největšího 
a nejbohatšího města Švýcarska BASILEJE, 
procházka historickým centrem a pokračujeme 
k břehům Neuchâtelského jezera, zastávka 
ve městě NEUCHÂTEL, odkud se vysílá ofici-
ální „tikání“ přesného švýcarského času, mo-
numentální zámek a seskupení budov a kašen 
z 16.–18. století. Panoramatická ozubnicová 
dráha z CHAUMONTU, uvidíme celý Jurský 
kanton s jezery, Bernské Alpy a masiv Mont 
Blanc. V LA CHAUX DE FONDS, v rodišti hodi-
nářského průmyslu, navštívíme nejprestižnější 
hodinářské muzeum na světě, 3 000 exponátů jak historických, tak nejmodernějších časoměrných exponátů. 
Cestou přírodní krásy tzv. „Hodinkového údolí“, krajinou Jury a Ženevského jezera. Zastávka v pohádkovém 
městečku MURTEN s hradbami a vyhlídkami. Večeře a nocleh v průsmyku Les Mosses.
3. den: Pojedeme průsmykem a horskou oblastí Pays d’ Enhautm, přes krásné švýcarské městečko GRU-
YERES, centrum výroby sýrů. Sladké království BROC, prohlídka čokoládovny s ochutnávkou. LAUSANNE, 
hlavní město kantonu Vaud tyčící se na několika terasách nad Ženevským jezerem - směsice historických 
památek s dominantní katedrálou, muzei, kavárnami, parky a neopakovatelnými pohledy na okolní přírodní 
panoramata. Plavba z Lausanne do klimatických lázní VEVEY, krátká procházka, zavzpomínáme na slavného 
Ch. Chaplina, českého studenta Jana Palacha a také Henriho Nestlé, zakladatele čokoládovny. Večeře. 
4. den: ŽENEVA, kosmopolitní město se sídly mezinárodních organizací, rozlehlé parky s kašnami, socha-
mi, altány a kavárnami. Během prohlídky města se přesvědčíme o neuvěřitelné výšce zdejšího vodotrysku 
a připomeneme si Alžbětu Rakouskou, zvanou Sissi, která zde byla zavražděna i zdejšího zavrženého rodáka 
J. J. Rousseaua. Lodní výlet nám umožní spatřit vily prominentů, nejkrásnější zahrady a parčíky v nejbohatší 
části města. Vracet se budeme po silnici, podél břehů jezera, zpět do Lausanne - městská pobřežní část 
Ouchy, jedinečné Olympijské muzeum s parkem, které bylo znovuotevřeno po rozsáhlé rekonstrukci. Večeře.
5. den: Hrad CHILLON, na strmém skalnatém ostrohu nad vodami Ženevského jezera, odtud lodí do sou-
sedního MONTREUX, „srdce ženevské riviéry“. Z města odjedeme ozubnicovou železnicí do nadmořské výš-
ky 2045 m na vrcholek ROCHERS DE NAYE s pohledem na rozhlehlou jezerní hladinu Ženevského jezera 
a vrcholky švýcarských i francouzských Alp. Rochers de Naye je domovem svišťů, v sedmi parcích tvořící 
„Sviští ráj“ můžeme uvidět až 14 druhů svišťů z Evropy, Asie a Ameriky a díky kamerám nahlédneme do jejich 
nor, variantně alpská zahrádka La Rambertia s tisícem druhů alpských druhů rostlin a květin. V podvečer 
vláčkem zpět do Montreux a odjezd ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd večer z ČR.
2. den: Zastávka u kláštera EINSIEDELN, malebné švýcarské městečko SCHWYZ a klenot Švýcarska město 
LUZERN. Přejezd na ubytování do Andermattu. Večeře, nocleh. 
3. den: Celodenní návštěva italské části Švýcarska - kanton Ticino. Na břehu jezera Lugano navštívíme 
stejnojmenné město LUGANO. Následuje návštěva MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastávka 
v CASLANU, prohlídka muzea čokolády s ukázkou její výroby a možností nákupů. Město „tří hradů“, BELLIN-
ZONA . K večeru návrat zpět do chaty, večeře.
4. den: Rétorománská část Švýcarska. Odjedeme přes průsmyk JULIER (2 228 m) do městečka POSCHIA-
VO, kde přestoupíme na známou horskou dráhu a pojedeme horským vláčkem přes průsmyk Bernina, kolem 
jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie do Pontresiny. Prohlídka světoynámého horského střediska 
SV. MOŘIC a odjezd domů. 
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách. 

Vydejte se s námi okolo Ženevského jezera, navštívíme Ženevu, Lausanne, hrad Chillon, město Neuchâ-
tel, odkud se vysílá oficiální „tikání“ přesného švýcarského času, sladké království v Brocu, „srdce ženev-
ské riviéry“, Montreux, nebo „sviští ráj“ na vrcholku Rochers de Naye. Cesta tam bez nočního přejezdu!

Zájezd pro milovníky horské přírody a výlet horským vláčkem přes průsmyk Bernina, kolem jezer a ledov-
ců, přes viadukty, tunely a galerie do Pontresiny.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubyt. v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s přísluš., 4x snídani, 3x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, lanovky, železnice, lodě a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 500 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
Slevy: 3. os. na přistýlce 1 000 Kč
Poznámka: nástupní místo Hradec Králové není možné

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování ve 2, 3 a 4lůžkových jednoduchých pokojích s příslušenstvím - vlastní ložní prádlo, 
2x českou polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, horský expres a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
ubytování ve 2lůžk. pokoji 200 Kč/os., jízdenka na horský expres 460 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 
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MULHOUSE » BASILEJ » NEUCHÂTEL » LA CHAUX DE FONDS » MURTEN » GRUYERES » BROC » 
LAUSANNE » VEVEY » ŽENEVA » OUCHY » CHILLON » MONTREUX » ROCHERS DE NAYE

EINSIEDELN » SCHWYZ » LUZERN » LUGANO » MELIDE » CASLANO » BELLINZONA » SV. MOŘIC

ŠVÝCARSKO

Kód Termín Cena Trasa
CH646-18-1             24.05. – 28.05. 6 190,- J + Plzeň
CH646-18-2             06.09. – 10.09. 6 190,- J + Plzeň

Kód Termín Cena Trasa
CH645-18-1 31.07. – 05.08. 11 190,- C, M + Plzeň 
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NEJEN ZA TAJEMSTVíM HODINEK, ČOKOLÁDY A SýRA A VýLET „HORSKýM EXPRESEM“

Cenové zvýhodnění   
pro skupiny

Poznávací zájezdy pro  

Dlouhodobá zkušenost
Máme tisíce spokojených klientů, kteří se knám rádi vracejí!
Férová nabídka
Naše podmínky jsou čitelné, ceny jsou konečné a jsme pojištěni!

Kombinací Vašich přání s našimi znalostmi a zkušenostmi 
můžeme vytvořit Váš individuální program.
e-mail.: brno@redok.cz     tel.: +420 461 530 663     mobil: +420 739 456 516

kolektivy

a školy

BellinzonaŽeneva

Murten



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, Praha kolem 23.00 hod.
2. den: Ráno perla mezi zámky Ludvíka II. NEUSCHWANSTEIN. Vysoko na skalním útesu připomíná středo-
věký rytířský hrad. Jeho interiéry ztvárňují staré germánské legendy s byzantskými a islámskými prvky. Fan-
tastický výhled na zámek se nám naskytne z mostu Marienbrücke nad hlubokou propastí Pöllathschlucht. 
Kouzelnou krajinou Bavorských Alp kolem jezera Plansee přijedeme k zámku LINDERHOF, zde nám učarují 
především jeho okolní parky, fontány a romantické letohrádky. Benediktinský klášter ETTAL je duchovním 
centrem celého Bavorska. Nás bude zajímat především jeho překrásná bazilika. Cestou na ubytování navštíví-
me městečko OBERAMMERGAU, proslulé svými malbami na domech „vesnické baroko“ a Pašijovými hrami. 
Večer ubytování v hotelu, případně večeře.
3. den: Ráno navštívíme horské středisko GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Olympijský areál se skokanskými 
můstky, procházka divokou soutěskou PARTNACHKLAMM, kouzelný vápencový kaňon. PRIEN je přístav na 
břehu „bavorského moře“ jezera CHIEMSEE, odkud se lodí vydáme na jeden z jeho ostrovů. Po vzoru Versail-
les, tu nechal Ludvík II. Bavorský postavit přepychový palác HERRENCHIEMSEE, obklopený francouzskou 
zahradou s vodotrysky a fontánami. Odjezd do ČR, předpokládaný příjezd do Prahy do 23.30 hod.
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BAVORSKÉ ALPY,
ORLÍ HNÍZdO 

ZÁMKY LUdVÍKA II.
BAVORSKÉHO  

NĚMECKO
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Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v bavorském hotelu *** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, WIFI na pokoji, 1x snídani 
bohatý bufet, využití hotelového bazénu s protiproudem, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, lodičky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 750 Kč, 1x večeře o 2 chodech 450 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč 

SLEVA 55+  ze základní ceny - 3%

A MAJESTÁTNí ALPY 

Tajuplná postava krále Ludvíka II. Bavorského stále přitahuje návštěvníky z celého světa. Navštívíme 
nejen jeho pohádkové zámky v krásném prostředí Bavorských Alp, na jejichž projektech a vnitřní výzdobě 
se král přímo podílel ale i horské středisko Garmisch-Partenkirchen, jedinečné Oberammergau, alpská 
jezera a divoké soutěsky.  Ubytování je zajištění v příjemném hotelu s bazénem v bavorském lázeňském 
středisku Bad Kohlgrub. 

Kód Termín Cena Trasa
D648-18-1      15.06. – 17.06.  3 290,-    D + Ostrava (+500)

NEUSCHWANSTEIN » LINDERHOF » KLÁŠTER ETTAL » OBERAMMERGAU » GARMISCH » 
PARTENKIRCHEN » SOUTĚSKA PARTNACHKLAMM » PRIEN » JEZERO CHIEMSEE » HERRENCHIEMSEE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních nočních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno prohlídky zámků: LINDERHOF s francouzskou zahradou a romantickými pavilony, dále zámek 
Ludvíka II. NEUSCHWANSTEIN, připomínající středověký rytířský hrad s interiéry ztvárňujícími germánské 
legendy, doplněné byzantskými a islámskými prvky. Krásný výhled na zámek se nám naskytne z mostu Mari-
enbrücke nad propastí Pöllathschlucht. Nezapomenutelnou kulisu oblasti dotváří zámek HOHENSCHWAN-
GAU na protilehlé straně údolí. Večer ubytování v hotelu pod západní stěnou Zugspitze. 
3. den: Ráno sedlo Fernpass, nad nímž je ve výšce 114 m zavěšen visutý Tibetský most HIGHLINE 179. Pro 
svou neuvěřitelnou délku 406 m je zapsán v Guinessově knize rekordů. Nejznámější středisko Bavorských Alp 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, dějiště olympijských her. Od skokanských můstků projdeme divokou vápen-
covou soutěskou PARTNACHKLAMM. Odpoledne fakultativně výjezd lanovkou na nejvyšší horu Německa 
– ZUGSPITZE (2 966 m n. m.) - rakousko-německá vyhlídková plošina skýtá jedinečné výhledy na nejvyšší 
vrcholy Vysokých Taur, Tyrolských a Voralberských Alp, vč. švýcarských vrcholů. Návrat na ubytování.    
4. den: Bavorské městečko MITTENWALD, centrum NP Karwendel, proslulé nejen unikátními malbami z 18. 
stol. na fasádách zdejších domů a kostelní věži, ale i výrobou houslí. Přejezd do Rakouska, INNSBRUCK, hlavní 
město Tyrolska, kouzelné město pod Alpami na břehu Innu. Procházka historickým centrem, Zlatá stříška, 
barokní skvost Helblingshaus, hotel Zlatý Orel. Navštívíme poutní kostel sv. Jakuba s obrazem P. Marie od 
Lukáše Cranacha a kostel Hofkirche s unikátní hrobku Maxmiliana I. a sochami Habsbrurků v životní velikosti. 
Rodinná firmě Grassmayer Innsbruck vyrábí již více než 400 let zvony pro celé Rakousko a okolní země. 
Fantastický výhled na město a okolní hory se nám naskytne z vyhlídkové plošiny nad skokanským můstkem 
Bergisel vybudovaným pro Olympijské hry v roce 1964. Návrat na ubytování. 
5. den: Turistický magnet Bavorska, krásná oblast BERCHTESGADENSKÝCH ALP. Speciálním buse, násled-
ně pak výtahem v hoře dojedeme na vrchol KEHLSTEIN (1 834 m n. m.), kde se tyčí proslulé „ORLÍ HNÍZDO“ 
– Hitlerova čajovna. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. 
Prohlídka solného dolu v BERCHTESGADENU je spojena s plavbou po podzemním solném jezeře. Po prohlíd-
ce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 23.00 hod. a dále dle míst nástupů.  

ZÁMKY LUDVíKA II. A INNSBRUCK 

Bavorsko, země oplývající nádhernou alpskou scenérií.  Navštívíme okouzlující přírodu NP Berchtesga-
den, městečka a vesnice, pohádkové zámky a zavítáme i do Innsbrucku, hlavního města rakouského 
Tyrolska.  Ubytování v hotelu s wellness a bazénem přímo pod Zugspitze.  

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v horském hotelu *** - 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím a balkonem, 3x bufetovou snídani, využití 
hotelového wellness a bazénu, průvodce 
Cena nezahrnuje: 
vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 1 500 Kč, 3x večeře o 3 chodech vč. salátového 
bufetu 840 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Kód Termín Cena Trasa
D649-18-1 25.07. – 29.07. 6 990,- D + Ostrava (+500) 

LINDERHOF » NEUSCHWANSTEIN » VISUTÝ MOST HIGHLINE179 » GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
» SOUTĚSKA PARTNACHKLAMM » ZUGSPITZE » MITTENWALD » INNSBRUCK » KEHLSTEIN » 
BERCHTESGADEN 

NEUSCHWANSTEIN

LINDERHOF

ZUGSPITZE

PARTNACHKLAMM
GARMISCH

-PARTENKIRCHEN KEHLSTEIN

BERCHTESGADEN

INNSBRUCKDoporučujeme
- krásnou přírodu a jezera Bavorska
- pohádkové zámky
- jedinečné Berchtesgadenské Alpy

HELGOLAND

BRÉMY
UNDELOH LÜNEBURG

SCHWERIN
LÜBECK

CUXHAVEN

QUEDLINBURGWERNIGERODE

NĚMEC
KO

 Neuschwanstein

Bavorské Alpy



ROSKILDE
KODAŇ

EUTIN

LÜBECK

HAMBURK

CELLEBRÉMY

NĚMECKO A dÁNSKO 
HANZOVNÍ MĚSTA NĚMECKA 

OSTROV HELGOLANd,
PŘÍROdNÍ KRÁSY

NEUSCHWANSTEIN

LINDERHOF

ZUGSPITZE

PARTNACHKLAMM
GARMISCH

-PARTENKIRCHEN KEHLSTEIN

BERCHTESGADEN

INNSBRUCK

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách do Německa. 
2. den: Časně ráno krátká procházka okouzlujícím městečkem QUEDLINBURG  s hrázděnými domy.  
WERNIGERODE, druhé malebné město pod pohořím Harz, křivolaké uličky, hrázděné domy a pohádkový zá-
mek „Neuschwanstein severu“. Odpoledne navštívíme SCHWERIN s polohou mezi sedmi jezery a jeho velko-
lepý zámek s kombinací sedmi různých stavebních slohů - sídlo meklenburského vévody. Odjezd na ubytování.
3. den: Prohlídka perly Šlesvicka-Holštýnska LÜBECKU , král hanzy, rodiště Thomase Manna a ve stře-
dověku nejvýznamnější město na Baltu. Cihlová gotika povýšená na národní sloh, historické centrum, 130 m 
dlouhý Dóm, kostel Panny Marie, slavná cihlová radnice, Holštýnská brána, Dům Buddenbroků…a oblíbený 
suvenýr Lübecký marcipán. Odpoledne nás v celé své přirozené kráse přivítá LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ, 
pohled na krajinu bude obzvlášť podmanivý v této době, kdy kvete vřes. Navštívíme zajímavé partie v rozsáhlé 
přírodní rezervaci, v krajině, kde se střídají údolí s vodními toky, morény a písčiny, vřesoviště, zapomenuté mo-
čály, lesy a pastviny. Východiskem naší cca 4 hod. cesty po přírodním parku bude půvabná vesnice UNDELOH, 
obklopená rozsáhlými plochami vřesu. Odjezd na ubytování.
4. den: Výlet na ostrov Helgoland. Z přístavu CUXHAVEN odplujeme lodí na ostrov HELGOLAND , 
opravdovou perlu v Severním moři, ostrov si oblíbil i F. Kafka, H. Heine či J. Wolfgang Goethe. Zdejší přístav 
UNTERLAND nás přivítá pestrobarevnými domky tzv. „humří boudy“, navštívíme kostel sv. Mikuláše a bu-
deme mít možnost levných nákupů (ostrov leží v bezcelní zóně). Pěší procházka ostrovem s vyhlídkami na 
nejzajímavější skalní útvary, jejichž dominantou je Dlouhá Anna (Lange Anna), měřící 40 m - nejznámější útes 
z červeného pískovce. Celý pobyt nás budou doprovázet bizardní strmé útesy, budeme mít možnost pozorovat 
obrovské množství racků a zvláštností budou zejména terejové. Variantně lze místo Helgolandu fakult. využít 
místní trajektové přepravy na přilehlý ostrov DUNA, jak sám název napovídá, menší ostrůvek připomíná 
písečnou dunu a pokud budeme mít štěstí, naskytne se nám nevšední zážitek pozorovat i kolonii tuleňů. Pozdě 
odpoledne návrat lodí na pevninu. Podvečerní zastávka v městě BRÉMY  s historickými kořeny, sahajícími 
až do dob Karla I. Velikého. Procházka středověkým centrem, radnice, socha Rollanda, velkolepý románský 
dóm, Markt-Platz. Odjezd do ČR.
5. den: Předpokládaný příjezd do republiky v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hod. odjezd z ČR do Německa. Romantické CELLE, historické jádro, hrázdě-
né domy, půvabný renesanční zámeček. Cestou se nám možná poštěstí uvidět i fialově kvetoucí vřesoviště 
v jeho okolí. Ubytování.
2. den: Hanzovní město BRÉMY , procházka historickým jádrem kolem Marktplatzu, velkolepý Dóm, rene-
sanční radnice, štítové domy, cechovní dům Schütting z 16. stol. Odpoledne nás čeká druhé největší německé 
město HAMBURK, velký přístav a kdysi vůdčí město hanzy, radnice s interiéry hamburské střední třídy, 
gotický kostel sv. Petra, kostel sv. Jakuba s největšími barokními varhanami v severním Německu, náměstí 
Rathausmarkt, rozlehlé městské jezero Binnenalster vzniklé přehrazením řeky Alster nebo procházka podél 
jezerních břehů po bulváru Jungfernsteig. Fakultativní vyjížďka lodí v hamburském přístavišti. Ubytování 
v okolí Hamburku.
3. den: „Král hanzy“, rodiště Thomase Manna, město LÜBECK , gotický cihlový mariánský kostel a dóm, 
Holštýnská brána, proslulá cihlová radnice se svými neobvykle řešenými zdmi a věžičkami, dům Buddenbro-
okových - muzeum věnované rodině Mannových a milovníci sladké mandlové pochoutky by neměli vynechat 
návštěvu Niederreger Café - marcipánové muzeum s marcipánovými sochami v životní velikosti. Pokračujeme 
krajinou Holštýnského Švýcarska. EUTIN, malebné domy i paláce vdov. Scenérie jako z pohádky až na konec 
ostrova Fehmarn, odkud trajektem do Dánska, kde budeme projíždět ostrovy Lolland a Falster až na Sjćlland. 
Večer ubytování u Kodaně.
4. den: Výlet do KRONBORGU, jehož proslulý zámek je znám díky Shakespearovi jako „zámek Hamletův“ 

, zámek Frederika II., elegantní renesanční sídlo, úžasný příklad středověké pevnosti, renesanční a barokní 
interiéry s 62 m dlouhým tanečním sálem i nádherně zachovalou kaplí. Dánská metropole KODAŇ, sídlo krá-
lovny, dlouhá pěší zóna Stroget, idylický přístav Nyhavn, kde žil Hans Christian Andersen, možnost výletu 
lodičkou po přístavních kanálech až k soše „Malé mořské víly“ i k nedaleké přístavní pevnosti Kastellet ze 
17. stol. Minulost skandinávského království nám připomenou zámky Rosenborg, Christiansborg a Amalien-
borg. Známý zábavní park Tivoli najdou zájemci přímo v centru Kodaně. Návrat na ubytování.
5.-6. den: Univerzitní ROSKILDE, cihlová katedrála sv. Lukáše , tradiční pohřební místo dánských králů, 
expozice vikingských lodí z přibližně 10. století, válečná loď, kterou Vikingové užívali k nájezdům do Anglie. 
Odpoledne trajektem do Rostocku a následuje cesta do ČR. Návrat do Prahy v nočních hodinách a dále dle 
míst nástupů (Praha 01:00 hod., Brno 03:00 hod.).

Oblíbený zájezd na pobřeží severního Německa, za poznáním přírodní rezervace ostrova Helgoland, ale 
i k návštěvě hrázděných středověkých městeček a hanzovních měst Baltu vč. „krále hanzy“ města 
Lübeck. Okouzlí nás i barevná krása Lüneburských vřesovišť, malebná městečka Quedlinburg a Werni-
gerde a velkolepý zámek Schwerin. 

Zájezd za poznáním nejznámějších hanzovních měst Baltu a ostrovního království Dánska, tak úzce 
spjatých s Vikingy a spisovatelem H. Ch. Andersenem. Cesta tam bez nočního přejezdu!

Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, trajekt do Dánska a zpět, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, 
průvodce
Cena nezahrnuje: 
vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
1lůžk. pokoj 4 150 Kč (povinné při nedoobsazení), kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
Sleva: 
3. os. na přistýlce 2 000 Kč (palanda)

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt na ostrov Helgoland 
a zpět, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 700 Kč, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 180 Kč

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018
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QUEDLINBURG » WERNIGERODE » SCHWERIN » LÜBECK » NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ » OSTROV 
HELGOLAND » OSTROV DUNA » BRÉMY 

CELLE » BRÉMY » HAMBURK » LÜBECK » EUTIN » KRONBORG » KODAŇ » ROSKILDE 

NĚMECKO, dÁNSKO 

Kód Termín Cena Trasa
D651-18-1 31.07. – 05.08. 12 490,- CKód Termín Cena Trasa

D650-18-1 11.07. – 15.07. 6 590,-          A, B 
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A PAMÁTKY UNESCO SEVERNíHO NĚMECKA                        KODAŇ A ZÁMEK KRONBORG

HELGOLAND

BRÉMY
UNDELOH LÜNEBURG

SCHWERIN
LÜBECK

CUXHAVEN

QUEDLINBURGWERNIGERODE

NĚMEC
KO - okouzlující městečko QUEDLINBURG

- Helgoland - ráj pro milovníky focení
- krásu Lüneburských vřesovišť

Doporučujeme Doporučujeme
- hanzovní město BRéMY
- druhé největší německé město HAMBURK
- rodiště Thomase Manna, město LÜBECK

Schwerin Kodaň - Nyhaven



MALEBNÁ MOSELA 
A ROMANTICKé PORýNí           

Katedrály, umění, zámky a středověké hrady, romantické říční údolí, výborná vína. Navštívíme okolí řeky 
Rýn, jenž dává této oblasti jedinečný charakter. Součinností přírody a dějin vznikla krásná krajina spolu 
s nádhernými městy, z nichž mnohá pocházejí ještě z dob starých Římanů. 

MOHUČ » LORELEI » BOPPARD » KOBLENZ » MARIA LAACH » COCHEM » TREVÍR » MONSCHAU » 
CÁCHY » KOLÍN NAD RÝNEM » BONN » LIMBURG » HEIDELBERG

KOLÍN NAD RÝNEMCÁCHY

MONSCHAU

BONN

LIMBURGKOBLENZMARIA LAACH
COCHEM

LORELEI

MOHUČ
TREVÍR

HEIDELBERG

NĚMECKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v nočních hodinách. 
2. den: Starobylé město MOHUČ, bývalé korunovační město českých králů a sídla arcibiskupů. Po prohlídce 
budeme pokračovat parníčkem z města Bingen po romantickém středním toku Rýna, kolem bájemi opře-
deného skalního výběžku LORELEI, který inspiroval mnohé slavné básníky a uněhož díky silným proudům 
ztroskotala celá řada lodí. Budeme obdivovat půvabnou krajinu dotvářenou středověkými hrady, kaskádovými 
vinicemi a sady. Doplujeme až do BOPPARDU, města, kde byl roku 1198 poprvé korunován Přemysl I. Otakar 
na českého krále. V odpoledních hodinách zavítáme do města KOBLENZ, které leží na soutoku Rýna a Mosely 
a je obklopeno jedinečnou přírodní kulisou čtyř středohoří a širých lesů, luk i vodních ploch. Údolí toku Mosely 
je jednou z velkolepých vinařských oblastí Německa, vyznačující se světově proslulými ryzlinky. Večer se 
ubytujme v hotelu v okolí města Koblenz.
3. den: Prohlídka mistrovského díla evropské románské architektury, kláštera ze 12. století MARIA LAACH. 
V jeho sousedství najdeme také jezírko sopečného původu Laacher See. Pod označením „maary“ jsou tato 
sopečná jezírka typickým znakem pohoří Eifel. Dále se vydáme tímto pohádkovým údolám obcemi a městečky 
se starými kostelíky, typickými hrázděnými domy do městečka COCHEM a města TREVÍR , rodiště Karla 
Marxe. Město Trevír platilo za nejvýznamnější centrum Římské říše na germánském území. Toto období nám 
dnes přiblíží řada zdejších fantastických antických památek. V odpoledních hodinách navštívíme pravděpo-
dobně nejkrásnější město v kraji, starobylé MONSCHAU, které se pyšní tři sta let starými hrázděnými domy. 
Večer ubytování v okolí města Cáchy.
4. den: Nejzápadnější město Německa CÁCHY, které je neodmyslitelně spojeno s největší osobností raného 
středověku Karlem Velikým, katedrála Panny Marie , místo korunovace Karla IV., korunovační trůn císařů 
římských, velkolepá klenotnice. Odpoledne KOLÍN NAD RÝNEM, historické centrum města a s proslulou 
gotickou katedrálu, jejíž 157 metrů vysoké věže jsou dominantou města . Večer se ubytujeme v hotelu 
v okolí Bonnu.  
5. den: Po snídani navštívíme město BONN, které bylo až do sjednocení vládním městem Německa a je 
rodištěm skladatele L. van Beethovena. Navštívíme bývalou vládní čtvrť se sídlem spolkového prezidenta a 
nedalekou vilovou čtvrť Bad Godesberg. Dále budeme pokračovat do kouzelného městečka LIMBURG, jehož 
dějiny sahají až do 8. století. Najdeme tu proto mnoho stavebních skvostů, např. pozdně románský dóm, pře-
krásné hrázděné domy nebo unikátní most s obrannými věžemi. Odpoledne přejedeme do starobylého města 
HEIDELBERGU, proslulého univerzitou Ruprechta-Karla z roku 1368, nejstarší na území dnešního Německa, 
města s pohádkově romantickou částí mezi Starým mostem a okouzlujícím zámkem. V podvečerních hodinách 
odjezd do ČR, příjezd v nočních hodinách.
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Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné cca 60 €, fakult. služby, pobyt. taxu, projížďky lodí, 
vyhlídkovou plavbu a vše, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 

1lůžkový pokoj 2 390 Kč, komplexní pojištění včetně storna 
zájezdu 180 Kč 

Kód Termín Cena Trasa
D652-18-1 13.06. – 17.06. 7 490,- J*+ Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z republiky v pozdních večerních hodinách.
2. den: Ráno zastávka v POSTUPIMI, prohlídka zámku SANSSOUCI , letní sídlo německých císařů. BER-
LÍN , návštěva zajímavých míst německé metropole (třída Unter den Linden, Braniborská brána, Říšský 
sněm, Alexander Platz, Pergamonské muzeum aj.).
3. den: SCHWERIN s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zacho-
valým historickým jádrem. LÜBECK , ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Upoutá zde velké 
množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové 
gotiky. TRAVEMÜNDE, výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.
4. den: HAMBURG, město různých stavebních slohů. Historické centrum obklopené parky, vykřičená čtvrť 
Sankt Pauli. BRÉMY , centru Brém vévodí staré jádro s velkolepým románským dómem a radnicí s rene-
sančním průčelím. Náměstí Marktplatz s pěknými štítovými domy.
5. den: CÁCHY , město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého 
a osmiúhlou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínského období. Dále ve městě může-
me vidět gotickou radnici, lázeňský park, kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM , nejslavnější gotická stavba 
v Německu - ohromný Dóm a množství dochovaných románských kostelů, malebné domy na Fischmarktu, 
radnice, velké výstaviště, muzea. BONN, bývalé hlavní město SRN. Rodné město L. van Beethovena založené 
Římany v roce 11 př.n.l.
6. den: Romantické ÚDOLÍ MOSELY, město TREVÍR, jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou pa-
mátek z římské doby (např. monumentální brána) i dob pozdějších. BERNKASTEL, městečko s unikátním 
souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. ELTZ, zde se nachází jeden z nejkrásnějších hradů 
v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz.
7. den:  PORÝNÍ: Možnost plavby lodí z KOBLENZE, města položeného na soutoku Mosely a Rýna. Z paluby 
lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a vesničky. Celé-
mu údolí Rýna  dominují mohutné hrady, např. zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS, „Kočka“ a „Myš“. 
Lodí připlujeme i k proslulé SKÁLE LORELEY, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným 
hlasem. Na závěr dne prohlídka MOHUČE, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým 
dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském stylu.
8. den: Krásný barokní HEIDELBERG, patřící k nejkrásnějším německým městům. Impozantní starý most 
s krásnými výhledy na Heidelberský zámek. Klášter MAULBRONN  byl založen r. 1147 mnichy z Alsaska. Je 
jednou z nejzachovalejších ukázek středověké architektury v Evropě. Celý komplex obepínají obranné hradby 
s věžemi. BADEN – BADEN, elegantní lázeňské středisko s kolonádou, parky, novými lázněmi i zříceninami 
římských lázní.
9. den: Zámek LUDWIGSBURG, situován v blízkosti Stuttgartu, „švábské Versailles“. K procházkám zde lákají 
zahrady s romantickým zámečkem, barokní park a ovocná zahrada. REGENSBURG, významné historické 
město, jehož Dóm je nejvýznamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku. Prohlídka centra s řadou gotických 
i renesančních městských domů, kostelů a muzeí. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

VELKý OKRUH

Zájezd nám nabídne nejvíce navštěvované lokality Německa - historické památky, krásná města pulzu-
jící životem, architektonické skvosty, bohatý noční život, tradiční zvyky, krásnou přírodu Černého lesa 
a údolí Rýna. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x polopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 5x snídaně 1 000 Kč,  komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

POSTUPIM » SANSSOUCI » BERLÍN » SCHWERIN » LÜBECK » TRAVEMÜNDE » HAMBURG » BRÉMY » 
CÁCHY » KOLÍN N. RÝNEM » BONN » ÚDOLÍ MOSELY » TREVÍR » BERNKASTEL » ELTZ » KOBLENZE » 
MOHUČ » HEIDELBERG » MAULBRONN » BADEN-BADEN » LUDWIGSBURG » REGENSBURG

Kód Termín Cena Trasa
D653-18-1   30.07. – 07.08. 12 690,- A + Ostrava (+500)      

Doporučujeme
Doporučujeme

- prohlídku zámku SANSSOUCI
- romantické ÚDOLí MOSELY

- údolí nekonečných vinic
- romantiku městeček a středověkých hradů
- středověké Cáchy – královské a císařské sídlo

Hamburg Berlín



dRÁŽĎANY, BERLÍN, POSTUPIMZÁMKY ŠVÁBSKÉHO JURY,
ROMANTICKÁ CESTA
A BOdAMSKÉ JEZERO

BERLÍN, POSTUPIM

BERLÍN

BERLÍN

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních ho-
dinách. WÜRTZBURG – historické bavorské 
biskupské město se světoznámou rezidencí 
a zámeckou zahradou . Historické město 
ROTHENBURG, kde je středověk stále na živu, 
místo, kde se zastavil čas, starobylé domy, tichá 
zákoutí, vysoké věže, kašny, brány, opevnění.
2. den: Průjezd po tzv. Německé romantické 
cestě, která je pro své přírodní zajímavosti, 
řadu zámků a hradů a jedinečný sled histo-
rických měst a městeček jednou z nejoblíbe-
nějších turistických tras v Německu. AUGS-
BURG – hlavní město historické země Švábsko 
pojmenované po římském císaři Augustovi, 
náměstí Rathausplatz s řadou architektonicky 
cenných domů, katedrála s bohatým zařízením, 
jedinečné Fuggerei. NöRDLINGEN – jedno ze 
tří německých měst, která mají stále dokonale 
zachované středověké městské hradby (další 
jsou Rothenburg a Dinkelsbühl), radnice ze 
13. stol., kostel sv. Jiří a další středověké památky. Půvabné městečko DINKELSBÜHL se čtyřmi branami, 
velkolepými kupeckými domy a krásným kostelem sv.Jiří.
3. den: Zámek LUDWIGSBURG je situován v blízkosti Stuttgartu a přezdívá se mu „švábské Versailles“. 
K procházkám zde lákají malebné zahrady s romantickým zámečkem, barokní park a ovocná zahrada. TÜBIN-
GEN – významné univerzitní město na řece Neckar s hrázděnými domy a dvěma náměstími, malebné nábřeží 
řeky se středověkými domy, nad městem se tyčí zámek Hohentübingen, dnes součást univerzity.
4. den: Prohlídka hradu HOHENZOLLERN na 855 m vysokém kopci, který patří k nejkrásnějším a nejvíce na-
vštěvovaným hradům v Evropě. Nejvýznamnějším exponátem je koruna Viléma II. nebo osobní věci Bedřicha 
II. Velikého. Zámek LICHTENSTEIN – vyhlídka z nádvoří malého pohádkového zámku, který patří vévodům 
z Urachu. SIGMARINGEN s mnoha věžičkami a s jedinečnou zbrojnicí, která je jednou z největších soukro-
mých sbírek v Evropě, prohlídka interiéru zámku.
5. den: Zastávka u vodopádů Rýna, které jsou největší ve střední Evropě.  Dále návštěva historického měs-
tečka STEIN AM RHEIN s hrázděnými domy. Příjezd k BODAMSKÉMU JEZERU. KOSTNICE – největší město 
na Bodamském jezeře, prohlídka historické části města a památek spojených se zdejším Husovým pobytem. 
Květinový OSTROV MAINAU s krásnou botanickou zahradou.
6. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hod. z ČR do DRÁŽĎAN, prohlídka, vrcholy barokní architektury,  obrazárna 
Zwinger, Semperova opera, Nymphenbad, Residenzschloss, katolický dóm Nejsvětější Trojice, evangelický 
dóm Panny Marie. Projdeme se po „Balkónu Evropy“, nevšední a jedinečné terasy. Večer ubytování v okolí 
Berlína.
2. den: Prohlídka staronové metropole BERLÍN. Trasa povede bulvárem Karla Marxe, zamíříme do bý-
valé americké zóny, pojedeme kolem berlínské zdi – East Side Gallery, přejedeme most Oberbaumbrücke 
a dostaneme se k přechodu do bývalého východního Berlína Checkpoint Charlie. Vydáme se k Braniborské 
bráně, uvidíme skleněnou kopuli Říšského sněmu. Okružní jízda pokračuje parkem Tiergarten, kolem zámku 
Bellevue, kulturního fora, největší zvonkohry světa, novou diplomatickou čtvrtí na Potsdamer a Leipziger 
Platz, procházka místy s nejmodernější architekturou v Evropě. Navštívíme Pergamon muzeum a prohlídku 
ukončíme procházkou z proslulé třídy Unter den Linden na Alexanderplatz s 365 m vyhlídkovou televizní věží. 
Návrat na ubytování.
3. den: POSTUPIM, známá především rozsáhlým komplexem zámků, parků a zahrad ve svém okolí. Na-
vštívíme PARK SANSSOUCI  s mnoha pavilony, patřící k nejkrásnějším zámeckým komplexům v Evropě. 
Zájemci mohou individuálně navštívit rokokový zámek Sanssouci. Odpoledne projížďka lodí po jezerech na 
řece Havel s výhledy na zámky a parky Babelsberg, Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof, kde byla podepsaná 
Postupimská konference. Příjezd v pozdních večerních až nočních hodinách, dle míst nástupů.

Pestrý zájezd nás provede po německé Romantické cestě, kde navštívíte v historii významné město 
Augsburg i romantická malá městečka Nördlingen a Dindelsbühl až k malebným zámkům Švábského 
Jury. Na závěr navštívíte Bodamské jezero, Rýnské vodopády i květinový ostrov Mainau, jeden z nejkrás-
nějších evropských parků a nezapomeneme na Kostnici, tak úzce spjatou s našimi dějinami.

Navštívíme Drážďany s obrazárnou Zwinger, postupimský park Sanssouci a Berlín, město mnoha tváří 
s jedinečným Muzejním ostrovem. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné (cca 60 €), vyhlídkovou plavbu, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 390 Kč, 2x večeře 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč 

Programy zájezdů a bližší informace na www.redok.cz

Ceny zahrnují:
dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, (2x v termínu 18.5.), průvodce  

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč, 2x večeře 540 Kč PO
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WÜRTZBURG » ROTHENBURG » ROMANTICKÁ CESTA » AUGSBURG » NöRDLINGEN » DINKELSBÜHL 
» LUDWIGSBURG » TÜBINGEN » HOHENZOLLERN » LICHTENSTEIN » SIGMARINGEN » RÝNSKÉ 
VODOPÁDY » STEIN AM RHEIN » BODAMSKÉ JEZERO » KOSTNICE » OSTROV MAINAU

NĚMECKO

Kód Termín Cena Trasa
D655-18-1 07.09. – 09.09. 4 990,- C, P

Kód Termín Cena Trasa
D656-18-1 18.05. – 20.05. 3 990,- J

Kód Termín Cena Trasa
D657-18-1 23.06. – 24.06. 3 390,- J

Kód Termín Cena Trasa
D6586-18-1 17.08. – 19.08. 3 590,- J

Kód Termín Cena Trasa
D654-18-1 25.07. – 30.07. 8 990,- J
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HRADY, ZÁMKY, ZAHRADY 

MĚSTO UMĚNí 

MĚSTO UMĚNí 

GALERIJNí NOC 

Berlín Hohenzollern Berlín

Rothenburg



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do Rakouska. KLAGENFURT, park Minimundus s modely 140 nejzná-
mějších staveb světa s maketami vlaků a lodí. Rozhledna PYRAMIEDENKOGEL  na jižním břehu Wörthersee, 
jedinečný výhled na jezero a horské pásmo Karavanek. Malebné městečko 
MARIA WöRTH na břehu jezera Wörthersee. Večer ubytování v hotelu 
přímo u jezera Millstätter See, večeře. 
2. den: Dopoledne výjezd nejdelší podzemní dráhou světa (4 796 m) 
a lanovkou na MöLLTALSKÝ LEDOVEC, nejvyšší celoroční sněhová vrs-
tva, fantastické výhledy. Příjemné procházky v okolí jezera WEIßSEE ve 
spodní stanici lanovky. Odpoledne zdoláme po dřevěných žebřících a láv-
kách RAGGASCHLUCHT, jedna z nejkrásnějších a nejpůsobivějších soutě-
sek Rakouska. Odpoledne návštěva středov. hradu SOMMEREGG s mu-
zeem mučících prostředků napříč světem a časem. Večer návrat do hotelu.  
3. den: Dopoledne prohlídka historického města SPITTAL AN DER DRAU 
a renesančního zámku Porcia. Výjezd lanovkou na vrchol GOLDECK 
(2 140 m n. m.), příjemná turistika po okolních loukách s fantastickým 
panoramatickým výhledem od korutanských jezer až k nejvyšší hoře Ra-
kouska Großglockner. Odpoledne vyhlídková plavba po jezeře MILLSTÄTTER SEE.  Návrat na ubytování. 
4. den: Vysokohorskou vyhlídkovou silnicí HOCHALMSTRASSE do údolí MALTATAL s nespočtem vodopádů 
k vysokohorské přehradě Kölnbrein (1 933 m n. m.) s nejvyšší přehradní stěnou a vyhlídkovou lávkou nad 
dechberoucí hloubkou. Procházka v okolí přehrady s krásnými výhledy na okolní hory a ledovce.  Krátká 
zastávka v malebné obci MALTA. Odpoledne starobylé městečko GMÜND s návštěvou unikátního muzea 
sportovních vozů Porsche. Návrat na ubytování. 
5. den: Dopoledne se vydáme vyhlídkovou silnicí NOCKALMSTRAßE přes oblé kopce s pastvinami NP NOC-
KBERGE. Prohlídka skanzenu, procházka z dvoutisícového sedla EISENTALHöHE na vrchol KöNIGSTUHL 
(2 340 m n.m.), sedlo GLOCKENHÜTTE se zvonkem štěstí. Odpoledne zastávka v sedle TURRACHERHöHE 
u jezera Turrachsee. Výjezd lanovkou PANORAMABAHN s fantastickými výhledy na celé Korutany. Mož-
nost návštěvy muzea křišťálů a drahokamů nebo dechberoucí sjezd bobovou dráhou. Cestou zpět do hotelu 
návštěva Alpského parku divoké zvěře, procházka mezi výběhy alpské zvířeny, Africké sbírky – rakouská 
obdoba muzea Emila Holuba a Muzeum ryb.
6. den: Ráno cesta podél jezer Feldsee a Afritzer See k jezeru Ossiacher See, odkud výjezd lanovkou na 
GERLITZEN (1 911m n. m.), fantastické výhledy na Klagenfurt, jezero Wörthersee a slovinský Triglavský NP, 
příjemné procházky po loukách a pastvinách. Návštěva lesního parku AFFENBERG. Na ohrazené ploše lesa tu 
volně žije více než 150 opic japonských makaků. Návrat zpět do ČR ve večerních hodinách.     
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PŘÍROdNÍ KRÁSY
KORUTAN                                                  

NP BERCHTESGAdEN,
ORLÍ HNÍZdO

S KARTOU V CENĚ

NĚMECKO, RAKOUSKO
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Užijeme si krásný týden v rakouských Korutanech, ubytováni budeme v hotelu u Millstätterského jezera, 
nedaleko městečka Spittal a vrcholu Goldeck. Odtud podnikneme výlety do okolí. Korutanská karta, 
panoramatické výhledy, soutěsky, jezera, termály, Mölltalský ledovec, vyhlídkové cesty, to jsou Korutany.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu *** u jezera Millstätter See - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím 
a balkonem, 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře - 4chodové menu, salátový bufet), Korutanskou kartu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné a  fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
Poznámka: Korutanská karta (Kaertner Card), Mimo Minimundus, kde je na kartu výrazná sleva, zaručuje všechny ostatní 
vstupy, lanovky a plavby, v programu zahrnuté zcela zdarma. Mimo tyto pak, desítky dalších korutanských atrakcí. 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Kód Termín Cena Trasa
A660-18-1        03.07.– 08.07.              12 550,-              B, E

KLAGENFURT » PYRAMIEDENKOGEL » MARIA WöRTH » MöLLTALSKÝ LEDOVEC » RAGGASCHLUCHT 
» HRAD SOMMEREGG » SPITTAL AN DER DRAU » HOCHALMSTRASSE » ÚDOLÍ MALTATAL » 
PŘEHRADA KöLNBREIN » GMÜND » NOCKALMSTRASSE » TURRACHERHöHE » ALPSKÝ PARK DIVOKÉ 
ZVĚŘE » GERLITZEN » AFFENBERG

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních nočních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Malá obec OBERSALZBERG v NP Berchtesgaden, která platila za II. větové války za přísně střeže-
nou zónu a druhé centrum Hitlerovi říše. Výjezd vysokohorskou silnicí a výtahem do proslulého „ORLÍHO 
HNÍZDA“ – Hitlerovy čajovny na vrcholu Kehlstein (1 834 m n. m.), procházka s fantastickými výhledy na 
Berchtesgaden, jezero Königssee a horu Watzmann. NP BERCHTESGADEN, vláčkem do útrob solných 
dolů, plavba po podzemním jezeře a seznámení se s těžbou soli. Závěrem návštěva tradiční likérky Enzian 
s možností ochutnávky. Večer ubytování v hotelu v Rakousku.  
3. den: Výjezd proslulou vysokohorskou silnicí GROSSGLOCKNER-HOCHALPENSTRASSE pod nejvyšší horu 
Rakouska Grossglockner (3 797m n. m.). Cestou zastávky na vyhlídkách Edelweißspitze (2 572 m n. m.), 
ze které je vidět 33 vrcholů vyšších než 3 000 m a Franz Josefs Höhe (2 369 m n. m.). Vyhlídkovou cestou 
Gamsgrubenweg k ledovci PASTERSEE. Odpoledne KRIMMELSKÉ VODOPÁDY, svou výškou 385 m platí za 
nejvyšší vodopád Evropy. Procházka podél vodopádu s výhledy. Návrat na ubytování. 
4. den: Ráno nenáročná procházka divokou soutěskou LIECHTENSTEINKLAMM. Mozartův SALCBURK , 
perla mezi horami. Prohlídka historického centra města – rušné náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, 
Mozartův rodný dům, náměstí Residenzplatz, Getreidegasse, jedna z nejmalebnějších a nejrušnějších ulic 
historického centra, zahrady zámku Mirabel. Návštěva a prohlídka pevnosti nad městem Hohensalzburg.  
Odjezd do ČR, předpokládaný příjezd do Prahy před 24.00 hod a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, 2x bufetovou snídani, 
poplatek za vysokohorskou silnicí Grossglockner-Hochalpenstrasse, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
2x večeře o 3 chodech 590 Kč, 1lůžk. pokoj 650 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 

Sleva 55+ ze základní ceny - 3%

VYSOKé TAURY A SALCBURK, ALPSKé VYHLíDKY

Poznejme to nejkrásnější, čím se pyšní NP Berchtesgeden a Vysoké Taury. Fenomenální stavební dílo 
„Orlí hnízdo“ na zdánlivě nedostupném horském masívu, kde spřádal své zrůdné plány Adolf Hitler. 
Tajemství dobývaní soli v podzemí. Nejvyšší štíty, ledovce, vodopády a soutěsky Vysokých Taur. Salcburk, 
nestárnoucí šarm a elegance mezi Alpskými masívy.  

Kód Termín Cena Trasa
A659-18-1        29.06. – 02.07. 5 120,- D, B
A659-18-2        13.09. – 16.09. 5 160,- D, B

OBERSALZBERG » KEHLSTEIN » BERCHTESGADEN » GROSSGLOCKNER-HOCHALPENSTRASSE » 
KRIMMELSKÉ VODOPÁDY » SOUTĚSKA LIECHTENSTEINKLAMM » SALCBURK 

- MÖLLTALSKÝ LEdOVEC
- SPITTAL AN dER dRAU
- NP NOCKBERGE
- sedlo TURRACHERHÖHE
- lanovku PANORAMABAHN
- SPITTAL AN dER dRAU
- vrchol KÖNIGSTUHL
- hrad SOMMEREGG

Doporučujeme

Königsee Nockalmstrasse



SOLNÁ KOMORA,
MEZI JEZERY A HORAMI

ÚdOLÍ GLEMMTAL,
TURISTICKÝ RÁJ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (Praha 
8:30 hod.) do Rakouska. Centrum Vysokých Taur 
– ZELL AM SEE, procházka historickým cent-
rem města a jezerní promenádou. Odpoledne 
příjezd do údolí GLEMMTAL. Středisko SAAL-
BACH, ubytování v hotelu, večeře.
2. den: Poznávání údolí GLEMMTAL, cesta 
vláčkem na samotný konec údolí – Talschluß – 
turistický ráj s trasami všech délek a náročností, 
podél nespočtu vodopádů. Největší lanový park 
Rakouska TOP OF, zavěšení na laně můžeme 
„přeletět“ celé údolí Glemmtal. Největší atrakcí 
je však 200 m dlouhý visutý most Golden Gate 
Bridge, spojující ve výšce 42 m obě strany údolí 
a navazující na stezku v korunách stromů. Odpo-
ledne návrat do hotelu, večeře.  
3. den: Ze sousedního údolí z LEOGANGU, 
výjezd lanovkou na vrchol ASITZ. Méně zdatní 
po procházce a výhledech návrat zpět do au-
tobusu, zdatnější panoramatickou hřebenovou 
cestou na WILDENKARKOGEL (výhledy na Steineres Meer a Leoganger Steinberge) a dále kolem jezera 
na KOHLMAISKOPF. Nejzdatnější turisté možnost přejít až na Asitz nebo Geierkogel. Rodiny s dětmi mohou 
absolvovat Montelinovu zážitkovou cestu. Návrat do Saalbachu lanovkou nebo pěšky. 
4. den: HINTERGLEMM, procházka městečkem, výjezd lanovkou na REITERKOGEL, množství turistických 
tras, mj. Alpská zahrádka a Kodok Berg (trasa plná překvapení a úkolů - soutěska, vodní děla...). Odpoledne 
lanovkou na protější vrchol ZWöLFERHORN s úžasnými panoramaty a navečer projdeme pohádkový les. 
5. den: Volný den, turistika nebo odpočinek v údolí Glemmtal, koupání v aquaparku v Saalbachu nebo 
výjezd lanovkou v údolí - doporučujeme Schattbergbahn s výhledy na Vysoké Taury vč. Großglockneru. 
6. den: Po snídani odjezd k prohlídce SALCBURKU , „Řím severu“ - historické centrum, Getreidegasse, 
Domplatz, festivalový palác, hrad, zámek Mirabel s velkolepými zahradami. Příjezd do ČR ve večerních ho-
dinách, Praha cca ve 22.30 hod. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (Praha 6:00 hod.) do oblasti Solné komory. Město GMUNDEN, na 
jezeře Traunsee platilo jako hlavní překladiště soli z oblasti Solné komory. Dnes je známé především kouzelnou 
zvonkohrou na náměstí, typickou keramikou nebo jezerním zámkem ORT, spjatým s nespoutanou osobností 
Jana Salvátora Toskánského. Jezerní krajinou příjezd do ST. WOLFGANG na jezeře Wolfgangsee. Zdejší poutní 
kostel se může pochlubit unikátním gotickým oltářem. Pro zájemce výjezd parní lokálkou na strmý štít SCHA-
FBERG (1 783 m n. m.) s fantastickým výhledem na celou oblast Solné komory. Ostatní, relaxace u jezera. 
Večer ubytování a večeře v hotelu v Abtenau.    
2. den: Výlet do GOSSAUSKÉ KOMORY – příjemná turistika podél jezera Gosausee a Gosaulacke k Hor-
nímu jezeru Gosausee s fantastickými výhledy na rozeklané vápencové věže Dachsteinu. Odpoledne relaxace 
v aquaparku u hotelu, večeře. 
3. den: Volný den v Abtenau. Vyjedeme lanovkou na KARKOGEL, zde podnikneme některou z krásných 
panoramatických túr (dle vlastních dispozic), zbytek dne koupání v aquaparku u hotelu. Individuálně lze 
využít i místní, bezmála 2 km bobovou dráhu. 
4. den: Výlet do krásného rakouského městečka HALLSTATT, ležícího ve strmém svahu nad Hallstattským 
jezerem. Výjezd zubačkou k Solným dolům a k visuté vyhlídkové plošině nad městem. Odpoledne BAD 
ISCHL s návštěvou slavné Císařské vily. Příznivci turistiky si mohou zvolit individuální program a věnovat 
se nespočtu turistických tras v RUßBACHU. Návrat, koupání a večeře v hotelu. 
5. den: Vyjedeme na největší náhorní plošinu v Rakousku POSTALM, nekonečné pastviny, jedinečný ráz 
krajiny a panoramatická procházka nás přenesou o pár století zpět. Turisté si dojdou pěšky do Abtenau, 
ostatní sjedou busem zpět k hotelu, koupání. 
6. den: Po snídani odjezd z hotelu, návštěva divoké vodní soutěsky LAMMERSKÉ PECE. Cestou domů za-
stávka u vodopádu GOLLING, krátká procházka lesní cestou pod vodopád. Návrat do ČR v nočních hodinách, 
Praha cca 22.30 hod.

Zájezd do vyhlášeného turistického střediska Saalbach Hinterglemm v kouzelném údolí Glemmtal, mezi 
Kitzbühelem a Zell am See. Podrobně poznáme celé údolí a na každém kroku nás bude provázet nád-
herné panorama rakouských Alp. Díky kartě Joker Card, bezplatné užívání lanovek v údolí, ale i údolního 
vláčku, busu a aquaparku v Saalbachu. 

Rakousko nabízí jedinečné podmínky k prožití dovolené plné zážitků. Zveme vás na pobyt v Solné ko-
moře, mezi ledovce, jezera a hory, na úžasné místo náhorní plošiny Abtenau. Krásné turistické trasy, 
bohaté možnosti výletů a úchvatné panorama na okolní horské masívy Dachsteinu a Tennengebirge. 
Příjemný hotel ve slunné lokalitě městečka Abtenau s možností využívat zdarma sousedící zážitkové 
lázně a aquapark. 

Ubytování: hotel*** se slunečnou terasou - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, balkonem, TV, WiFi, k dispozici 
malá sauna(7 €), fitness.  Zdarma možnost využívat 
sousedící krásné zážitkové lázně – aquapark
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubyto-
vání v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x 
polopenzi – bufetová snídaně a výběr z 3chodového 
menu k večeři + salátový bufet, vstup do aquaparku, 
průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky 
a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 300 Kč, kom-
plex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
Slevy: dítě 3-12 let se dvěma dospělými na pokoji 
3 000 Kč, dítě 12-15 let se dvěma dospělými na pokoji 
1 800 Kč. Na vyžádání možnost ubytovat až dvě děti 
na pokoji.
 
Váš BONUS poj. zdarma při objednávce do 31.1.2018

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v Saalbachu, hotel**** (termín 14.8. hotel***) – vždy 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím a balkonem, 5x polopenzi – bohatá snídaně, večeře o 3 chodech a salátový bufet, (v termínu 10.7. 
volné využití hotelového wellness), průvodce, kartu Joker Card – zdarma veškeré lanovky, doprava, muzea, koupaliště v údolí  
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
Slevy: děti se dvěma dospělými na pokoji 
1. termín – dítě do 12ti let sleva 5 500 Kč, dítě 13-16 let sleva 3 400 Kč 
2. termín – dítě do 6ti sleva 6 500 Kč, dítě 7-14 let sleva 3 500 Kč. Na vyžádání je možné ubytovat až 2 děti na pokoji.
 
Váš BONUS pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 28.2.2018 PO
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ZELL AM SEE » SAALBACH » ÚDOLÍ GLEMMTAL » TALSCHLUSS » LEOGANG » WILDENKARKOGEL » 
KOHLMAISKOPF » HINTERGLEMM » REITERKOGEL » ZWöLFERHORN » SALCBURK

GMUNDEN » ZÁMEK ORT » ST. WOLFGANG » ABTENAU » VODOPÁD GOLLING » JEZERO GOSSAUSEE  
» KARKOGEL » HALLSTATT » BAD ISCHL » POSTALM » SOUTĚSKA LAMMERSKÉ PECE 

RAKOUSKO

Kód Termín Cena Trasa
A663-18-1   31.07. – 05.08. 9 890,- D + Ostrava (+500)

Kód Termín Cena Trasa
A661-18-1   10.07. – 15.07. 11 490,- D + Ostrava (+500)
A662-18-1 14.08. – 19.08. 10 990,- D + Ostrava (+500)
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POBYT S KARTOU V SAALBACH HINTERGLEMM KRÁSNé KOUPÁNí U HOTELU A JEDINEČNé PANORAMA

Zell am See Hallstatt

Postalm



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (Praha 4:30 hod.) přes Brno a Znojmo do Dolního Rakouska. V rozsáhlém areálu 
HELDENBERG, najdeme zajímavý památník na počest c.k. rakouské armády a hrobku vojevůdce a stratéga 
českého původu maršála Radeckého. Zájemci mohou navštívit muzeum veteránů, přibližující 120 let historie 
automobilismu, vystavující desítky unikátních modelů všech automobilových značek vč. českých. Klášter KLOS-
TERNEUBURG na okraji Vídně, je přezdíván „rakouský Escorial“. Po staletí patří k nejvýznamnějším sakrálním 
a kulturním centrům Rakouska, pročež je tu uložena rakouská korunovační koruna. Městečko TULLN ukrývá 
památky všech období naší historie, jezdeckou sochu Marka Aurelia a římskou věž, unikátní románský kar, 
překrásný gotický koste nebo supermoderní pódium na Dunaji. Závěr dne pak, srdce zahradního světa Dolního 
Rakouska TULLNSKÉ ZAHRADY. Více než 40 výstavních a vzorových zahrad obklopených přírodním parkem, 
protkaným kilometry vodních cest. Uvidíme zahrady ze všech koutů světa, zahrádky balkonové, zahradní řeky, 
koupací jezírka a mnoho dalších. Fantastický výhled na celý areál nabízí rozhledna nad korunami stromů. 
Večer ubytování v hotelu, případně večeře.  
2. den: Historické město KREMS je místem zrodu receptury Kremžské hořčice – architektura městských 
domů a nádvoří, jižanský kolorit, piaristický kostel, kostel sv. Víta, nejstarší barokní kostel Rakouska. KITTEN-
BERSKÉ ZAHRADY, nekonečná paleta barev, více než 30 tematických zahrad, tisíce květů růží, zahrada 
leknínů, umělců, pokušení, ohně, zahrada toskánská nebo japonská, jedna velká inspirace pro vaši zahrádku. 
Rozsáhlý renesanční zámek ROSENBURG najdeme na strmých útesech nad řekou Kamp. Jeho rytířské tur-
najové kolbiště (největší v Evropě) v tuto dobu hostí prodejní výstavy růží. Prohlídka hradu nám přiblíží úskalí 
života, vaření a stolování na středověkých hradech, největší soukromá zbrojnice. Návrat do ČR večer, Brno 
cca 20:00 hod. 
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KITTENBERSKÉ ZAHRAdY
A TULLNSKÉ ZAHRAdY                                                  

fESTIVAL NARCISŮ
HALLSTATT A ST. WOLfGANG                                         

KRÁSY SALCBURSKA

NEJKRÁSNĚJŠí ZAHRADY RAKOUSKA                                                                                      

RAKOUSKO
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Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubyt. v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x bufetová snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 390 Kč, 1x večeře formou bufetu 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny - 5%   

Kód Termín Cena Trasa
A667-18-1 09.06. – 10.06. 2 250,- B, E

HELDENBERG » KLOSTERNEUBURG » TULLNSKÉ ZAHRADY » TULLN » KREMS » KITTENBERSKÉ 
ZAHRADY » ROSENBURG

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních nočních hodinách.   
2. den: Ráno Horní Rakousko, malebná oblast nespočtu jezer SOLNÁ KOMORA. Podél nejteplejšího jezera 
Mondsee a Wolfgangsee příjezd do půvabného ST. WOLFGANG, procházka městem s návštěvou poutního 
farního kostela s unikátním gotickým oltářem. Pro zájemce výjezd nejstarší rakouskou parní lokálkou na strmý 
štít SCHAFBERG (1 783 m n. m.) s fantastickým výhledem na celou oblast Solné komory a Dachsteinský 
masív. Prohlídka „perly“ Solné komory, jedinečného HALLSTATTU , ležícího na úpatí Dachsteinu, okružní 
projížďka lodí po Hallstattském jezeře. Večer ubytování v hotelu. 
3. den: Lázeňské městečko BAD AUSSEE se dnes stane dějištěm největšího květinového svátku Rakouska 
– FESTIVAL NARCISŮ. Ráno průvod městem obřích alegorických figurín, vytvořených z narcisových květů, 
odpoledne se budou květinové figuríny plavit po jezeře Altausseer See. A to vše za doprovodu dechové 
hudby a všudypřítomných místních specialit. Předpokládaný příjezd do ČR v pozdních nočních hodinách, dle 
míst výstupů.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno z ČR. Příjezd do gasthofu v Gollingu v podvečerních hodinách, ubytování a večeře.
2. den: Celodenní výlet do SALCBURKU, barokního města v srdci Evropy, prohlídka, historické jádro, výjezd 
lanovkou na pevnost Hohensalzburg, rodný dům W. A. Mozarta, zahrady zámku Mirabell, Getreidegasse. 
Odpoledne výjezd lanovkou na horu UNTERSBERG do výšky 1 853 m, nádherný panoramatický výhled. 
Večeře, přednáška o historii Rakouska (1. část).
3. den: Celodenní výlet do ÚDOLÍ GASTEINERTAL. Prohlídka městečka BAD GASTEIN 
s vodopádem přímo v centru města. Výjezd lanovkou na vrchol Stubnerkogel nebo Schlossalm. Pro zájemce 
koupání v termálních lázních v Bad Gasteinu. Večeře a přednáška o historii Rakouska (2. část).
4. den: Největší skanzen v Salcbursku, prezentující venkovskou historii a život všech 5 oblastí Salcburska. 
Odpoledne návrat do hotelu, možnost krátké procházky ke GOLLINSKÝM VODOPÁDŮM. Večeře a přednáška 
o umění v Rakousku.
5. den: Odjezd do ČR. Cestou krátká zastávka v městečku FREISTADT. Návrat ve večerních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním klim. busem, 1x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani formou 
bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 500 Kč,1x večeře – menu 3 chody 320 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč 

Cena pro osobu do 55 let 8 340,- 
Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným busem, 4x ubytování v hotelu - gasthofu, strava all inclusive, vstupy dle 
programu, průvodce
Podrobný program zájezdu a bližší info na www.redok.cz

SOLNÁ KOMORA

PRO SENIORY

Rakouská romantická cesta, daleké výhledy, půvabná jezera, rozkvetlé alpské louky, tisíce květů divokých 
narcisů a Festival narcisů v Solné komoře – podívaná, při které byste neměli chybět, výjimečné střetnutí 
s kulturou, tradicí, přírodou a lidmi. 

Historický Salcburk, termální lázně, lehká turistika, all inclusive a Salcburská karta v ceně.

Zájezd nás zavede do Dolního Rakouska, kde prožijeme voňavý víkend v nejkrásnějších zahradách Ra-
kouska. Pro inspiraci si zajedeme do Kittenberských a Tullnských zahrad, a to v době květu růží, navští-
víme renesanční zámek Rosenburg, klášter Klosterneuburg a Heldenberg s památníkem polnímu maršálu 
Radetzkemu a muzeem veteránů.                                                                                                                             

Kód Termín Cena Trasa
A664-18-1 01.06. – 03.06. 3 090,- D + Ostrava (+500)

Kód Termín Cena Trasa
A665-18-1 23.9. – 27.09. 7 990,- N

ST. WOLFGANG » SCHAFBERG » HALLSTATT » BAD AUSSEE » ALTAUSSEER SEE

Hallstatt



dOLNÍ RAKOUSKO 
PLAVBA LOdÍ PO dUNAJI

BAdEN - SLAVNOST RŮŽÍ 

ŠTÝRSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno (Praha 4:30 hod., Brno 7:00 hod.) odjezd do Rakouska. Palácový komplex LAXENBURG 
s rozlehlým parkem, jezery propojenými vodními kanály, nejrůznějšími romantickými stavbami a altá-
ny byl letní rezidence císařské rodiny. Zámek FRANZENSBURG, vybudovaný tu na jezeře sloužil coby 

„pokladnice Rakouska“, shromažďující skvostya cenností z celé mo-
narchie. Odpoledne kouzelné lázeňské město BADEN, „Město růží“. 
Zdejší park Doblhoffpark – největší rakouské rozárium dnes zahajuje 
každoroční Slavnost růží s více než 600 druhy růží. Prohlídka města 
– Císařský dům, radnice, Beethovenův dům, květinové hodiny, největ-
ší rakouské kasino nebo variantně návštěva Římských termálních lázní 
s léčivou minerální vodou. Ubytování v hotelu, večer kulturní program 
v rozáriu k zahájení slavností, zakončený velkolepým ohňostrojem. Ná-
vrat do hotelu ve 23:00 hod.   

2. den: Prohlídka sádrovcového dolu SEEGROTTE a plavba na lodv jeho zatopených štolách. Dozvíme se, 
k čemu byl důl využíván za II. světové války. Program zakončí zámek SCHöNBRUNN , letní sídlo císařského 
rodu Habsburků. Prohlídka zámku a rozlehlých zahrad se všemi fontánami, altány a romantickými stavbami. 
Návštěva nejstarší ZOO na světě Schönbrunner Tiergarten, se stane nezapomenutelný zážitkem nejen pro 
děti, ale i dospělé. Návrat do ČR večer, Brno cca 20:00 hod. a dále dle míst nástupů.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do Rakouska, GRAZ , historické centrum na řece Mur, radnice, orloj, hodinová věž 
s vyhlídkami, hrad, středověké uličky i exteriéry moderních budov přelomu tisíciletí. 
2. den: Romantika vinné stezky, KITZECK, nejvýše položené vinice v zemi, muzeum, ochutnávky vín, vi-
nařské vesnice. Hundertwasserovi stavby: kostel v BÄRNBACHU a termál. lázně BAD BLUMAU, koupání 
v luxusních lázních. 
3. den: Lurgrotte, nejrozsáhlejší jeskyně Rakouska, STÜBING, největší rakouský skanzen, zážitkový den 
Erlebnistag, lidové zvyky, ukázky řemesel, gastronomie, programy pro děti. Odjezd večer a návrat do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR do Rakouska. Zastávka u renesančního zámku ROSENBURG, který se 
tyčí na skále nad Kamptalským údolím, kde jsou k vidění nejen historické sály, ale i draví ptáci. Pak se vydáme 
za květinami do KITTENBERSKÝCH ZAHRAD, najdeme zde zahrady s tajemnými a exotickými názvy jako 
je Zahrada ohně, slunce, duhy nebo pokušení, ale také typickou venkovskou babiččinu zahrádku, zahrádku 
bylinkářskou, japonskou, vřesovou nebo růžovou. Kromě nezapomenutelných dojmů a silného estetického 
zážitku získáme velké množství nápadů, jak si doma vylepšit a zkrášlit svou vlastní zahradu. K večeru uby-
tování a večeře.
2. den: Zastávka v zámku ARTSTETTEN, který sloužil jako letní sídlo císařské rodiny. Odjezd do Melku, odtud 
PLAVBA LODÍ PO DUNAJI romantickým údolím Wachau do Dürnsteinu. Tento úsek toku je lemován strmými 
terasovitými svahy porostlými vinicemi a ovocnými sady. Na jejich úpatí se podél dunajských břehů střídá jed-
na idylická vinařská obec za druhou. Poznáme středověké hrady, malebné vesnice s vinicemi a meruňkovými 
sady i velkolepé kláštery. Návštěva města DÜRNSTEIN, které má krásnou polohu na levém břehu Dunaje, 
prohlídka kostela, výstup k hradní zřícenině, kde byl před více než 800 lety držen v zajetí anglický král Richard 
Lví srdce. Možnost nákupu a pestrého výběru ze specialit z wachauských meruněk. Přejezd autobusem do 
KREMSU, procházka starobylým centrem městečka. 
3. den: MELK, prohlídka včetně nejznámějšího rakouského kláštera a jeho zahrad. Tento klenot barokní archi-
tektury je největším benediktinským klášterem v Evropě. Za jeho 360 m dlouhou zdí se ukrývají reprezentační 
sály, přepychové císařské komnaty a nádherná barokní knihovna s freskami. Po poledni odjezd do ČR a návrat 
ve večerních až nočních hodinách (dle míst nástupů).

Necháme se unášet nepřeberným množstvím květů a vůní na „Slavnosti růží“ v Badenu. Čeká nás pro-
hlídka a plavba v zatopeném sádrovcovém dole. Navštívíme největší palácový komplex Evropy, zámek 
Schönbrunn a romantický hrad Laxenburg.  

Kouzelná krajina štýrských hor a vinic, Hundertwasserovy stavby a termály  Bad Blumau.

Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světové kulturní dědictví UNESCO, stře-
dověké hrady, nádherné kláštery a zámky, plavba lodí po Dunaji, překrásné Kittenberské zahrady – 30 
tématických zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zátiší, klikaté stezky a nekonečné bohatství 
barev.

Cena zahrnuje:
dopravu klimatizovaným busem, 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x polopenzi, plavbu lodí 
po Dunaji, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 750 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny – 5%

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování hotel/penzion - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 000 Kč, 1x večeře 480 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč  PO

ZN
ÁV

AC
í Z

ÁJ
EZ

DY
 - 

ST
ŘE

DN
í E

VR
OP

A

HRAD LAXENBURG » ZÁMEK FRANZENSBURG » BADEN » SEEGROTTE » ZÁMEK SCHöNBRUNN » ZOO 
TIERGARTEN

GRAZ » KITZECK » BÄRNBACH » BAD BLUMAU » LURGROTTE » STÜBING

ROSENBURG » KITTENBERSKÉ ZAHRADY » ARTSTETTEN » PLAVBA ÚDOLÍM WACHAU » DÜRNSTEIN 
» KREMS » MELK

RAKOUSKO

Kód Termín Cena Trasa
A672-18-1 05.05. – 07.05. 5 990,- N
A672-18-2 28.09. – 30.09. 5 990,- N

Kód Termín Cena Trasa
A669-18-1 02.06. – 03.06. 2 390,- B, E, L

Kód Termín Cena Trasa
A671-18-1           28.09. – 30.09. 4 890,-           A
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CíSAŘSKé REZIDENCE LAXENBURG A SCHÖNBRUNN                   

HORY A BAREVNé TERMÁLY 

POKLADY ÚDOLí WACHAU

Doporučujeme

- komplex LAXENBURG
- park doblhoffpark
- velkolepý ohňostroj

Schönbrunn Wachau

Melk
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INNSBRUCK
MĚSTO V SRdCI ALP                                                  

KRÁSY SALCBURSKA 

Od PALEM 
K ZASNĚŽENÝM VRCHOLŮM                                     

PŘíRODA I HISTORIE

SOLNÁ KOMORA - PRO SENIORY

RAKOUSKO, ITÁLIE, ŠVÝCARSKO, LICHTENŠTEJNSKO, NĚMECKO

120

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do Rakouska , k večeru příjezd do hotelu ve Flirsch am Arlberg, ubytování a večeře.
2. den: Přejezd do Itálie přes průsmyk RESCHENPASS (1 504 m) kolem modrého přehradního jezera 
Reschensee. Dopoledne odhalení meranského tajemství: středomořské klima, palmy a olivovníky v údo-
lí, aristokratické venkovské vily a hrady v pozadí se zasněženými třítisícovými vrcholy – město MERANO 
a ZAHRADY ZÁMKU TRAUTTMANSDORFF, které patří mezi jedny z nejkrásnějších v Itálii, vyhlídková plošina 
umístěna vysoko ve svahu, kde budete odměněni pocitem, že se volně vznášíte nad zámeckými zahradami 
s grandiózním výhledem na Merano. Přejezd do vysokohorského ÚDOLÍ SCHNALSTAL, výjezd lanovkou na 
jihotyrolský ledovec SCHNALSTAL do 3 212 m. Posezení na terase s panoramatickým výhledem na zasně-
žené třítisícovky (možnost občerstvení), výstava věnovaná ledovcovému království a „show gallery“ sněžného 
muže Ötziho, jehož mumie byla nalezena v tomto údolí. 
3. den: Přejezd přes Lichtenštejnsko do Švýcarska, krátká zastávka ve VADUZU, hlavním městě Lichten-
štejnského knížectví, přejezd do městečka CHUR, které je nejstarším alpským městem Švýcarska. Odtud výlet 
panoramatickým vláčkem do AROSY usazené vysoko nad údolím, která má své osobité kouzlo a pro její 
odloučenost se jí říká „místo na konci světa“. Tato úzkokolejka na trase Chur – Arosa je výjimečná tím, že 
na pouhých 26 km překonává pomocí několika mostů, viaduktů a tunelů převýšení přes 1 150 m. Cesta trvá 
hodinu a nabízí krásné výhledy na okolní alpské štíty. 
4. den: Celodenní okruh VORARLBERSKEM, přejezd přes vysokohorské průsmyky do oblasti BREGENZ-
WALD, kde se mísí jednoduchá elegance s neuvěřitelnou rozmanitostí a okouzlující krajinou na relativně ma-
lém prostoru. Návštěva sýrárny, kde se dozvíte vše o ruční výrobě sýrů a budete mít možnost sýry ochutnat 
i nakoupit. Přejezd do středověkého ostrovního města LINDAU, které patří mezi nejhezčí bavorská města, 
procházka historickým centrem. Plavba výletní lodí po Bodamském jezeře do hlavního města Vorarlberska 
BREGENZU, krátká prohlídka. 
5. den: Po snídani odjezd z hotelu do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých ná-
stupních míst).

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR. V podvečerních hodinách příjezd do IGLS, ubytování, večeře. 
2. den: Výjezd lanovkou na PATSCHERKOFEL (2 247 m), nejvýše položená botanická zahrada v Rakousku, 
nádherné výhledy. Přejezd ke skokanskému můstku Bergisel, kde se každoročně koná Turné čtyř můstků. 
Kavárna, vyhlídkové terasy. Návštěva Das Tirol Panorama – panoramatický výjev bitvy z roku 1809, muze-
um historie Tyrolska. Odpoledne návrat, svačina na hotelu, relaxace v hotelovém bazénu a wellness.  
3. den: Odjezd do oblasti Axamer Lizum – výjezd lanovkou Birgitzkopflift, procházka s výhledy na Stu-
baiské Alpy a Innsbruck. Přejezd k zámku AMBRAS, zámecké zahrady. Na závěr dne prohlídka křišťáloven 
SWAROVSKI, hra světel, zrcadel a hudby, křišťálová stěna z 12 tun křišťálů, největší křišťál na světě…
4. den: Odjezd do INNSBRUCKU, výjezd lanovkami do oblasti Nordkette, kdy se během 20 minut z centra 
města ocitnete ve výšce 2 256 m, procházka po hřebeni, panoramatické výhledy. Během výjezdu na vrchol 
se střídá zubačka a dvě kabinové lanovky. Odpoledne historické centrum města – Goldenes Dachl (Zlatá 
stříška), dvorský kostel Hofkirche, císařský palác Hofburg, Stadtturm.
5. den: Odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd autobusu z ČR. Příjezd do gasthofu v Gollingu v podvečerních hodinách, ubytování,
2. den: Soutěska LAMMERKLAMM, průjezd vysokohorskou mýtnou panoramatickou silnicí  Postalm, měs-
tečko ALTENMARKT a odpočinek v termálních lázních AMADÉ.
3. den: Výlet do SOLNÉ KOMORY, městečko ST. GILGEN na břehu Wolfgangsee, výjezd lanovkou na 
vrchol ZWöLFERHORN (1 522 m), ST. WOLFGANG s úzkými uličkami, kostel St. Wolfganga. 
4. den: WERFEN, návštěva hradu HOHENWERFEN, horská obec WERFENWENG, lanovkou na vrchol Bis-
chling (1 840 m). 
5. den: Odjezd do ČR. Zastávka ve středověkém městečku FREISTADT. Návrat ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu *** ve Flirsch am Arlberg - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
4x  polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech), průvodce, všechny vstupy a jízdné uvedené v programu
Cena nezahrnuje: vstupné mimo program, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 000 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu v Igls s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x balíček, 
1x svačina na hotelu, 4x večeře menu o 3 chodech, nápoje), všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, využívání bazénu 
a wellness v hotelu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo program, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 700 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačina, kterou si 
připraví každý sám u snídaně místo oběda, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do 21.00 
hod, 1x odpolední svačina na hotelu, všechny vstupy dle programu, odborné přednášky, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 800 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, Cena 
pro osubu do 55 let 8 340 Kč a při účasti osoby nad 55 let 7 990 Kč

Poznávací zájezd s ubytováním ve Flirsch am Arlberg, odkud budeme vyjíždět za poznáním zasněžených 
vrcholů i krásných zahrad. V průběhu zájezdu navštívíme Merano, šarmantní lázeňské město, jedinečné 
zahrady zámku Trauttmansdorff, Arosu – místo „na konci světa“, lanovkou vyjedeme na jihotyrolský 
ledovec Schnalstal, poplujeme lodí po Bodamském jezeře a všechny vstupy a jízdné budeme mít v ceně 
zájezdu!

Tyrolská metropole s bohatou historií, přírodní krásy a zajímavosti v okolí, žádné dlouhé přejezdy, uby-
tování v hotelu s all inclusive, všechny vstupy a lanovky v ceně zájezdu.

Středověký hrad Hohenwerfen, výlet do Solné komory, lanovky a nenáročná turistika, relaxace v termál-
ních lázních, poutavé přednášky, all inclusive a Salcburská karta na vstupy v ceně.

Kód Termín Cena Trasa
A674-18-1 05.05. – 09.05. 10 590,- N

Kód Termín Cena Trasa
A675-18-1 02.09. – 06.09. 9 990,- N

Kód Termín Cena Trasa
A676-18-1 16.09. – 20.09. 7 990,- N

FLIRSCH AM ARLBERG » RESCHENPASS » MERANO » ZÁMEK TRAUTTMANSFORFF » LEDOVEC 
SCHNALSTAL » VADUZ » CHUR » AROSA » LINDAU » BREGENZ

Vaduz

Lindau



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách 
z republiky do Itálie.  
2. den: Julské Alpy – TRIGLAVSKÝ NÁ-
RODNÍ PARK. Procházka romantickou 
SOUTĚSKOU VINTGAR a procházka 
k VODOPÁDŮM SAVICE, zastávka u BO-
HINJSKÉHO JEZERA, fakultativně výjezd 
lanovkou na VRCHOL VOGEL – panora-
matický výhled na vrcholové partie Jul-
ských Alp (včetně nejvyšší hory Triglav). 
Odpoledne program v kouzelné scenérii 
BLEDSKÉHO JEZERA – městečko BLED, 
možnost vyhlídkové plavby po jezeře, ro-
mantický ostrov a zřícenina středověkého 
hradu. Večeře a nocleh v hotelu v St. 
Bernardinu u Piranu - MOŘSKÉ LÁZNĚ 
LAGUNA.
3. den: Relaxace v mořských lázních 
Laguna, využití teplých koupelí v za-
střešeném areálu Mořský park Laguna 
s výhledem na moře, plavecký bazén, 
5 whirlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna. K večeru dle zájmu krátký výlet za poznáním slovinské-
ho pobřeží do nedalekého, fotogenického městečka PIRAN (od hotelu necelé 3 km).  Historická zástavba 
v benátském stylu, městské hradby s krásnými výhledy na celé město a Jaderské moře, příjemné restaurace, 
taverny s výborným italským a slovinským jídlem, skvělá vína. Návrat našim busem, možno i individuálně.
4. den: Relaxace mořských lázních Laguna, koupání. Odpoledne je pro zájemce připraven výlet k prohlídce 
zámku MIRAMARE. Romantický zámek na skalnatém mořském pobřeží, obklopený krásným parkem nechal 
vybudovat Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Návrat do lázní Laguna.
5. den: Dopoledne koupání a relaxace v lázních Laguna. Odpoledne odjezd, návštěva jednoho ze sym-
bolů Slovinska PREDJAMSKI GRAD, vystavěný přímo v jedné ze skal Slovinského krasu. Poslechneme si tu 
tragikomický příběh, za jakých zvláštních okolností hradní pán Erasmus, zradou o svůj život přišel. Návrat do 
republiky ve večerních hodinách. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes Rakousko do severního Slovinska. 
2. den: Celodenní program v Julských Alpách. Procházka romantickou SOUTĚSKOU VINTGAR. Procházka 
k VODOPÁDŮM SAVICE, zastávka u BOHINJSKÉHO JEZERA, fakultativně výjezd lanovkou na VRCHOL 
VOGEL – panoramatický výhled na vrcholové partie Julských Alp (včetně nejvyšší hory Triglav), zastávka 
v horské vesnici RIBČEV LAZ. Odpoledne program v kouzelné scenérii BLEDSKÉHO JEZERA – městeč-
ko BLED, možnost vyhlídkové plavby po jezeře, romantický ostrov a zřícenina středověkého hradu. Večeře 
a nocleh v hotelu. 
3. den: Celodenní program v Julských Alpách: Vyhlídková jízda TRIGLAVSKÝM PARKEM – horský amfi-
teátr Špikova skupina, VRŠIČ – nejvýše položený slovinský průsmyk (1 611 m), pramen řeky SOČA, přes 
sedlo Predel přejezd do Itálie a zastávka u PREDELSKÉHO JEZERA, nejhezčí partie italských Julských Alp 
u FUSINE. Návrat do Slovinska a zastávka ve středisku slovinských zimních sportu – PLANICA. Večeře 
a nocleh v hotelu. 
4. den: Prohlídka slovinské metropole LUBLANĚ – odkaz stavitele Plečnika, hrad, historické centrum. 
Prohlídka historické perly Slovinska, města 
ŠKOFJA LOKA.
5. den: Program ve slovinském krasu: Do-
poledne prohlídka POSTOJNSKÉ JAMY – 
největší krápníkové jeskyně v Evropě, jízda 
podzemním vláčkem, koncertní dvorana. 
Prohlídka PREDJAMSKÉHO HRADU. Zá-
věrem dne fakult. návštěva vinařství, de-
gustace vína s pohoštěním. Večeře a nocleh 
v hotelu.
6. den: Celodenní program na břehu Jader-
ského moře. Prohlídka malebného přímoř-
ského města PIRAN. Fakultativně koupání 
v MOŘSKÉM PARKU ŽUSTERNA – bazény 
s mořskou vodou (i ohřívanou), výhledy na 
pobřeží, divoká voda, vodní masáže. Před ná-
vratem domů, možnost večeře formou švéd-
ského stolu. Ve večerních hodinách odjezd.
7. den: Ráno návrat do ČR. 
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SLOVINSKO,
MOŘSKÝ PARK LAGUNA

SKVOSTY SLOVINSKA 

SLOVINSKO

Zájezd do Slovinska nabízí vše, co si můžeme o dovolené přát. Navštívíme divoké a krásné Julské Alpy 
s bílými skálami, zelenými horskými loukami a panoramatickými výhledy, symbol Slovinska Bled, Ja-
derské moře, malebný Piran, jedno z nejkrásnějších slovinských měst Škofja Loka, pověstné slovinské 
krasové jeskyně, monumentální Predjamský hrad ale i Lubljanu a mořské lázně Žusterna.  

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje, 4x polopenzi (snídaně formou bufetu, tříchodová večeře 
- výběr z menu, salátový bufet), pobytovou taxu, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, lodní výlety, lanovku, exkurzi s ochutnávkou a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč, vstup do mořských lázní Žusterna včetně večeře 490 Kč

Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

JULSKÉ ALPY » SOUTĚSKA VINTGAR » VODOPÁDY SAVICA » BOHINJSKÉ A BLEDSKÉ JEZERO » 
RIBAČEV LAZ » TRIGLAVSKÝ NP » VRŠIČ » ŘEKA SOČA » PREDELSKÉ JEZERO » FUSINE » PLANICA 
» LUBLJANA » ŠKOFJA LOKA » POSTOJNSKÉ JAMY » PREDJAMSKÝ HRAD » PIRAN » MOŘSKÝ PARK 
ŽUSTERNA

Kód Termín Cena Trasa
SLO677-18-1    09.07. – 15.07.       8 790,-          A, B

Vydejte se s námi do Slovinska, užít si koupání a relaxaci v zastřešených mořských lázních Laguna s vý-
hledy na moře. Ubytováni budeme v příjemném hotelu v St. Bernardinu, který je součástí mořských lázní. 
Navštívíme i fotogenický Piran, symbol Slovinska Predjamski Grad. Cestou tam Julské Alpy - Triglavský 
národní park, vč. půvabného Bledu, soutěsky Vintgar i vodopádu Savica. Užijte si relaxaci v teplých 
vodách slovinských lázní a poznejte s námi to nejlepší ze Slovinska! 

Cena zahrnuje: 
dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x polo-
penzi formou bufetu, vstupy do zážitkových lázní Laguna do 19.hod., pobyt. taxu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, sauny a wellness v parku Laguna, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
1lůž.pokoj 1600 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

SLEVA 55+ sleva ze základní ceny - 3%

NP TRIGLAV » SOUTĚSKA VINTGAR » VODOPÁD SAVICA » JEZERO BOHINJ » VOGEL » BLEDSKÉ 
JEZERO » BLED » MOŘSKÝ PARK LAGUNA » ZÁMEK MIRAMARE » PIRAN » PREDJAMSKI GRAD 

Kód Termín Cena Trasa
SLO678-18-1     30.05. – 03.06. 6 990,-         A*, B 
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RELAXACE, KOUPÁNí A JULSKé ALPY, TO NEJLEPŠí ZE SLOVINSKA

S DEGUSTACí SLOVINSKéHO VíNA
A KOUPÁNí V MOŘSKéM PARKU ŽUSTERNA

Bohinjské jezero

NP Triglav

Piran



KRANJSKA GORA » RIBČEV LAZ » NP TRIGLAV » STARA FUŽINA » RIBČEV LAZ » BLED » 
POSTOJENSKÉ JESKYNĚ » PREDJAMSKI GRAD » PORTOROŽ » PIRAN » ŠKOCJANSKÉ JAMY » 
LJUBLJANA  

PO
ZN

ÁV
AC

í Z
ÁJ

EZ
DY

 –
 ST

ŘE
DN

í E
VR

OP
A

SLOVINSKO - HORY A MOŘE                                                       TERMÁLNÍ LÁZNĚ ČATEŽ
LJUBLJANA A ZAGREB                                     

SLOVINSKO
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách.
2.den: Ráno prohlídka hlavního města Slovinska LJUBLJANY, které skutečně stojí za návštěvu, zvlášť Staré 
město nacházející se pod hradem připomíná  v mnohém Prahu. Stejně jako u nás, se na jejím vzhledu podepsal 
architekt Jože Plečnik. Odjezd na ubytování do termálních lázní Čatež, ubytování, relaxace.  
3.den: Relaxace a odpočinek v termálních lázních ČATEŽ, moderní rekreační komplex. Vnitřní termální rivié-
ra s bazény o teplotě 31 - 32 °C. Venkovní riviéra (9 bazénů ) se rozkládá na ploše 8 000 m2 s termální vodou 
27 - 38 °C. Obě centra nabízí i řadu vodopádů, masážních proudů, whirpooly i bazény s umělými vlnami. 
4.den: Relaxace v termálních bazénech a odpoledne fakult. výlet do nedalekého hlavního města Chorvat-
ska ZAGREB, ležícího na úpatí hory Medvednica a na řece Sávě. Procházka a prohlídka historického centra, 
Horní město (Gornji Grad) plné úzkých klikatých uliček a malých náměstí, nejslavnější památka města kate-
drála sv. Štěpána, gotický kostel sv. Marka, věž Lotrščak s výhledem na celé město. Palác bánů, Dolní město 
(Donji Grad) aj. Večer návrat na ubytování.
5.den: Odpočinek, relaxace v termálních bazénech. Večer odjezd do republiky.
6.den: Návrat v časných ranních hodinách.
 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, transfer přes Rakousko.
2. den: Perly Julských Alp, ranní kouzelná krajina slovinsko-italských jezer Laghi di Fusine (na jaře), toulky 
údolím Tamar k vodopádům – turistika k prameni Nadiža nebo až k vodopádu Crna voda (na podzim), 
prameny Sávy Dolinky, krátká zastávka v srdci Triglavského NP - městě KRANJSKA GORA, cesta podél 
Bledského jezera, RIBČEV LAZ, místní kostelík a ochutnávka sýra. 
3. den: TRIGLAVSKÝ NÁRODNÍ PARK a JEZERO BOHINJ, turistika podél největšího slovinského vodopádu 
Savica (72 m), fakult. lanovkou na Vogel, výhledy na jezero a kouzelná hřebenová turistika dle náročnosti, 
variantně STARA FUŽINA a RIBČEV LAZ, procházka korytem řeky Mostnice, variantně plavba lodí po jezeře 
Bohinj a procházka podél jezera. Na podzim se koná lidová slavnost pastevců Kravji bal, slavnostní průvod 
krav, lidová hudba. 
4. den: Letovisko BLED s majestátním hradem vysoko nad Bledským jezerem, procházka podél jezera, 
Titova vila, POSTOJENSKÉ JESKYNĚ , největší krápníkové jeskyně Evropy, jízda podzemním vláčkem, kon-
certní dvorana, 20 km podzemních chodeb. Návštěva „loupežnického hradu“ ve skalách PREDJAMSKI GRAD, 
cesta na pobřeží moře na ubytování. Hotel s možností koupání v mořském parku Laguna, individuálně 
večerní procházka do PORTOROŽE. 
5. den: Dopolední koupání ve slaných hotelových bazénech Laguna, nebo prohlídka starobylého přístavu 
PIRAN, náměstí v benátském stylu, unikátní krasový systém ŠKOCJANSKÉ JAMY , 11 propojených pod-
zemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty, procházka s výhledy přes propast. LJUBLJANA, prohlídka 
hlavního města Slovinska, odkaz stavitele J. Plečnika, hrad a kouzlo uliček a možnost večeře, noční přejezd.
6. den: Návrat v ranních hodinách.

Ubytování: Terme Čatež - hotel Toplice**** , který je součástí termálního komlexu, je propojen s termálním pavilonem 
a nachází se v blízkosti letní termální riviéry. 2lůžk. pokoje s vlastním sociálním zařízením, fén, sat. TV, klimatizace, minibar, 
telefon a trezor. Většina pokojů je vybavena terasou nebo balkonem. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu**** v termálních lázních Čatež, registrační poplatek, 
3x polopenzi formou bufetu, 2x denně vstup do Zimní nebo Letní termální riviéry, animační programy pro děti, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby,  pobytovou taxu 1,27 € os/den (platí se místě) a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč, fakult. výlet do Zagrebu 
200 Kč (min. 20 účastníků) 

Terme Čatež - termální bazény & aqua park 
Termální riviéra má více než 10 000 m2 vodní plochy včetně krytých a venkovních bazénů, které jsou přístupné po 
celý rok (zimní a letní riviéra). Letní termální riviéra - 10 venkovních bazénů s vlnami, horskou řekou, vodopády aj. vše 
s termální léčivou vodou. Zimní termální riviéra nabízí mimo těchto atrakcí tureckou a finskou saunu, masáže, whirpooly, 
solárium, sluneční terasu, relaxační koutek, dětský bazén a množství dalších vodní atrakcí. V blízkosti jsou tenisové 
kurty, volejbalové a basketbalové hřiště, bowling, squash. V nedaleké Mokrici se nachází 18-jamkové golfové hřiště.

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x u jezera, 1x u moře s mořskými lázněmi), 
3x polopenzi, vstup do Mořského parku Laguna, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, pobytovou taxu (cca 1 €/os./noc), lanovky, sauny a wellness v parku Laguna a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

Na soutoku řek Sávy a Krky v krásném prostředí Dolejnské nížiny, se nachází krásné lázeňské středis-
ko Terme Čatež se svojí více než 200 letou historií. Lázně nabízí aktivní dovolenou nebo jen relaxaci 
v bazénech s termální vodou 27 - 38 °C. Užijte si jedinečný vodní ráj z celou jeho nabídkou, která je 
nejbohatší v této části Evropy. 

Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, jezer, horských cest posetých alpinkami 
a krasových jeskyní v kombinaci s koupáním v Jadranu nebo alespoň v mořských lázních Laguna. To vše 
nás čeká ve Slovinsku a navíc mořské lázně v ceně.

Kód Termín Cena Trasa
SLO679-18-1 04.09. – 09.09. 6 990,- A, B

Kód Termín Cena Trasa
SLO680-18-1   08.06. – 13.06. 8 490,- J*
SLO680-18-2   14.09. – 19.09. 8 490,- J*

Ljubljana

Hrad Predjama



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko do Maďarska. BUDAPEŠť, výhled na město od cita-
dely z Gellértova návrší a následná prohlídka městské části Pešť – historická stavba velké městské tržnice, 
věhlasná Gerbeaudova cukrárna, dunajské Korzo s bronzovou soškou princezny, nejvýznamnější duchovní 
„stánek“ v Maďarsku bazilika sv. Štěpána, největší židovský chrám Evropy Velká synagoga, velkolepá stavba 
Parlamentu postavená v nejrůznějších novostylech, Zájemci mají možnost zvolit namísto části prohlídky pří-
jemnou relaxací ve starobylých secesních lázních hotelu Gellért. Večer ubytování v hotelu, případě večeře.    
2. den: Po snídani pokračování prohlídky Budapešti, městské čtvrti Buda – Hradní návrší se sídlem uherských 
králů Budínským hradem, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu 
Parlamentu. Odpoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác Gödöllő s rozlehlým okolním 
parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. Po večeři pro zájemce vyhlídková 
plavba po Dunaji nasvíceným Budapešti. Návrat na ubytování do 22:00 hod
3. den: Po snídani navštívíme náměstí Hrdinů s památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Spole-
čenské a nákupní centrum Budapešti Váci utca, možnost nákupů a posezení v některé z nespočtu kaváren. 
Program zakončíme relaxací v secesních termálních lázních SZÉCHENYI – jeden z největších lázeňských 
komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách. 

Budapešť, královna Podunají, město historie, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po lázně, 
největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Součástí našeho zájezdu do Budapešti bude návštěva 
zámku Gödöllö, kde s oblibou pobývala Sissi  a večerní plavba lodí po „krásném modrém Dunaji“, výhledy 
na nasvícené monumenty města. 

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůž.pokoj 800 Kč, 2x večeře 600 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč, vyhlídková plavba po Dunaji 400 Kč/os. 
– nutná rezervace předem v CK
Poznámka:
*zájezd v termínu 7.12. je přizpůsoben adventní atmosféře města

SLEVA 55+ ze základní ceny 5% PO
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MAĎARSKÉ
TERMÁLNÍ LÁZNĚ 

BUdAPEŠŤ
BUDAPEŠť » ZÁMEK GöDöLLÓ » LÁZNĚ GELLÉRT A SZÉCHENYI

MAĎARSKO

Kód Termín Cena Trasa
HU682-18-1  31.03. – 02.04.      3 490,- F, L + Ostrava (+500)
HU682-18-2   06.05. – 08.05.      3 490,- F, L + Ostrava (+500)
HU682-18-3  28.09. – 30.09.      3 490,- F, L + Ostrava (+500)
HU806-18-1*  07.12. – 09.12.      3 490,- F, L + Ostrava (+500)

123

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (Praha 4:30 hod., Brno 7:00 hod.). Prohlídka města ŠOPROŇ na 
rakousko-maďarské hranici. Dokonale zachované středověké jádro s hradbami, gotickými domy, kostely 
a kláštery. Barokně-rokokový zámek FERTöD je přezdíván maďarské Versailles, podle něhož byl tento honos-
ný palác vystavěn maďarským magnátem Miklósem Esterházym. Stejně jako Versailles, je i Fertöd obklopen 
rozsáhlým francouzským parkem. Odpoledne městečko BÜK, ubytování, večeře v restauraci – typické ma-
ďarské speciality.      
2. den: Po snídani krátký výlet za poznáním pohraničního opevněného města KöSZEG se starobylým hradem 
a nesmírně zajímavým muzeem marcipánu. Poté již celodenní koupání a relaxace v termálních lázních 
BÜKFÜRDö s nespočtem relaxačních i zážitkových bazénů. Zdejší termální léčivá voda je bohatá na minerály, 
díky čemuž je koupání doporučováno na poruchy pohybového ústrojí, poúrazové terapie a léčení nemocí 
páteře. Pitné kůry pomáhají při zažívacích potížích. Maďarské speciality, nocleh.       
3. den: Celodenní výlet a koupání v přírodních termálních lázní HÉVÍZ. Zatopený vyhaslý sopečný kráter 
s mírně radioaktivní vodou o teplotě až 33°C s obsahem síry a dalších minerálů. Zdejší voda má blahodárné 
účinky na kloubová onemocnění, revmatické a gynekologické potíže. Pitné kůry opět napomáhají při zažíva-
cích potížích. Možnost nákupů typického maďarského vína a klobásů. Cestou na ubytování prohlídka maleb-
ného města KESZTHELY na břehu jezera Balaton. V termínech ještě chladných jarních měsíců pouze pro-
hlídka sopečných lázní Hévíz, odpoledne pak koupání v oblíbených lázních Sárvár. Večeře a návrat na nocleh.    
4. den: Po snídani moderní termální lázně SÁRVÁR s rozsáhlým parkem a vodní hladinou přesahující ne-
uvěřitelných 3600 m2. Vedle léčebných bazénů jsou k dispozici zážitkové bazény s vlnobitím, skluzavkami 
a dalšími atrakcemi. Voda bohatá na minerály a stopové prvky blahodárně působí na kloubová onemocnění, 
revmatické a gynekologické potíže. Návrat do ČR v nočních hodinách. 

Oblíbený zájezd, kombinující poznávání Maďarska s odpočinkem a relaxací v léčivých termálních vodách. 
Vyzkoušíme blahodárné léčivé účinky termálních vod v Bükfürdo, Hevízu i Šárváru, navštívíme středo-
věkou Šoproň nebo maďarské Versailles zámek Fertöd. Termální lázně, místní kuchyně, víno pověstné 
klobásky, marcipán, to je naše pozvánka do Maďarska.

Ubytování:
2lůžk. pokoje s příslušenstvím v soukromých do-
mech v rámci jedné ulice na okraji Büku. Snídaně 
je podávána ve společné jídelně každého domu. 
K dispozici jsou prostory pro venkovní posezení 
i větší skupiny osob. Večeře o 3 chodech je po-
dávána ve stylové maďarské restauraci, místní 
speciality.     
Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v soukromí 
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 3x ve-
čeře, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné vč. vstupů do lázní, fakult. služby a vše 
ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 
1lůž. pokoj 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 140 Kč 

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

ŠOPROŇ » ZÁMEK FERTöD » BÜK » BÜKFÜRDö » KöSZEG » HÉVÍZ » KESZTHELY » SÁRVÁR 

Kód Termín Cena Trasa
HU683-18-1 30.03. – 02.04.   4 490,- F, L + Ostrava (+500)  
HU683-18-2 28.04. – 01.05. 4 490,- F, L + Ostrava (+500)  
HU683-18-3 13.09. – 16.09. 4 490,- F, L + Ostrava (+500)  

SÁRVÁR – HéVíZ – BÜKFÜRDÖ

KRÁLOVNA DUNAJE, LÁZNĚ A PALÁCE 

Budapešť

Lázně Schezenyi

Gellert lázně



MORAVSKÉ ŠVÝCARSKO
ZA POZNÁNíM JIHOMORAVSKéHO KRAJE

EGER » BARLANGFÜRDö » TAPOLCA » TOKAJ » BUDAPEŠť

KUNŠTÁT NA MORAVĚ » RUDKA » OLEŠNICE NA MORAVĚ » BLANSKO » MORAVSKÝ KRAS » BRNO » 
BOSKOVICE

EGER » HAJDÚSZOBOSZLÓ » NP HORTOBÁGY » MISKOLC-TAPOLCA » NP BUKOVÉ HORY » 
LILLAFÜRED » TOKAJ » BUDAPEŠť 
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EGER, TOKAJ, TERMÁLY A VÍNOMAĎARSKO, VÍNO, TERMÁLNÍ
LÁZNĚ A PŘÍROdNÍ PARKY                                                                                  

MAĎARSKO, ČESKÁ REPUBLIKA

Glendalough
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve 22 hod. z Prahy a dále po trase na Brno, transfer přes Slovensko.
2. den: EGER, maďarské baroko, bazilika, hrad, minaret a koupel v termálních lázních, „údolí krásné paní“ 
s vinnými sklípky, možnost ochutnávky známého vína Leányka či Egri Bikavér, cesta maďarskou pustou do 
Hajdúszoboszló, hotel s vlastními malými lázněmi, večeře.
3. den: Termální lázně HAJDÚSZOBOSZLÓ, venkovní i vnitřní bazény, park s jezerem, maďarský guláš, lan-
goše a rybí polévka halászlé, plavecké bazény s mořskými vlnami a možnost animačních programů, park 
s jezerem a v blízkosti nejmodernější Wellness city, NP HORTOBÁGY , Pastýřské muzeum, Devítidírkový 
most, vahadlové studně, fakult. bryčkou po pustě, pozorování bílého rohatého dobytka, jezdecké umění haj-
duků aj., jeskynní lázně MISKOLC-TAPOLCA, večeře.
4. den: Babí léto v NP Bukové hory. MISKOLC, úzkokolejným vláčkem do NP BUKOVÉ HORY, klimatické 
lázně LILLAFÜRED, procházka v parku, hrad DIöSGYöR, věnný hrad uherských královen, koupel v jeskyn-
ních termálních lázních Tapolca, TOKAJ, vinný sklep a ochutnávka „královského vína“, oblast UNESCO, soutok 
řek Tiszy a Bodrogu.
5. den: BUDAPEŠť, hradní čtvrť (Královský palác, Rybářská bašta, Matyášův chrám), Parlament, tržnice, 
náměstí Hrdinů, nebo koupání v lázních Széchenyi, Gellértův vrch na rozloučenou s výhledem na Budapešť, 
pozdě odpoledne odjezd, návrat do Prahy do půlnoci. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních až nočních hod. z republiky. 
2. den: Ráno EGER, náměstí s chrámem, hrad, turecký minaret, relaxace v termál. lázních. Návštěva oblasti 
vinných sklepů tzv. „údolí krásné paní“, posezení s ochutnávkou. Ubytování u MISKOLC-TAPOLCA.
3. den: BARLANGFÜRDö, koupání v jeskynních termál. lázních TAPOLCA, návštěva vinařské oblasti TOKAJ 

. Na jaře „festival Tokajského vína“, na podzim zahájení vinobraní, folklórní program, přehlídka sorti-
mentu vín, ochutnávky, možnost nákupu, pozdní návrat.
4. den: BUDAPEŠť , okružní jízda městem, hradní čtvrť Buda, Rybářská bašta, Matyášův chrám, výhledy 
na Pešť, fakult. oběd v “palačinkárně”, vyhlídka z vrchu Gellért. Příjezd v nočních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V městečku, KUNŠTÁT NA MORAVĚ založeném Kunou z Kunštátu, z jehož rodu pocházel král Jiří 
z Poděbrad, si prohlédneme státní zámek, psí hřbitov z 19. století a zámeckou zahradu. Nedaleko navštívíme 
lesopark s jeskyní Blanických rytířů, kde neopomeneme sochařské dílo inspirované českou historií vytesa-
nou sochařem samoukem Stanislavem Rolínkem. Odtud vystoupáme na kopec zvaný Milenka a navštívíme 
kamennou Burianovu rozhlednu. V OLEŠNICI NA MORAVĚ se seznámíme s ruční výrobou modrotisku.
2 den: BLANSKO, na zámku v muzeu Blanenska se seznámíme s výrobou a produkty z umělecké litiny. 
Zakladatelé blanenských železáren, Gellhornové, byli též posledním rodem, který užíval zámek jako své sídlo. 
Z části Moravského Švýcarska si prohlédneme PUNKEVNÍ JESKYNI s romantickou plavbou na lodičkách po 
říčce Punkvě, odtud lanovkou na Horní můstek, pohled do největší 138,5 m hluboké propasti MACHOCHY.
3. den: Celodenní program v historickém středu BRNA, barokní pevnost Špilberk - známá jako žalář národů, 
vrch Petrov s bazilikou sv. Petra a Pavla, přes Kapucínské náměstí s hrobkou mumifikovaných mnichů do-
jdeme na Zelný trh s kašnou Parnas. V průjezdu Staré radnice neopomeneme zavěšeného brněnského draka 
a kolo s pověstí, na nám. Svobody kromě historických budov diskutované hodiny. Do brněnského podzemí 
sestoupíme u kostela sv. Jakuba a s Brnem se rozloučíme „pod koněm“, moderní sochou markraběte Jošta.
4. den: Závěrečný den na Moravě strávíme ve městě sedmizubého hřebene v BOSKOVICÍCH. Průvodce nás 
provede židovským ghettem, jedním z největších na Moravě. Poté následuje empírový zámek v držení rodu 
Meusdorff-Pouilly a pěkné výhledy do kraje nabízí hradby zříceniny kdysi rozsáhlého boskovického hradu.

Cena zahrnuje:  dopravu luxusním klimatizovaným busem, 3x ubytování v hotelu/penzionu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
3x polopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné vč. termálních lázní (cca 18 500 HUF), jízdu vláčkem a drožkou, fakult. služby a vše ostatní, co 
není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč, 1x večeře s folklórním vystoupením 600 Kč, ochutnávka vína v Egeru 130 Kč, 
komplexní poj. vč. storna zájezdu 180 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu/penzionu - 2lůžk. pokoje, 2x polopenzi, ochutnávku tokaj. 
vína, vstupné na festival, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. lázní (cca 18 500 HUF), fakult. služby, ochutnávky jídla a pití při slavnostech a vše ostatní, 
co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, ochutnávka vína v Egeru 130 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 
Podrobný popis zájezdu na www.redok.cz

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 900 Kč, pojištění storna zájezdu 70 Kč

Poznáme metropoli na Dunaji Budapešť, hrady, vinné sklepy, památky UNESCO, největší step Evropy, 
projedeme se drožkou i úzkokolejným vláčkem a každý den termály. Zájezd s využitím státního svátku 
- za 6 dní vyčerpáme jen dva dny dovolené a navštívíte až 4 termální lázně - Eger, Hajdúszoboszló, 
jeskynní lázně Tapolca, lázně Széchenyi v Budapešti.

Poznáme kraj vína, termální vody a zažijeme atmosféru slavnosti maďarského vína aszú „vína králů“. 

Synonymem Moravy je Brno, méně známé jako Moravské Švýcarsko. V průběhu zájezdu se seznámíme 
se samotným městem, tak i jeho blízkým okolím.   

Kód Termín Cena Trasa
HU684-18-1 04.07. – 08.07. 8 990,- J*

Kód Termín Cena Trasa
HU686-18-1 24.05. – 27.05. 4 990,- J*
HU686-18-2 04.10. – 07.10. 4 990,- J*

Kód Termín Cena Trasa
CZ687-18-1                                                        12.07. – 15.07. 3 890,- A* + Ostrava (+500) 

Budapešť Budapešť - Rybářská bašta



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjedeme k prohlídce neogotického zámku HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, po prohlídce odjezd do 
ČESKÉHO KRUMLOVA, kde budeme po 6 nocí ubytováni, individuální volno.
2. den: Město PRACHATICE, „brána Šumavy“ - historické renesanční jádro, zachované městské hradby 
a pokračujeme do starobylého města PASSAU, města na soutoku tří řek - Dunaj, Inn a Ilz. Staré město, 
bývalé sídlo říšských knížat - Pasovský hrad, náměstí Rathausplatz a Domplatz s dómem sv. Štěpána, kostel 
sv. Michaela, visutý most Luitpoldbrücke aj.
3. den: CHKO Třeboňsko. Rybník ROŽMBERK, největší rybník u nás, vybudovaný Jakubem Krčínem z Jelčan. 
TŘEBOŇ (renesanční a barokní domky), dochované městské opevnění. Odpoledne historické město JINDŘI-
CHŮV HRADEC vč. návštěvy třetího největšího hradu v Čechách.
4. den: Odjedeme do městečka VYŠŠÍ BROD, prohlídka města a jedné z nejvýznamnějších památek jižních 
Čech – cisterciánského kláštera, který založil r. 1259 Vok I. z Rožmberka. Navštívíme přírodní rezervaci ČER-
TOVY STĚNY a pokračujeme do LIPNA, odkud podnikneme fakultativní plavbu lodí po Lipenské přehradě.
5. den: Typická jihočeská vesnice HOLAŠOVICE , fenomén tzv. selského baroka, zbytek dne věnujeme 
městu ČESKÉ BUDĚJOVICE, historická část měs-
ta založeného králem Přemyslem Otakarem II., 
radnice z  11. stol., Černá věž a Pianistický klášter, 
Masné krámy - legendární restaurace, prvotřídní 
pivo, možnost exkurze do věhlasného pivovaru 
Budvar. Individuální volno.
6. den: ROŽMBERK NAD VLTAVOU, procházka 
městem, návštěva známého hradu z poloviny 13. 
stol. Návrat do ČESKÉHO KRUMLOVA, prohlíd-
ka historického centra vč. zámeckého komplexu, 
věže a další stavební skvosty.
7. den: Město PÍSEK, založené na ochranu rýžo-
višť zlata na řece Otavě, historické centrum vč. 
nejstaršího kamenného mostu v Čechách. Příjezd 
v podvečerních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd směr jižní Čechy. Před příjezdem na hotel navštívíme lázeňské město BECHYNĚ, slavné 
keramikou i polohou nad soutokem Lužnice a Smutné. Prohlídka renesančního zámku, kde nahlédneme do 
života Petra Voka. Odjezd do ČES. KRUMLOVA, kde budeme po 6 nocí ubytováni.
2. den: Celodenní výlet do rakouského města SALCBURK , prohlídka histor. jádra, náměstí Domplatz 
s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se zvonkohrou, Getreidegasse, monumentální stavba Ko-
llegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG, zahrady zámku Mirabell aj. 
3. den: JINDŘICHŮV HRADEC s nejrozsáhlejším zámeckým komplexem v republice - vznosné arkády, zahra-
da, Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb u nás. Chloubou zámku je skvěle dochovaná černá 
kuchyně, kde dle pověsti vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu.
4. den: V nejjižnějším cípu na jihu Čech navštívíme NOVÉ HRADY, vstupní brána do Novohradských hor, 
mohutný opevněný hrad s obnovenou historickou kovárnou, procházka v romantickém TERČINĚ ÚDOLÍ, 
anglický park s řadou drobných staveb, Modrý dům, umělý vodopád. Návrat na hotel, individuální volno nebo 
prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.
5. den: Rakouské kulturní město LINC, procházka Starým městem, barokní náměstí. V nedalekém WILHE-
RINGU si prohlédneme 850 let starý cisterciánský klášter s velkolepým rokokovým kostelem. Návrat na 
hotel, individuální volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.
6. den: Celodenní výlet k Orlické přehradě. Největší českou přehradu nejlépe poznáme z lodní paluby. 
Navštívíme královský hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, fakult. pokračujeme romantickou plavbou 
výletní lodí, jedním z nejhezčích úseků přehrady. Proplujeme pod Žďákovským mostem až k zámku ORLÍK 
- prohlídka novogotického sídla rodu Schwarzenbergrů na skalním výběžku u řeky Vltavy - krásné interiéry, 
sbírky skla, obrazů.
7. den: Po snídani starobylé město TÁBOR, se slavnou minulostí města se setkáme v historickém centru - 
zdobené štíty měšťanských domů, pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice aj. Odpoledne odjezd domů.

Zájezd do jižních Čech s ubytováním v Českém Krumlově, odkud budeme vyjíždět za poznáním kulturně 
historických památek, starobylých měst, gotických kostelů, zámků, pokladů lidového stavitelství. Navští-
víme i starobylé rakouské město Passau na soutoku tří řek a poplujeme lodí po „jihočeském moři“ Lipně.

Oblíbený zájezd nás zavede k architektonickým památkám na Vltavě, v Bechyni, ale i Nových Hradech. 
Navštívíme perly Rakouska jako je Salcburk nebo Linc. Projdeme se v krásném Terčině údolí, výletní lodí 
poplujeme od Zvíkova na Orlík a na závěr si prohlédneme historický Tábor.

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře 
menu), pojištění léčebných výloh při výletu do Německa, 
průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 500 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč
Poznámka:
plavbu lodí 4. den programu je nutné objednat předem v CK. 
Cena cca 330 Kč, platba na místě

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu), pojištění léčebných výloh při výletech 
do Rakouska, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 500 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

Zájezd provází Michaela Bencová
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ROMANTIKA JIŽNÍCH ČECHJIŽNÍ ČECHY A SALCBURK
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU » ČESKÝ KRUMLOV » PRACHATICE » PASSAU » TŘEBOŇ » JINDŘICHŮV 
HRADEC » VYŠŠÍ BROD » LIPNO » HOLAŠOVICE » ČESKÉ BUDĚJOVICE » ROŽMBERK NAD VLTAVOU 
» PÍSEK

BECHYNĚ » ČESKÝ KRUMLOV » SALCBURK » JINDŘICHŮV HRADEC » NOVÉ HRADY » TERČINO ÚDOLÍ 
» LINC » WILLHERING » ZVÍKOV » ORLÍK » TÁBOR

ČESKÁ REPUBLIKA

Kód Termín Cena Trasa
CZ689-18-1      22.07. – 28.07.     8 490,-         A, B

Kód Termín Cena Trasa
CZ688-18-1 09.07. – 15.07. 8 990,-          A, B

PÍSEK JINDŘICHŮV

HRADEC

TŘEBOŇ
HLUBOKÁ

NAD VLTAVOU

PRACHATICE
ČESKÉ

BUDĚJOVICE

ČESKÝ

KRUMLOV

PASSAU

LIPNO VYŠŠI BROD

125

A PASSU, POBYT V ČESKéM KRUMLOVĚ S VýLETYPOBYT V ČESKéM KRUMLOVĚ S VýLETY

Doporučujeme:
- jihočeskou vesnici HOLAŠOVICE

Jindřichův Hradec Český Krumlov

Zámek Hluboká 
nad Vltavou

Český Krumlov



KOKOŘÍNSKO, fRÝdLANTSKO, 
LUŽICE A ČESKÝ RÁJ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Hrad KOKOŘÍN, obklopen lesy a labyrintem pískovcových roklí je považován za jeden z našich nejro-
mantičtějších hradů. Proto byl často vyhledáván předními básníky a malíři, jako K.H. Mácha nebo A. Mánes. 
Procházka skalním údolím Kokořínský důl, podél potoka Pšovka k nejznámějšímu skalnímu útvaru Pokličky. 
Odpoledne renesanční zámek ZÁKUPY, sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Vedle medvěda v hradním 
příkopu nebo anglického parku tu najdeme vůbec první výtah v Čechách. Večer se ubytujeme v hotelu.    
2. den: Poznávání města LIBEREC, jehož symbolem je monumentální stavba novorenesanční radnice. Vedle 
nejstarších staveb – Valdštejnských domků ze 17. stol. tu najdeme i nej-
starší Botanickou zahradu v ČR. Odpoledne lanovkou na JEŠTĚD (1 012 m), 
za poznáním unikátní stavby hotelu a současně televizního vysílače nebo 
výhledem na město a okolní Jizerské hory. Večer návrat na nocleh.   
3. den: Monumentální bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v JABLON-
NÉM V PODJEŠTĚDÍ byla postavena podle baziliky sv. Petra v Římě 
a je místem posledního odpočinku světice Zdislavy z Lamberka. Nedale-
ko za hranicemi Německa prohlídka rozsáhlé zříceniny gotického hradu 
a kláštera OYBIN. Historie hradu je spojována se jmény, jako Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský nebo Karel 
IV. Odpoledne podél německo-polské hranice do města GöRLITZ (ZHOŘELEC). Historické centrum města 
je považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Německu. Význam města byl dán polohou na poutní cestě 
z Kyjeva do Santiaga de Compostela. Návrat na ubytování. 
4. den: Monumentální komplex hradu a zámku FRÝDLANT zažil dobu své slávy za Albrechta z Valdštejna, 
kdy se stal centrem stejnojmenného vévodství. V jeho zdech se nacházejí zajímavé expozice zbraní, nábytku, 
dýmek nebo obrazů. Městečko HEJNICE patří k nejvýznamnějším českým poutním místům. Stavby zdejšího 
honosného chrámu Navštívení Panny Marie se proto ujal H. Haffenecker, podle plánu J. Fischera z Erlachu. 
Průjezd CHKO Jizerské hory k vodní nádrži Souš, odkud se vydáme po naučené stezce Vodopády Černé 
Desné. Návrat na ubytování.       
5. den: Cílem výletu do Německa je BAUTZEN (BUDYŠÍN), hlavní centrum slovanské menšiny Lužických 
Srbů.  Procházka historickým centrem tvořeným kamenným labyrintem domů, střežených mohutnými hrad-
bami se sedmnácti středověkými baštami. Zdejší dóm sv. Petra, je využívám dvěma církvemi současně. Zvyky, 
kroje a řemeslnou zručnost Lužičanů nejlépe dokládá Lužickosrbské muzeum. V dobách NDR Budyšín negativ-
ně proslul nejtvrdší věznicí pro nepohodlné osoby tehdejšího režimu. Večerní návrat na hotel.  
6. den: Poznávání ČESKÉHO RÁJE – procházka skalním městem Hruboskalsko k zámku Hrubá Skála. 
Cestou hrad Valdštejn – kolébka rodu Valdštejnů, Janova vyhlídka, hřbitov horolezců, Mariánské vyhlídky, 
Adamovo lože. Odpoledne navštívíme překrásný gotický hrad Kost ze 14.stol. Není možno se alespoň krátce 
nezastavit v MNICHOVĚ HRADIŠTI. Zdejší zámek hostil roku 1835 setkání ruského cara, rakouského císaře 
a pruského prince. Kaple sv. Anny sousedního kapucínského kláštera střeží ostatky Albrechta z Valdštejna. 
Návrat do Prahy do 19:00 hod. a dále dle míst nástupů.       

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd směr západní Čechy. PLZEŇ, prohlídka pivovaru Pilsner Urquell, seznámení s auten-
tickými místy, moderní stáčírna, historické pivovarské sklepy, ochutnávka piva. Odjezd do Karlových Varů, kde 
budeme po 6 nocí ubytováni v lázeňské části.
2. den: Procházka a seznámení s lázněmi KARLOVY VARY, které byly založeny ve 14. století Karlem IV. Pro-
hlídka městské památkové rezervace (historické stavby, lázeňské domy, kolonády…). Odpoledne individuální 
volno, možnost lázeňských procedur v hotelu Jessenius.
3. den: Procházka a dále lanovkou na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp. Exkurze do skláren 
MOSER (muzeum, huť). Individuální volno, lázeňské procedury, další možnosti vycházkových cest na nád-
herné vyhlídky - Jelení skok, Goethova vyhlídka, vyhlídka Karla IV.
4. den: Celodenní výlet do okolí. BEČOV NAD TEPLOU, hrad a barokní zámek s unikátním románským 
relikviářem sv. Maura, druhá nejcennější památka po korunovačních klenotech. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ plné 
léčivých pramenů, prohlídka významných památek města a lázní – Park Boheminium (dokonalé makety 
významných českých památek), historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpí-
vající fontána.
5. den: Karlovarské Vřídlo a Vřídelní podzemí - pochozí lávka v řečišti Teplé, proces pokameňování suvenýrů 
vřídelní vodou (Karlovarská růže), divoké vývěry termominerální vody, sbírky sintrů a vřídlovců. Individuální 
volno, lázeňské procedury.
6. den: Výlet do oblasti SVATOŠSKÝCH SKAL, impozantní skalní město na levém břehu Ohře a prohlídka 
hradu LOKET na skalnatém ostrohu nad mohutným meandrem řeky. Návrat do K.Varů, individuální volno.
7. den: Po snídani se s lázeňským městem rozloučíme a cestou domů navštívíme barokní skvost na úpatí 
Doupovských hor VALEČ, exteriér zámku, barokní park s historickým skleníkem, hrázděné domy.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu Esplanade II*** (depandance hotelu Jessenius) - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, lázeň. taxu, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu, strava se podává v restauraci hotelu 
Jessenius, 100 m od hotelu Esplanade), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lázeňské procedury dle zájmu a výběru po příjezdu a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 450 Kč (zde povinné při nedoobsazení), pojištění storna zájezdu 105 Kč

Zájezd provází Michaela Bencová
Ubytování v lázeňské části Karlových VarůPO
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KARLOVY VARY
POBYT V LÁZNíCH S VýLETY 

ČESKÁ REPUBLIKA
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Synonymem západních Čech jsou bezesporu Karlovy Vary, lázně s bohatou tradicí. Vydejte se s námi do 
míst, kde čerpali sílu tak slavné osobnosti jako J. W. Goethe, L. van Beethoven či K. H. Borovský. Ubyto-
váni budeme v hotelu Esplanade v bezprostřední blízkosti Vřídelní kolonády. Pojeďte s námi do Karlových 
Varů a objevte léčivou sílu zdejších termálních pramenů.

Zájezd za poznáním krásné přírody, vyhlídek zámků a historických měst. Navštívíme Kokořínsko, krajinu 
pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, poznáme Budyšín - centrum 
slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním komplexem hradu a zámku ale i Liberec 
s hrázděnými Valdštejnovy domky a především Ještěd, kam vyjedeme lanovkou za nádhernými výhledy 
na město a Jizerské hory. 

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře 
menu), rekreační poplatek, pojištění léčebných výloh do Německa, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 200 Kč, pojištění storna zájezdu 90 Kč

Kód Termín Cena Trasa
CZ691-18-1     09.07. – 14.07. 6 990,-              A, B

Kód Termín Cena Trasa
CZ690-18-1    12.08. – 18.08. 8 390,- A, B

HRAD KOKOŘÍN » ZÁMEK ZÁKUPY » LIBEREC » JEŠTĚD » JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ » HRAD OYBIN 
» ZHOŘELEC » HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT » HEJNICE » JIZERSKÉ HORY » BUDYŠÍN » ČESKÝ RÁJ » 
HRAD KOST » MNICHOVO HRADIŠTĚ 

PLZEŇ » KARLOVY VARY » BEČOV NAD TEPLOU » MARIÁNSKÉ LÁZNĚ » SVATOŠOVSKÉ SKÁLY » 
HRAD LOKET » VALEČ

- skalní útvar Pokličky
- zámek fRÝdLANT
- Vodopády Černé desné

Doporučujeme

Mariánské Lázně Kokořín

Hrad Loket



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v dopoledních hodinách, před příjezdem na ubytování v samém srdci Šumavy navštívíme hrad 
VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a unikátní gotický kamenný most. 
2. den: Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉMU JEZERU, 
rozlévajícího se na svazích Poledníku - rozhledna POLEDNÍK, nejhezčí rozhled na Šumavu ukončí dnešní den.
3. den: NP ŠUMAVA, největší český národní park s 680 km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených a také 
nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1 253 m), stylová šumavská stavení, roztroušená po stra-
nách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román 
V ráji Šumavském - prohlídka slatě, poté sjedeme do horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý 
Královácký dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ, horská obec založena dřevaři r. 1720. 
4. den: Ze Špičáku vyjedeme lanovkou na PANCÍŘ, rozhledna na vrcholu Pancíře nad Železnou Rudou nám 
nabídne krásné výhledy na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor (1 456 m) na německé straně. 
Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu. Sestoupíme do Špičáckého sedla a pokračuje-
me k slavným jezerům - ČERNÉMU a ČERTOVU JEZERU, šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového 
původu na našem území - Národní přírodní rezervace od r. 1933.
5. den: NP BAVORSKÝ LES na německé straně (920 km2), VELKÉ a MALÉ JEZERO s nejvyšší horou celé 
Šumavy Velký Javor. Turistické procházky v této oblasti. Fakultativní výjezd lanovkou na vrchol VELKÉHO 
JAVORU. Při zpáteční cestě zastávka a prohlídka BODENMAIS, nejznámější a nejnavštěvovanější lázeňské 
místo Bavorského lesa.
6. den: Městečko KAŠPERSKÉ HORY s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad KAŠPERK, založený 
císařem Karlem IV. k ochraně šumavského pohraničí, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, 
KRÁLOVSKÝ KÁMEN, krásné a tajemné místo Šumavy vystupující do výšky 1 058 m n. m., opředené řadou 
pověstí. JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park. 
7. den: Po snídani navštívíme „bránu Šumavy“ SUŠICE, bývalé královské město se rozprostírá po obou bře-
zích kdysi zlatonosné řeky Otavy, prohlídka města, betléma. Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina 
hradu v Čechách. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách k návštěvě zříceniny původně gotického hradu KRAKOVEC. Hrad je 
jedním z mála příkladů přechodu z hradu na zámek a nám je známý z pohádkového muzikálu Ať žijí duchové 
či z pohádky Princ a Večernice. Příjezd na ubytování do Plzně.
2. den: Celodenní výlet do německého města NORIMBERK. Prohlídka středověkého Starého města s hradba-
mi a pěší zóny s chrámy sv. Vavřince a Sebalda (korunovace Karla IV. římským císařem), Kaiserburg (císařský 
hrad), kostel Panny Marie s orlojem, Stará radnice, renesanční kašna. Cestou zpět návštěva jižního okraje No-
rimberku Langwasse. V roce 1930 tu nacisté vybudovali megalomanský propagandistický areál Reichspar-
teitagsgelände. Soubor těchto obřích staveb a tribun sloužil k pořádání propagandistických sjezdů NSDAP 
pod vedením Adolfa Hitlera. V pustém areálu se nachází zajímavé muzeum.
3. den: Prohlídka města PLZEŇ založeného r. 1290 českým králem Václavem II., městská památková rezer-
vace, chrám sv. Bartoloměje, radnice, židovská synagoga aj. PLZEŇSKÝ PIVOVAR, návštěva pivovaru Pilsner 
Urquell, seznámení s autentickými místy, moderní stáčírna, historické pivovarské sklepy, ochutnávka piva.
4. den: Nedaleké PŘEŠTICE s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, zázračný obraz Panny Marie 
Bolestné. Prohlídka vodního hradu ŠVIHOV a města karafiátů KLATOV, Klatovské katakomby, Černá věž, 
Jezuitský kostel, kostel sv. Vavřince, Pavilon skla se stálou expozicí světoznámého šumavského skla Lötz.
5. den: Dominanta krajiny královský hrad RADYNĚ, postavený za vlády Karla IV., nádherné výhledy z hradní 
věže. Návštěva klasicistního loveckého zámku KOZEL, kde pocítíme atmosféru od rokoka po napoleonský 
empír a exkurze do BOHEMIA SEKTU ve Starém Plzenci, zde poodhalíme tajemství výroby českých jakost-
ních šumivých vín. 
6. den: První panovnický cisterciácký klášter v Čechách PLASY, prohlídka klášterního areálu,  kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. Návštěva malebného městečka MANĚTÍN s barokním zámkem.
7. den: Odjezd do křivoklátských lesů k prohlídce zámku s nejedním „nej“ ZBIROH, nejstarší české šlechtické 
sídlo z 12. stol., zároveň nejstarší stojící hlásná věž, nejhlubší studna v Evropě a jedna z nejstarších hradních 
kaplí u nás.

Malebná krása Šumavy s táhlými svahy a hlubokými lesy přitahuje milovníky neporušené přírody a je 
lákavým cílem pro ty, kteří hledají fyzické i psychické zotavení. Vydejte se s námi procházet mělkými 
údolími, slatěmi a horskými úbočími tiché a poklidné Šumavy, stejně tak Bavorského lesa s okouzlující 
panenskou přírodou. Prožijte dovolenou v údolích ztracených na konci světa, v romantickém prostředí 
Národního parku Šumava a Bavorského lesa.  

Plzeňsko nabízí mnohem více, než pouze pivo, ne náhodou dostalo město Plzeň pro rok 2015 titul 
Evropské hlavní město kultury. Čekají nás historické památky, královské hrady, lovecký zámek Kozel, 
cisterciácký klášter Plasy. Zavítáme do německého Norimberku a v rámci prohlídky plzeňského pivovaru 
ochutnáme i proslulý zlatý ležák.

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 6x ubytování v pen-
zionu*** v Železné Rudě - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, pobyt. taxu, 6x polopenzi 
(snídaně formou bufetu, večeře), pojištění 
léčebných výloh do Německa, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2190 Kč, pojištění storna zájezdu 
105 Kč
Poznámka:
u turistických tras je možné volit mezi lehčí 
a těžší variantou

Zájezd provází Michaela Bencová

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** v Plzni (10 minut chůze od historického centra) - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (bufetové snídaně, večeře), pojištění léčebných výloh při výletu do Německa, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

Zájezd provází Michaela Bencová PO
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KRÁSY ŠUMAVYPLZEŇ A OKOLÍ
VELHARTICE » SLUNEČNÁ » PRÁŠILSKÉ JEZERO » POLEDNÍK » NP ŠUMAVA: KVILDA » MODRAVA » 
ANTÝGL » SRNÍ » PANCÍŘ » ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO » NP BAVORSKÝ LES: VELKÉ A MALÉ JEZERO 
» VELKÝ JAVOR » BODENMAIS » KAŠPERSKÉ HORY » KRÁLOVSKÝ KÁMEN » JAVORNÍK » SUŠICE » 
RABÍ 

HRAD KRAKOVEC » NORIMBERK » PLZEŇ » PŘEŠTICE » ŠVIHOV » KLATOVY » RADYNĚ » ZÁMEK 
KOZEL » STARÝ PLZENEC » PLASY » MANĚTÍN » ZBIROH

ČESKÁ REPUBLIKA

Kód Termín Cena Trasa
CZ693-18-1 19.08. – 25.08. 7 590,-         A, B

Kód Termín Cena Trasa
CZ692-18-1     05.08. – 11.08.         7 690,-          A,B + Plzeň
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A BAVORSKéHO LESAS VýLETEM DO NORIMBERKU

Klatovy - Černá věž

Plzeň

Hrad Rabí



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne navštívíme město PEL-
HŘIMOV, historické jádro obklopené hradba-
mi a věžemi, Muzeum rekordů a kuriozit. Poté 
odjezd do Jihlavy na ubytování v centru měs-
ta - hotel Gustav Mahler - stylové a krásné 
prostory v budově bývalého dominikánského 
kláštera.
2. den: Návštěva pohádkového hradu 
ROŠTEJN, známého i z pohádky Z pekla 
štěstí. TŘEŠť, historické jádro a expozice 
betlémů. Na závěr dne JIHLAVA, město za-
ložené doslova na stříbrných základech a ve 
středověku jedno z nejbohatších měst u nás. 
Prohlídka rozlehlého Jihlavského podzemí 
vč. svítící chodby, historické centrum - hradby 
s baštami, historické domy, brána Matky boží, 
kostel sv. Jakuba.
3. den: Výlet na pomezí Vysočiny a Jižních 
Čech. DAČICE, historické jádro i zdejší zajíma-
vost - žulový pomník kostky cukru, neboť ve 
zdejší rafinerii v roce 1843 vyrobil J. K. Radem 
první kostkový cukr na světě. SLAVONICE, 
městská památková rezervace, renesanční 
domy, figurální sgrafita, sklípkové klenby, městské brány. Románský hrad LANDŠTEJN, založený zřejmě čes-
kým králem Přemyslem Otakar II., vyhlídka s pohledy na Českou Kanadu.
4. den: Symbol legendárního světce a dílo geniálního stavitele - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 
ZELENÉ HOŘE  u Žďáru nad Sázavou, dílo J. B. Santiniho, barokní gotika, premonstrátský klášter ŽELIV. 
Závěrem LIPNICE NAD SÁZAVOU, jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, obestřený záhadami 
a tajnostmi.
5. den: Židovské město a bazilika sv. Prokopa  budeme obdivovat ve městě TŘEBÍČ. Zdejší židovská 
čtvrť je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, zapsanou na seznam Unesco - rázovité domy, areál 
zámku a baziliky, Karlovo náměstí - 3. největší v ČR. Pokračujeme k prohlídce majestátního zámku JARO-
MĚŘICE NAD ROKYTNOU s monumentálním Sálem předků - krásné interiéry, francouzská zahrada. Pivovar 
filmových Postřižin najdeme v nedalekém městečku DALEŠICE - turistická atrakce, kvalitní Dalešické pivo, 
které se vaří podle starého pivovarského zákona - prohlídka.
6. den: Historické město TELČ , krásné náměstí Zachariáše z Hradce, renesanční domy, areál gotického 
hradu a renesančního zámku, pohádková atmosféra. Odpoledne odjezd domů.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel u Zámeckého rybníka v Děčíně, 
navštívíme komplex dvou zámeckých celků v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ - fenomén „saské renesance“. 
V termínu 22.7. místo Benešova nad Ploučnicí navštívíme SLOUP V ČECHÁCH,  hrad, který přechází ve skálu. 
Na 35 m vysoké pískovcové skále leží památkově chráněný objekt Skalní hrad Sloup.
2. den: Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO - Tři prameny - PRAVČICKÁ 
BRÁNA - nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo - skalní útvary nad 
Gabrielinou stezkou - Mezní louka - DIVOKÁ SOUTĚSKA - TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická 
plavba lodičkou po říčce Kamenici.
3. den: Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KöNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské 
pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad 
Neurathen.
4. den: Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín - Hřensko - Bad Schandau. Cestou se nám budou 
nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcový-
mi skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského 
městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum 
městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad 
město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně 
pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel.
5. den: Krásy NP České Švýcarsko. JETŘICHOVICKÉ STĚNY, lehká turistika a procházky v jednom z nej-
krásnějších území střední Evropy - labyrint 
pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, 
Mariina skála, Vilemínina stěna, Na Toká-
ni a další. K večeru prohlídka historické části 
města DĚČÍN.
6. den: Celodenní výlet do Drážďan. Navští-
víme zámek MORITZBURG, nám tak známý 
z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný 
Augustem Silným, králem polským a kurfiř-
tem saským. Následují DRÁŽĎANY „Labská 
Florencie“, prohlídka významných památek 
města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s vý-
hledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, 
budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.
7. den: Po snídani se vydáme přes NOVÝ 
BOR domů, prohlídka sklářské hutě, ruční vý-
roba skla. Cestou zastávka u PANSKÉ SKÁLY, 
čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné 
princezně.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně 
formou bufetu, večeře výběr z menu), pojištění léčebných výloh při výletech do Německa, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 500 Kč, pojištění storna zájezdu 105 KčPO
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KOUZLO VYSOČINYČESKO – SASKÉ ŠVÝCARSKO
KULTURNí BOHATSTVí, PAMÁTKY UNESCO                  DRÁŽĎANY A MORITZBURG

ČESKÁ REPUBLIKA
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Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i 
autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěs-
kám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku 
Moritzburg.

Zájezd nás zavede do kraje Vysočiny: oblé kopce, hluboké lesy, rybníky. Najdeme tu a poznáme celou 
řadu historických měst, kostelů, muzeí, technických památek a pozoruhodných míst, z nichž tři jsou 
zapsána na seznamu UNESCO. Ubytování budeme v samém centru Jihlavy, v stylovém hotelu, kde se 
minulost setkává se současností.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** Gustav Mahler - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi 
(snídaně formou bufetu, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 800 Kč, pojištění storna zájezdu 90 Kč

Zájezd provází Michaela Bencová

Kód Termín Cena Trasa
CZ695-18-1 16.07. – 21.07. 6 890,-              A, BKód Termín Cena Trasa

CZ694-18-1 30.06. – 06.07.     6 590,- A, B, L
CZ694-18-2 22.07. – 28.07.     6 590,- A, B, L

PELHŘIMOV » HRAD ROŠTEJN » TŘEŠť » JIHLAVA » DAČICE » SLAVONICE » HRAD LANDŠTEJN » 
ZELENÁ HORA » KLÁŠTER ŽELIV » LIPNICE NAD SÁZAVOU » TŘEBÍČ » JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU 
» DALEŠICE » TELČ 

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ (SLOUP V ČECHÁCH) » HŘENSKO » PRAVČICKÁ BRÁNA » DIVOKÁ A TICHÁ 
SOUTĚSKA » PEVNOST KöNIGSTEIN » BASTEI » BAD SCHANDAU » JETŘICHOVICKÉ STĚNY » DĚČÍN » 
DRÁŽĎANY » ZÁMEK MORITZBURG » NOVÝ BOR » PANSKÁ SKÁLA

Pravčická brána Telč

Zelená hora

Zámek Moritzburg



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách. NOVÉ 
MĚSTO NAD METUJÍ, náměstí s renesanční-
mi domy, zámek s rozsáhlými okolními zahra-
dami. Procházka v lokalitě Broumovské stěny. 
Ubytování v Broumově.
2. den: Dopoledne prohlídka BROUMOVA, 
zrestaurovaný Broumovský benediktinský 
klášter s rozsáhlými okolními zahradami, 
kopie věhlasného Turínského plátna, rozsáhlá 
klášterní knihovna, dřevěný kostel Panny 
Marie, patřící mezi nejstarší celodřevě-
né sakrální stavby střední Evropy. ŠONOV 
s kostelem sv. Markéty od barokních stavitelů 
Dientzenhoferů. Krásy ADRŠPAŠSKO-TEP-
LICKÝCH SKAL, lehká turistika, Skalní měs-
to Adršpach a jeho nejznámější skalní útvary 
Milenci, Starosta, Starostová, Adršpašské 
jezírko a Pískovna.
3. den: Celodenní výlet do Polska do oblas-
ti SOVÍ HORY. Pěší turistika s výstupem na 
nejvyšší vrch Sovích hor Wielka Sowa s ka-
mennou rozhlednou, krásné výhledy. Odtud procházka horskou krajinou do Walimského průsmyku. Přejezd 
busem do WALIMI, podzemní stavba RIESE (Obr), budována nacisty od r. 1943, její účel není doposud 
znám - prohlídka zpřístupněné části ve Walimi. Návštěva středověkého hradu Grodno.
4. den: Zámek KSIAŹ, jehož interiér byl za války kompletně přestavěn, aby splňoval požadavky Adolfa Hit-
lera, coby reprezentační sídlo říše. SWIDNICA, rodiště Anny, 3. manželky Karla IV., unikátní dřevěný kostel 
Míru sv. Trojice , největší dřevěná stavba ve střední Evropě, možnost nákupů.
5. den: KLODZKO, významné město, úzce spojeno s historií zemí Českých, mohutná Kladská pevnost, 
gotický most, kostel Nanebevzetí Panny Marie s náhrobkem arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Odpoledne na 
hranicích Polska v oblasti moravských Jeseníků starobylé hornické město ZLOTY STOK, návštěva unikátního 
zlatého dolu a expozice těžby zlata. 
6. den: Dopoledne NÁCHOD, prohlídka Náchodského zámku a francouzské zahrady. Umělecké předměty 
nesmírné hodnoty, unikátní bruselské tapiserie, knihovna a další. BABIČČINO ÚDOLÍ, odpolední procházka, 
známá místa z knihy Boženy Němcové „Babička“ - Ratibořický zámek, mlýn, Staré Bělidlo.
7. den: Barokní skvost areál KUKS, po své rekonstrukci opět získal svou původní krásu a velkolepost. Magic-
ké dílo hraběte Šporka s pozoruhodnými stavbami – majestátní hospic, barokní lékárna, bylinková zahrada, 
tajemné malby Tance smrti, schody Ctnosti a Neřesti. ZOO DVŮR KRÁLOVÉ, aneb iluze Afriky – stáda zvířat 
ve volné přírodě. V podvečerních hodinách odjezd domů.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjedeme směr jižní Morava. Před příjezdem na ubytování krátce navštívíme BRNO, kde 
si prohlédneme VILU TUGENDHAT . Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930, je 
jako jediná památka moderní architektury v ČR zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví Unesco.
2. den: Výlet do oblasti NEZIDERSKÉHO JEZERA , klenot Burgenlandu. Největší stepní jezero ve Střední 
Evropě. Navštívíme hlavní město Burgenlandska EISENSTADT, prohlídka centra rodného města skladatele 
Josepha Haydna, návštěva kulturní památky Burgenlandu - zámek Esterházy. Na západním břehu jezera 
starobylé městečko RUST, možnost plavby po jezeře s mnoha druhy ptactva (biosférická rezervace).
3. den: Celodenní program v „Zahradě Evropy“ v LEDNICKO – VALTICKÉM AREÁLU , nejrozsáhlejší 
parkově upravená krajina na světě. Navštívíme zámek Lednice a Valtický zámek. Kromě zámků najdeme 
v krajině řadu drobných staveb, kolonády, umělou zříceninu, vítězný oblouk. Prohlédneme si Janův hrad, 
Minaret či Lovecký zámeček, který dříve sloužil jako myslivna. 
4. den: Dokončení prohlídky Lednicko-Valtického areálu. Nedaleko Valtic budeme obdivovat např. Chrám Tří 
Grácií  se známou sochou tří žen aj. Odpoledne MIKULČICE, národní kulturní památka Slovanské hradiště 
s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími s cennými archeologickými nálezy.
5. den: Navštívíme MIKULOV a CHKO PÁLAVA - Pálavské vrchy , vápencová skaliska, louky, přírod. 
rezervace Děvín, zříceniny Sirotčí hrádek a Dívčí hrady. ARCHEO PARK PAVLOV – jedinečná stavba 
ukrytá v terénní vlně, prohlédneme si exponáty z doby lovců mamutů. Pro ty co nechtějí na Pálavu variant. 
Novomlýnské nádrže, koupání, relaxace.
6. den: BRATISLAVA. Prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního města Slovenska, které se většinou 
nachází v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, 
symbol města Bratislavský hrad, Grassalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina 
- korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských 
ceremonií, kouzelné uličky Starého města aj.
7. den: Po snídani si ve STRÁŽNICI prohlédneme skanzen lid. architektury – areály Moravských Kopanic, 
luhačovického Zálesí, Horňácka. Návrat v odpoledních hodinách.

Zájezd do chráněné krajinné oblasti Broumovsko je skutečnou turistickou lahůdkou zasazenou do krásné 
přírody. Hlavním střediskem Broumovského výběžku je klidné městečko Broumov se vzrušující historií, 
kde budeme po celý pobyt ubytováni. Navštívíme přírodní rezervace, skalní města, architektonické pa-
mátky. V blízkém Polsku prozkoumáme záhadnou oblast Soví Hory, Swidnici, Klodzko i starobylé město 
Zlaty Stok.

Atraktivní zájezd za poznáním jižní Moravy s výlety k našim sousedům do Rakouska a na Slovensko. 
Čekají nás výlety do zajímavých měst, městeček, k přírodním památkám – Pálava, oblast Neziderského 
jezera, Lednicko-Valtický areál. Ochutnáme výborná vína, navštívíme skanzeny lidové architektury
a světoznámou Vilu Tugendhat.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** v Broumově - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, 
rekreační poplatek, pojištění léčebných výloh do Polska, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně 
formou bufetu, večeře tříchodové menu), pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska a na Slovensko, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 000 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč
Poznámka: Prohlídku Vily Tugendhat je nutné objednat předem v CK. Cena cca 300 Kč, platba na místě.

Zájezd provází Michaela Bencová
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BROUMOVSKOJIŽNÍ MORAVA S VÝLETY
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ » BROUMOV » ŠONOV » ADRŠPACH » SOVÍ HORY » WALIM » KSIAŹ » 
SWIDNICA » KLODZKO » ZLOTY STOK » NÁCHOD » BABIČČINO ÚDOLÍ » KUKS » DVŮR KRÁLOVÉ 
N. LABEM

BRNO » NEZIDERSKÉ JEZERO » LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL » MIKULČICE » MIKULOV » PÁLAVA » 
PAVLOV » BRATISLAVA » STRÁŽNICE

ČESKÁ REPUBLIKA

Kód Termín Cena Trasa
CZ697-18-1     29.07. – 04.08.         7 790,-         A, B

Kód Termín Cena Trasa
CZ696-18-1   22.07. – 28.07. 7 290,-          A, B, L
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POLSKé SOVí HORY A SWIDNICADO RAKOUSKA A NA SLOVENSKO

Lednice

Zámek Ksiaz

Klodzko



JESENÍKY

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjedeme do oblasti Moravskoslezských Beskyd. Navštívíme HUKVALDY, rodiště světově pro-
slulého hudebního skladatele Leoše Janáčka a zříceninu stejnojmenného hradu Hukvaldy, kdysi jednoho 
z největších moravských hradů. Odjezd na ubytování.
2. den: Z horské obce Trojanovice vyjedeme lanovkou na PUSTEVNY, horské sídlo Pustevny (1 018 m) získa-
lo svůj název po poustevnících, kteří zde přebývali v 18. století. Areál Pusteven, krajové speciality a nenáročný 
výšlap na vrchol RADHOŠTĚ (1 129 m), socha pohanského boha úrody Radegasta, sousoší Cyrila a Metoděje, 
kaple z r. 1898, jeden z nejkrásnějších pohledů na beskydské panorama.
3. den: Celodenní výlet do OSTRAVY, města, které prošlo velkou proměnou. Z bývalých dolů se staly zají-
mavé technické památky, které se snaží přiblížit návštěvníkům hornickou minulost. Centrum města, secese 
měšťanských domů, trojhalí Karolina, Nová Radnice - z výšky 72 m budete mít rozhled na celé město. 
Navštívíme Důl Michal – technicky a stavebně dochovaný areál uhelného dolu, prohlídková trasa, místní 
expozice nám umožní udělat si představu o tom, jakým způsobem se horníci dostávali za prací každý den. 
Fakult. poobědváme ve stylové hornické restauraci U Cingra, přímo v objektu Dolu Michal. S městem se 
rozloučíme v oblasti Dolní Vítkovice, bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, unikátní industriální památka, 
nezaměnitelný symbol Ostravy.
4. den: Poznáme klenot valašské kultury, zvyků a tradic. Navštívíme ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, prohlídka 
města a skanzenu „Valašské muzeum v přírodě“- Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina 
- množství dochované lidové architektury. Návrat na ubytování. Večer v cca 21.30 hod. je pro zájemce připra-
ven výlet do hvězdárny STARÉ HAMRY, jedno z nejlepších míst pro pozorování hvězdné oblohy v ČR. Prožijte 
nezapomenutelný 2hod. večer komentovaný zkušeným astronomem.
5. den: Výjezd busem na vrchol LYSÉ HORY - královna Moravskoslezských Beskyd 1 323 m., kouzelné 
výhledy do dalekého okolí, Slovenska i Polska. Exkurze do PIVOVARU RADEGAST v NOŠOVICÍCH - se-
známení s historií pivovaru, varným procesem vč. ochutnávky správně hořkého piva Radegast v degustační 
věži, z níž se nabízí krásný výhled na panorama Beskyd v čele s Lysou horou. Na říčce Ostravici navštívíme 
stejnojmennou obec OSTRAVICE, v jejíž části Hamrovice, na tzv. Ďábelském ostrově najdeme srub Petra 
Bezruče z r. 1935, básníkovo muzeum.
6. den: Zastávka u přehradní nádrže ŠANCE, postavené na řece Ostravici, jezero dlouhé 7,6 km s největší 
hloubkou 60 m. Krásný turistický výlet GRUŇ – BÍLÝ KŘÍŽ. Stezka začíná ve Starých Hamrech nad pomní-
kem Maryčky Magdonové,  památka na P. Bezruče a jeho Slezské písně a končí v horské osadě na Bílém Kříži 
(3 hod.). Odpočinek, příp. další turistika s průvodcem.
7. den: Navštívíme Technické muzeum TATRA KOPŘIVNICE, expozice 60 osobních a nákladních vozů ze 
všech etap výroby dnešní automobilky Tatra. Na závěr zájezdu ŠTRAMBERK, klikaté úzké uličky, roubené 
chalupy a malebné náměstí, nad nímž se tyčí zřícenina hradu Strallenberg s věží, která je známá jako Štram-
berská Trúba. V pozdních odpoledních hodinách odjezd domů.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Cestou do Jeseníků navštívíme v ŠUMPERKU expozici čarodějnických procesů. Naší další zastávkou 
bude Muzeum papíru a Ruční papírna ve VELKÝCH LOSINÁCH, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let, 
vzpomeneme i na nešťastné oběti čarodějnických procesů, zde se psaly nejtemnější kapitoly historie. K večeru 
příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, ubytování přímo v CHKO Jeseníky.
2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD. Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), 
dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY, prohlídka půvabného 
lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce.
3. den: Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po 
trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné 
(2,5 km) – sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turi-
stický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.
4. den: Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ. Návštěva městečka 
ZLATÉ HORY, první zmínka o této obci pochází z r. 1263 (původně Cukmantl), okolí Zlatých Hor ukrývá 
kouzlo panenské přírody a tajemství středověkých štol. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU, horská obec s pří-
rodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku, pěší 
túra z Rejvízu do Jeseníku.
5. den: Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ. Návštěva lázeňského města JESENÍK, v jehož historii cinká 
zlato a stříbro. Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova 
naučná stezka. Individuální volno ve městě.
6. den: Po snídani odjíždíme přes VELKÉ LOSINY, kde si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arká-
dovým nádvořím a na závěr cca 3 hod. relaxace v novém termálním parku TERMÁLY LOSINY, regenerační 
vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu Dlouhé Stráně*** - dolní budova - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslu-
šenstvím, 5x polopenzi, rekreační poplatek, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné vč. termálů, fakult. služby, lanovky, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 200 Kč, pojištění storna zájezdu 90 Kč
Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné.
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Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáme se zde s horskou 
i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými památkami včetně lidové architektury. Zveme vás na zajímavý zájezd mapující historii Slezska, navštívíme blízké pohoří Beskyd vč. tajemné 

hory Radhošť s pohanskou minulostí, Lysou horu, známá muzea, národní přírodní i technické památky. 
Ostrava, nám přiblíží hornickou minulost a nezapomenutelný večer prožijeme sledováním noční oblohy 
v hvězdárně Staré Hamry.

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 100 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč, výjezd na vrchol Lysé Hory (cena cca 250 Kč/os.) a hvězdárnu Staré 
Hamry ( cena cca 100 Kč/os.),  je nutné objednat předem v CK, platba na místě.
Poznámka: nástupní místo Olomouc bez příplatku

Kód Termín Cena Trasa
CZ699-18-1 05.08. – 11.08. 7 990,-              A*, J + Mohelnice

Kód Termín Cena Trasa
CZ698-18-1     29.07. – 03.08.         6 990,- A, J + Mohelnice

HUKVALDY » PUSTEVNY » RADHOŠť » OSTRAVA » ROŽNOV POD RADHOŠTĚM » STARÉ HAMRY » 
LYSÁ HORA » NOŠOVICE » OSTRAVICE » KOPŘIVNICE » ŠTRAMBERK

ŠUMPERK » VELKÉ LOSINY » PRADĚD » KARLOVA STUDÁNKA » RAMZOVÁ » ŠERÁK » 
ČERVENOHORSKÉ SEDLO » DLOUHÉ STRÁNĚ » ZLATÉ HORY » REJVÍZ » JESKYNĚ NA POMEZÍ » 
JESENÍK » TERMÁLY LOSINY

Karlova Studánka

Velké Losiny



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRA-
TISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Sta-
rého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský 
hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála 
sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého 
města aj. Ubytování v hotelu v Bratislavě. 
2. den: Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, 
pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena 
původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠť, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci 
utca, nákupy, variantně návštěva zdejších termálních lázní. Večer návrat na ubytování. 
3. den: Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jed-
nomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci 
organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.
4. den: Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko 
a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou 
památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra 
- monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - 
bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, 
najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, 
procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, 
budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

MORAVSKOSLEZSKÉ
BESKYdY, SLEZSKO

BRATISLAVA
VÍdEŇ - BUdAPEŠŤ
PLAVBA LODí PO DUNAJI DO VíDNĚ

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajíma-
vosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na 
Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si v termálních lázních Velký Meder. 

BRATISLAVA » BUDAPEŠť » VELKÝ MEDER » VÍDEŇ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd k návštěvě jednoho z nejstarších hradů v Čechách ČESKÝ ŠTERNBERK, dodnes v držení 
rodu Šternberků. Hrad založený Zdislavem z Divišova, bohatě zdobené interiéry, kolekce mědirytin, jedna 
z největších v Evropě. Hrad nám známý rovněž ze seriálu Arabela nebo pohádky Anděl Páně. Další zastávkou 
bude KONOPIŠTĚ, lovecký zámeček Františka Ferdinanda d´Este. Příjezd na ubytování do Prahy.
2. den: Navštívíme KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, nejdelší jeskynní systém u nás s proslulými koněpruskými 
růžicemi. Sklárny s 300letou tradicí rodiny Rückl v NIŽBORU. Uvidíme ruční výrobu českého křišťálu včetně 
foukání a broušení. Pokračujeme k českému královskému hradu KŘIVOKLÁT, který oslavil již neuvěřitelných 
900 let od svého založení. Na závěr návštěva prezidentského městečka LÁNY se svým zámkem, rozsáhlým 
zámeckým parkem a Muzeem T. G. Masaryka. 
3. den: Celodenní prohlídka PRAHY , Staré město s Orlojem, Židovské město, Nové Město s Václavským 
náměstím, Pražský Hrad, Malá Strana, Karlův most. Fakult. plavba lodí po Vltavě a závěrečná společná 
večeře na palubě lodi.
4. den: Nejkrásnější a nejznámější český hrad, který vyhlíží, jako by právě vypadl z pohádkové knížky - 
KARLŠTEJN, hrad založil r. 1348 Karel IV. jako bezpečnou schránku k uložení říšských korunovačních klenotů 
a ostatků svatých, ale i jako místo vhodné k odpočinku a rozjímání. Odjezd v odpoledních hodinách domů.
 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd směr jižní Čechy do ČESKÉHO KRUMLOVA, skvostu mezi českými městy, prohlídka stře-
dověkého centra vč. zámeckého komplexu, věže a další stavební památky města. Ubyt. v Českém Krumlově.
2. den: Po snídani odjedeme k prohlídce rakouského SALCBURKU , historické jádro, náměstí Domplatz 
s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se známou zvonkohrou, Getreidegasse – jedna z nejdelších 
a nejmalebnějších ulic v historickém centru, Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG aj. V podve-
černích hodinách odjezd zpět na ubytování do Českého Krumlova.
3. den: Dopoledne dokončíme prohlídku Českého Krumlova. Odpoledne zámek s rozsáhlým parkem HLUBO-
KÁ NAD VLTAVOU. Příjezd v podvečerních hodinách.

Poznejte s námi hlavní město České republiky, po tisíc let sídlo českých knížat, králů, císařů a prezidentů. 
Město s nepřeberným množstvím kulturních a historických památek a mnoha superlativů – zlatá, stově-
žatá, perla na Vltavě a navíc nejkrásnější a nejznámější hrady a zámky středních Čech.

Třídenní zájezd nabídne hned dvě perly světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - krásu 
historických památek Českého Krumlova a architektonické krásy centra Salcburku. Ubytováni budeme 
10 min. chůze od historického centra v České Krumlově.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, lodní lístek Bratislava – Vídeň, 3x ubytování v Bratislavě - hotel*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 350 Kč, 3x večeře 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** v Praze – 2lůžk. pokoje s přísluš., 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč, 3x večeře 360 Kč, plavba s večeří 550 Kč, pojištění storna zájezdu 60 Kč

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického cen-
tra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani formou bufetu, pojištění léčebných výloh při výletu do Rakouska, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 500 Kč, pojištění storna zájezdu 45 Kč PO
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PRAHA - LOdÍ PO VLTAVĚ

ČESKÝ KRUMLOV A SALCBURK

ČESKÝ ŠTERNBERK » KONOPIŠTĚ » KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ » NIŽBOR » KŘIVOKLÁT » LÁNY » PRAHA 
» KARLŠTEJN

ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKO

Kód Termín Cena Trasa
SK702-18-1    23.08. – 26.08. 5 590,- B, F

Kód Termín Cena Trasa
CZ700-18-1 07.06. – 10.06.               3 590,-          A, B

Kód Termín Cena Trasa
CZ701-18-1   01.06. – 03.06.    3 890,- A, L
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A HRADY, ZÁMKY STŘEDNíCH ČECH 

POBYT V ČESKéM KRUMLOVĚ

Bratislavský hrad

Vídeň



VELKÝ MEdER

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v nočních hodinách z ČR na Slovensko. 
2. den: Příjezd na ubytování, dopolední snídaně, ubytování dle možnosti hotelu, základní varianta (náročnost 
1,5 z 5; 3 hod.): krátká túra do blízkého Aquaparku ORAVICE, koupání a zpět stejnou cestou. 
3. den: Odjezd do Polska - oblast ZAKOPANE. Těžší varianta (3 z 5; 8 hod.): pro turisty výšlap na „národní 
horu Polska“ - GIEWONT (1905 m) s rozhledem od Podhalí přes Gorce, Oravu, Babí horu po Západní Tatry, 
Nízké Tatry a některé vrcholy V. Tater. Zpět stejnou cestou, alt. okružní trasou přes KONDRATOWU DOLINU 
k autobusu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 5 hod.): pro méně zdatné možnost výstupu na protější hřeben v oblasti GU-
BALOWKA (1 120 m) s  výhledy na Tatry, po hřebeni sestup zpět do města. Možnost zkrácení trasy lanovkou. 
4. den: Odjezd do ROHÁČSKÉ DOLINY, základní varianta (2 z 5; 7 hod.): odtud po cestě k ROHÁČSKÝM 
PLESŮM pod vrcholy PLAČLIVÉ (2 125 m) a OSTRÝ ROHÁČ (2 087 m). Okružní trasou okolo Tatliakovej 
chaty zpět k autobusu. Těžší varianta (3 z 5; 8 hod.): pro zdatnější možnost výstupu od busu na hřeben 
Roháčů s vrcholy BRESTOVÁ (1 902 m), SALATÍN (2 047 m), SPÁLENÁ (2 083 m) a PACHOTA (2 166 m). 
Celodenní plnohodnotná turistika s panoramatickými výhledy. 
5. den: Okružní trasa vápencovými soutěskami na pomezí Západních Karpat a Tater. V KAČIANSKÉ DOLINĚ 
budeme obdivovat staré vodní mlýny. Průchod kaňonem, po již nepoužívané silnici, na úpatí CHOČSKÝCH 
VRCHŮ s výhledem na Liptovskou Maru. Dále proti proudu říčky Prosečianka vstoupíme do krasové soutěsky 
PROSIECKÉ DOLINY, hluboký, divoký a nespoutaný kaňon, lehčí varianta (1 z 5; 4 hod.): procházka k vodním 
mlýnům a do Prosiecké doliny.
6. den: Odjezd do Polska. Základní varianta (2,5 z 5; 7 hod.): výstup na chaty MUROWANIEC (1 550 m) 
a dále na VELKI STAW GASNIECZOWY. Těžší varianta (3 z 5; 4 hod.): pro zdatnější možnost hřebenové túry 
na vrchol LALIOVE (2 050 m). 
7. den: Dopoledne odjezd k ORAVSKÉMU HRADU, možnost návštěvy hradu nebo plavba na pltích. V poledne 
odjezd do ČR. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách 
z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, 
dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamněj-
ších památek města, které se většinou nachází 
v historickém jádru Starého města, Michalská 
brána - jediná z původních středověkých opev-
nění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící 
se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův 
palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála 
sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, 
Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky 
Starého města aj. Odjezd na ubytování v nedale-
kém Velkém Mederu.
2. den: Odpočinkový a relaxační den v termál-
ním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se 
řadí k nejhezčím na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci 
organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €).
3. den: Odjedeme k prohlídce titánského vodního díla GABČÍKOVO. Výlet do Maďarska, do města festivalů 
GYöR, prohlídka historického barokního centra s architektonickými, kulturními i přírodními památkami – 
kostely, paláce, muzea, barokní rohové balkóny, úzké historické uličky ve starém městě. Návrat na ubytování.
4. den: Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER nebo fakult. výlet do hlavního 
města mocnářství VÍDNĚ. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní 
Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra 
jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde 
bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, 
jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři 
Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem 
náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj.
5. den: Výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu 
přejedeme přes most Marie Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM, prapůvodní 
centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu, jehož dominantou je největší svatostánek v zemi 
- Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou Tamáše Bakócze, jejímž stavitelem a sochařem 
byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, katedrální klenotnice a cca 80 m vysoká kopule, skýtající 
fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace 
a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER. 
6. den: Dopoledne relaxace v termální koupališti Velký Meder. Po poledni odjezd domů. Cestou zpět navštíví-
me mohutný a krásný zachovalý hrad ČERVENÝ KÁMEN, úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou štukovou 
a freskovou výzdobou, mohutná lipová alej. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování ve Velkém Medru  - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x 
polopenzi formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m, ozdravný balíček pro osoby starší 15 let – 
15min. rašelinový zábal zad a 15min. léčebná masáž zad, 1x taneční hudbu po večeři, turistickou daň, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč, fakult. výlet do Vídně 550 Kč 
(min. počet 20 účastníků)PO
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ZÁPAdNÍ TATRY 
A ROHÁČE
TURISTIKA U LEDOVCOVýCH JEZER 

TERMÁLY A VýLETY – LEČEBNý BALíČEK V CENĚ

SLOVENSKO
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Zájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký Meder, zdejší 
voda o teplotě 36 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou 
regeneraci organismu. Formou výletů pak navštívíme dvě evropské metropole Bratislavu a Vídeň s krás-
nými historickými jádry, čeká nás prohlídka vodního díla Gabčíkovo a návštěva maďarských starobylých 
měst - Györ a Ostřihom.

Zájezd do výjimečného kraje na hranicích Oravy, Chočských Vrchů a Západních Tater do Roháčů. Čeká 
nás turistika v krajině ledovcových jezer, strmých hřebenů a nedotčené přírody na slovensko-polském 
pomezí. Na své si přijdou nejenom nadšení turisté vyznávající alpský charakter hor, ale i méně zdatní, 
kteří rozhodně nebudou ochuzeni o nádherné horské scenérie s výhledy do širého okolí. 

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** ve Vitanové na úpatí Roháčů - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 6x snídani formou bufetu, 5x večeři (menu 3 chody), z toho 1x typická místní večeře, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Kód Termín Cena Trasa
SK704-18-1 04.08. – 10.08. 8 990,-              J + Olomouc

Kód Termín Cena Trasa
SK703-18-1     04.09. – 09.09.         7 190,- B, F

BRATISLAVA » VELKÝ MEDER » GAČÍKOVO » GYöR » VÍDEŇ » OSTŘIHOM » ČERVENÝ KÁMEN

Bratislava Orava

Roháče
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ŚWIETA

LIPKA

VARŠAVA

ŽELAZOW
A

WOLA

CENSTOCHOVA

ZÁPAdNÍ TATRY 
A ROHÁČE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Polska. Prohlédneme si jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely Míru 
v JAWORU a ŚWIDNICI . Navštívíme metropoli Slezska VRATISLAV, Staré město, Pískový a Tumský 
ostrov s mnoha významnými gotickými památkami a slavná Hala století .
2. den: Barokní památky a náměstí v LEŠNU, město spjaté s Janem Ámosem Komenským a dalšími českými 
exulanty, novogotický zámek Kórnik, výzdoba ve španělském stylu, úžasné arboretum a zbytek dne strávíme 
v metropoli Velkopolska, POZNAŇ, Staré město, Tumský ostrov.
3. den: Ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, kde středověké 
Polsko přijalo křesťanství. Bývalé hlavní město HNĚZDNO, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, relikviář 
sv. Vojtěcha, areál BISKUPIN, zde se vrátíme do doby lidu lužické kultury o 2 500 let zpět.
4. den: TORUŇ , rodiště a dům Mikuláše Koperníka, slavná Šikmá věž. Odpoledne přes goticko-renesanční 
rytířské CHEŁMNO do středověkých městeček GRUDZIĄDZ a GNIEW. 
5. den: Výlet do oblasti Švýcarského Kašubska, skanzen kašubské vesnice Wdzydze Kiszewskie, pobřeží 
Baltu a SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé písečné duny, Helská kosa s výjimečnými přírodními krá-
sami a nádhernými písčinami.
6. den: Břehy Baltského moře, GDAŇSK, jedno z nejkrásnějších polských měst, symbol staletého bohatství 
hanzovních měst. Prohlídka samotného města i gotické Oliwské katedrály za městem a při ústí Visly shléd-
neme památník Westerplatte. Odpoledne MALBORK  , prohlídka hradu řádu německých rytířů. Ubytování 
u hranic s Kaliningradskou oblastí.
7. den: Klášter ŚWIĘTA LIPKA, nádherné baroko, jedno z nejvýznamnějších center mariánského kultu 
v Polsku, zbytky Hitlerova Vlčího doupěte a zbytek dne u MAZURSKÝCH JEZER, fakult. plavba výletní 
lodí, možnost koupání.
8. den: VARŠAVA, prohlídka, Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Královská cesta, 
Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a palác Wilanów.
9. den: Šlechtická usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA, zde se narodil a žil skladatel Fréderic Chopin, největší 
muzeum věnované tomuto velikánovi, ČENSTOCHOVA, duchovní centrum země, klášter Jasná hora, ikona 
Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd přes Olomouc do ŽDIARU 
v oblasti Belianských Tater - MONKOVA DOLINA, 
ubytování a večeře. Ždiar je typická goralská obec 
s dřevěnými átriovými domy, památková rezerva-
ce lidové architektury.
2. den: Ze zastávky Popradské pleso přejdeme 
k Symbolického cintorínu a dále k POPRADSKÉ-
MU PLESU (1 499 m), odtud na ŠTRBSKÉ PLE-
SO (1 355 m), prohlídka areálu, možnost fakult. 
projížďky na lodičkách nebo výjezd lanovkou na 
SOLISKO.
3. den: Z LYSÉ POLANY pěšky nebo koňským 
povozem k MORSKÉMU OKU, největší pleso 
v Tatrách, vystoupáme přes vrch SWISTOWA 
CZUBA k nádherným plesům Przedni a Wielki 
Staw Polski, vodopády Siklawa a DOLINOU 
ROZTOKI kolem Mickiewiczových vodopádů zpět 
do Lysé Poĺany. Zdatní turisté mohou z této strany 
zdolat nej. vrchol polských Tater RYSY (2 499 m).
4. den: Krásy PIENINSKÉHO NP. Z Červeného Kláštora přejdeme po lávce přes Dunajec na druhý břeh do 
Polska a vystoupáme na dominantu Pienin TRZY KORONY (982 m) s nádherným kruhovým výhledem. Odtud 
sejdeme do polské osady Stromovce Nižne a opět přes lávku zpět. SPLAV DUNAJCA - z Červeného Kláštora 
sjedeme na dřevěných pltích (cca 9 km) do LESNICE, kde shlédneme místní folklórní zvyk „pasování Gurala“ 
a večer příjemně strávíme v místní kolibě, kde na večeři ochutnáme typické slovenské jídlo.
5. den: Ze zastávky Biela Voda projdeme dolinou KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY k chatě pri Zelenom plese, 
odtud k Velkému Bielemu plesu na chatu Plesnivec a z ní dolů do Tatranské Kotliny. Zdatnější mohou vystoupit 
na Jahňačí štít nebo na Koptské sedlo a přejít přes Monkovu dolinu přímo do Ždiaru na ubytování.
6. den: Z Tatranské Lomnice (850 m), vyjdeme nebo vyjedeme lanovkou přes Malou Svišťovku na SKALNATÉ 
PLESO (1 751 m) a zde dle možností můžeme vyjet na LOMNICKÉ SEDLO (2 190 m), zpět se vydáme 
po magistrále k Zamkovského a Rainerově chatě,cestou uvidíme Obrovský vodopád, dále na HREBIENOK 
(1 285 m) a do STARÉHO SMOKOVCE, prohlídka tatranské osady, známé především díky Smokovské mine-
rálce, možnost ochutnat minerálku z přírodního pramene.
7. den: Po snídani odjedeme domů, příjezd v odpoledních hodinách.

POLSKO
PO STOPÁCH POLSKÝCH KRÁLŮ 

VYSOKÉ TATRY
A BELIANSKÉ TATRY

A SVATéHO VOJTĚCHA S PĚŠí TURISTIKOU

Polsko, pokladnice umění a historie, navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti 
Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazur-
ská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava.

Vysoké Tatry jsou nevyčerpatelným zdrojem jedinečných přírodních krás a hlubokou studnicí poznání. 
Zájezd je určený pro milovníky Tater a nabízí variantně řešené trasy i pro méně zdatné turisty. Čekají nás 
horské štíty ale i goralská obec Ždiar, Štrbské i Popradské pleso, objevíme krásy NP Pienniny, po Dunajci 
sjedeme na dřevěných pltích a v místní kolibě ochutnáme typické slovenské jídlo. 

BRATISLAVA » JAWOR » ŚWIDNICE » VRATISLAV » LEŠNO » POZNAŇ » LEDNICKÉ JEZERO » 
HNĚZDNO » TORUŇ » CHEŁMNO » GRUDZIADZ » GNIEW » SLOWINSKÝ NP » HELSKÁ KOSA » GDAŇSK 
» MALBORK » ŚWIĘTA LIPKA » MAZURSKÁ JEZERA » VARŠAVA » ŽELAZOWA WOLA » ČENSTOCHOVA

ŽDIAR » POPRADSKÉ PLESO » ŠTRBSKÉ PLESO » SOLISKO » MORSKÉ OKO » SWISTOWA CZUBA » 
NP PIENINY » DOLINA KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY » TATRANSKÁ LOMNICA » SKALNATÉ PLESO » 
LOMNICKÉ SEDLO » HREBIENOK » STARÝ SMOKOVEC

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 8x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje, 8x snídani, průvodce, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: 
vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 500 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x ve-
čeře 1 990 KčCena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v penzionech - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi – z toho 

1x večeři na kolibě, turistickou mapu, připojištění horské služby na turistické výlety, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky, plavbu na pltích a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 
Poznámka: u turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí a těžší variantou

Váš BONUS pojištění zdarma při objednávce do 1. 2. 2018
Zájezd provází Dalibora Vojvodová
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SLOVENSKO, POLSKO

Kód Termín Cena Trasa
PL706-18-1     27.05. – 04.06. 10 890,- J + Jaroměř, Náchod

Kód Termín Cena Trasa
SK705-18-1      23.07. – 29.07. 7 190,-          A (Olomouc bez příplatku)
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Doporučujeme
- středověké městečko GRUDZIĄDZ
- šlechtickou usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA
- ČENSTOCHOVOU - duchovní centrum země
- zbytky Hitlerova Vlčího doupěte

Štrbské Pleso Gdaňsk



KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ POLSKO

OSVĚTIM, KRAKOV A WIELICZKA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu 
WIELICZKA . Odjezd do KRAKOVA , první část prohlídky města tzv. „Jagellovské perly“. Procházka Sta-
rým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní 
náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické 
tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží. 
2. den: Dokončení prohlídky KRAKOVA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ , synagoga Remuh, židovský 
hřbitov, dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským 
zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se 
tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních 
hodinách odjezd do ČR.     

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: Oblast Baltského moře: jedna z nej-
větších a nejslavnějších polských památek 
hrad MALBORK, úřední hrad mocného Řádu 
německých rytířů , jedinečné sídlo Teu-
tonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Pol-
sku. GDAŇSK, metropole Pomořan a jedno 
z klíčových členů Hanzy s mnoha památkami,  
nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská 
cesta, Neptunova fontána z r. 1633, výstav-
né domy, Zlatá brána aj. SOPOTY, významné 
letovisko u Baltského moře, lázně zde založil 
v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner. 
3. den: Významné přístavní město GDYNĚ, 
s Oceánografickým a Námořním muzeem, pol-
ská Sahara – SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK, 
pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné duny. 
LEBA, původně malý rybářský přístav, dnes 
významné přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře.
4. den: Prohlídka města OLSZTYN, muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. 
Oblast  MAZURSKÝCH JEZER, jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3 000 jezer 
ledovcového původu je ideálním prostředím pro kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh.
5. den: Hlavní město Polska  VARŠAVA , nové „staré“ město, královský zámek - symbol polské nezávislosti, 
národní muzeum. Dojezd na nocleh.
6. den: Unikátní solný důl WIELICZKA , slaná jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála 
ze soli. Zbytek dne strávíme v KRAKOVĚ , královský hrad Wawel, katedrála, Collegium Maius, renesanční 
budova Sukiennice - uprostřed Hlavního náměstí, Muzeum Czartoryskych (Dáma s hranostajem). Následuje 
noční přejezd.
7. den: Příjezd v časných ranních hodinách. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Příjezd do OSVĚTIMI, na okraji města se nachází největší koncent-
rační a vyhlazovací tábor Auschwitz a asi 3 km dále i jeho pobočný vyhlazovací tábor Birkenau (Březinka). 
Prohlídka zahrnuje oba tábory a probíhá v doprovodu povinného místního průvodce, Prohlídku zakončíme 
u Pomníku národů. Odpoledne odjedeme do jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, prohlídka Solného 
dolu WIELICZKA . Ubytování.
2. den: Odjezd do KRAKOVA , procházka Starým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější 
ulice starého Krakova, Floriánská brána, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, 
dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou 
katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, vyhlídka na řeku Vislu. V pozdních 
odpoledních hodinách odjezd do ČR.     

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu***-  2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani formou 
bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 400 Kč, 1x večeře 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek: nástup Brno +200 Kč
Poznámka: *zájezd v termínu 8.12. v době adventu, trhy, vánoční atmosféra

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušen-
stvím, 4x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění včetně storna 
zájezdu 250 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu***-  2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani formou 
bufetu, místní průvodce v Osvětimi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 400 Kč, 1x večeře 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč 
Povinný příplatek: nástup Brno +200 KčPO
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Krakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město legend, na jehož 
podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, náměstí 
s kostely, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva slavného Solného dolu 
Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky). 

V zemi našeho severního souseda navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná u břehů 
Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích, pokračujeme do oblasti polské Sahary. Stovky 
čtverečních kilometrů vodních ploch uvidíme u Mazurských jezer a v závěru navštívíme obnovenou 
Varšavu i unikátní klenot mezi polskými městy Krakov.  

Zájezd do polské Osvětimi, kde navštívíme rozsáhlý areál Auschwitz a Birkenau, prohlédneme si auten-
tická místa bývalého koncentračního tábora. Odpoledne nás čeká Solný důl Wieliczka a druhý den strá-
víme v Krakově, v jednom z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle s královským zámkem Wawel.

Kód Termín Cena Trasa
PL707-18-1     19.05. – 20.05. 2 290,- A*, B*, L
PL707-18-2     28.09. – 29.09. 2 290,- A*, B*, L
PL807-17-1*     08.12. – 09.12. 2 290,- A*, B*, L

Kód Termín Cena Trasa
PL709-18-1               14.07. – 20.07. 8 390,- A
PL709-18-2               11.08. – 17.08. 8 390,- N + Plzeň

Kód Termín Cena Trasa
PL708-18-1 05.05. – 06.05. 2 390,- A*, B*, L

KETRZYN

GIZYCKO

MRAGOVO

MALBORK
GDAŇSK
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VARŠAVA

ČENSTOC
HOVÁ

MALBORK » GDAŇSK » SOPOTY » GDYNĚ » SLOWINSKY NP » LEBA » OLSZTYN » MAZURSKÁ JEZERA 
» VARŠAVA » WIELICZKA » KRAKOV

LEBA GDYNĚ

GDAŇSK

MALBOR
K

OLSZTYN

VARŠAVA

KRAKOW WIELICZKA

Doporučujeme

- polské památky UNESCO
- hlavní město Polska Varšavah
- nejslavnější polský hrad Malbork
- metropoli Pomořan, hanzovní město Gdaňsk

Krakov Gdaňsk



LEHKÁ TURISTIKA 

Polské Bieszczady mají mnoho nej - jde o nejjižnější část Polska, kterou její řídké osídlení řadí k mís-
tům s nejmenším světelným znečištěním v Evropě. Poloniny polských Bieszczad  jsou nejzápadnější 
z Karpatských polonin a jejich nevelká výška (nejvyšší hora Tarnica měří 1 346 m) jim nic neubírá na 
jejich malebnosti a výhledy z nich nám dávají nahlédnout až na hřebeny bývalé Podkarpatské Rusi 
a Slovenska. Zatímco dnes opuštěný kraj skýtá útočiště největším dravcům, v nedávné minulosti byl 
domovem Rusínů. Národy Lemků a Bojků po sobě zanechali nejen jedinečné dřevěné kostelíky, ale 
i zbytky opuštěných vesnic a tajemné hřbitovy skryté v lesích. Kraj křižuje železnice, kterou sledoval Švejk 
cestou na frontu, i funkční úzkokolejka. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, prů-
jezd Polskem, večerní příjezd do Bieszczad, 
ubytování v hotelu v centru Bieszczad, večeře.
2. den: Autobusem se přesuneme do vesnice 
SMEREK, odkud zahájíme výstup na nejzá-
padnější z Bieszczadských polonin - POLO-
NINU WETLÍNSKOU. Od vrcholu SMEREK  
(1 222 m) si budeme užívat příjemného hře-
bene s báječnými rozhledy. Z HASIAKOWI 
SKÁLY sestoupíme kolem turistické útulny 
Puchatka k autobusu do vsi Berehy Gorne. 
Návrat na ubytování.
3. den: Po nepatrném přiblížení autobusem 
vyrazíme na nejvýchodnější masiv Bieszczad s nejvyšším vrcholem celého pohoří TARNICA (1 346 m). V prv-
ní části vystoupáme na BUKOWÉ BERDO a po podkově hor dojdeme až na nejvyšší štít polských Bieszczad. 
Otevře se nám výhled na hřebeny hor, především na ukrajinskou stranu daleko do území bývalé Podkarpatské 
Rusi. Po hřbetu SZEROKI WIERCH sestoupíme až do Ustrzyku Gornych.
4. den: Odpočinkový den vyplníme výletem úzkokolejkou do údolí říčky Solinka. Ráno se autobusem přesu-
neme do městečka CISNA a vláček nás vyveze do nitra Bieszczadských lesů, na samotnou hranici se Sloven-
skem. Pak silničkou dojedeme na území dříve obývané Lemky, k dřevěnému kostelíku z roku 1803 ve vesnici 
Turzaňsk . Ve zbytku dne se vypravíme autobusem do SANOKU, se známým skanzenem. Po prohlídce 
skanzenu věnovaného lidovému stavitelství Bojků a Lemků, navštívíme i město s hradem v gotickém stylu, 
posedíme na lavičce u památníku dobrého vojáka Švejka. Poté autobusem zpět na ubytování.
5. den: Celodenní pěší túra k trojmezí Polska, Slovenska a Ukrajiny, na vrchol KREMENEC (1 221 m). Ze sedla 
Przelecz Wiznianski vystoupáme na vrchol WIELKA RAWKA (1 302 m) s výhledy na bieszczadské poloniny 
a do Podkarpatské Rusi na Ukrajině. Podél polsko-ukrajinské hranice dojdeme k trojmezí. Přes hřeben DZIAL 
sestoupíme do WETLINY. Autobusem zpět na ubytování.
6. den: Oddechovější túra k pramenům řeky Sanu. Než nás autobus doveze na „konec světa“ a na začátek 
túry, zastavíme u zubří obory. Poznáme samotný jihovýchod Polska, liduprázdný kraj, kde není problém narazit 
na medvědí stopy, kde civilizaci připomíná jen lokálka projíždějící po ukrajinské straně údolí, a kde po původ-
ních obyvatelích zůstali jen hřbitovy a základy stavení.
7. den: Poslední turistický den nás čeká malebná POLONINA CARYNSKÁ. Nejkratší z hřebenových túr si 
rozhledy a krásou v ničem nezadá se všemi předchozími. Určitě nám tento den vybyde čas prohlédnout si 
i dřevěný kostelík sv. Michala Archanděla z 18. století ve SMOLNIKU .
8. den: Po snídani odjezd, průjezd Polskem, večer návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 7x ubytování v horském hotelu*** – 2lůžk. pokoje, 7x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 800 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

MAZURSKÁ JEZERA

KETRZYN

GIZYCKO

MRAGOVO

MALBORK
GDAŇSK

TORUŇ

VARŠAVA

ČENSTOC
HOVÁ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno cesta přes Olomouc a Ostravu do Polska. ČENSTOCHOVÁ je hlavním duchovním centrem 
Polska a 5. nejvýznamnějším poutním místem světa. Za ikonou Černé Madony Čenstochovské se do kláštera 
na Jasné Hoře každoročně sjíždějí miliony lidí. Odpoledne rodiště Mikuláše Koperníka a město perníku TORUŇ 

. Procházka dokonale zachovaným středověkým centrem města, sevřeným mohutnými hradbami. Nespo-
čet zdejších stavebních skvostů dokládá nesporný hanzovními vliv. Ubytování v hotelu v Gdaňsku a večeře.       
2. den: GDAŇSK, prohlídka nejstaršího města Polska a jednoho z významných členů Hanzy. Procházka po 
hlavní ulicí Dluga a Hlavním náměstí – slavná Neptunova fontána z r. 1633, barokní královská kaple, ikonic-
ká budova radnice, bazilika Panny Marie, Sopotské molo. Ochutnávka polského národního jídla plněné pirožky 
nebo rybí specialitu v některé z přístavních restaurací. Odpoledne prohlídka křižáckého hradu MALBORK. 
Hradní komplex a současně největší gotická stavba. Večer ubytování v hotelu na břehu Mazurských jezer.    
3. den: Prohlídka centra MAZURSKÝCH JEZER, kouzelné městečko MIKOLAJKI – nábřeží s vesnicí námoř-
níků, nepopsatelná atmosféra jezerního města s nespočtem restaurací s rybími specialitami. Fakultativně 
vyhlídková plavba až na největší mazurské jezero Śniardwy. Odpoledne návrat do hotelu a relaxace u vody.   
4. den: Výlet do východní oblasti Mazurských jezer v okolí města Elk. Návštěva unikátního BORECKÉHO 
PRALESA a zahrady s chovem zubrů Wolisko. Cestou zpět do hotelu prohlídka největšího přístavu Mazur-
ských jezer GIZYCKO, tvořícího spojnici mezi jezery. Uvidíme unikátní technickou památku, funkční otočný 
most z 19. století, pevnost Bayen v průsmyku mezi jezery nebo starý vodojem, přeměněný na vyhlídkovou 
věž s fantastickým výhledem na okolní jezerní krajinu. Večer návrat do hotelu. 
5. den: Jezuitský klášterní komplex SWIETA LIPKA platí za barokní skvost Polska. Největší atrakcí zdej-
ší baziliky jsou však varhany z 18. století s pohyblivými soškami Panny Marie a anděla Gabriela. V lese 
u městečka KETRZYN se skrývají ruiny rozsáhlého komplexu Vlčí doupě z II. světové války, kde byl v červen-
ci 1944 spáchán neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera. Nedaleký komplex bunkrů MAMERKI byl vybudován 
pro potřeby předních nacistických generálů a jejich pobočníků. Zahrnoval neuvěřitelných 250 objektů. Jen 
jeho malá část je dnes přeměněna na zajímavé muzeum. Pověsti praví, že by se tu někde mohla skrývat 
pověstná Jantarová komnata. Večer návrat do hotelu.  
6. den: Ráno odjezd z kraje Mazurských jezer, cestou domů VARŠAVA , prohlídka hlavního města Polska. 
Uvidíme Staré a Nové město, Královskou cestu, Královský zámek, katedrálu sv. Jana, Palác vědy a kultury 
– nejvyšší stavba města s vyhlídkou, chloubu supermoderních technologií a stavitelství – výškovou budova 
Varšavská jehla. Návrat do ČR ve večerních hodinách

Zajímavý zájezd do jezerní oblasti Mazurská jezera, která je považována za přírodní skvost Polska, nabízí 
pestrou paletu možností, přes rozlehlé vodní plochy, skvělé koupání až po kulturní a historické zajíma-
vosti. navštívíme srdce Mazurských jezer městečko Gizycko, městečko Mikołajki, ležící na březích stej-
nojmenného jezera, přecházející v největší jezero Mazur – Śniardwy. S válečnými odkazy na Mazurách 
se setkáme v Mamerki i u městečka Ketrzyn (Vlčí doupě), navštívíme Borecký prales s chovem zubrů.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu ***- 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, 1x večeři (1.den zájezdu), pobytovou taxu, 
průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupy, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 1 990 Kč, 4x večeře Mazurská jeze-
ra 980 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 
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ČENSTOCHOVÁ » TORUŇ » GDAŇSK » HRAD MALBORK » MRAGOVO » MIKOLAJKI » BORECKÝ PRALES 
» GIZYCKO » SWIETA LIPKA » KETRZYN/VLČÍ DOUPĚ » MAMERKI » VARŠAVA 

BIESZCZADY » SMEREK » POLONINA WETLÍNSKÁ » POHOŘÍ TARNICA » SANOK » POLONINA 
CARYNSKÁ » SMOLNIK

POLSKO

A PANSTVí NĚMECKýCH RYTíŘů, BEZ NOČNíCH PŘEJEZDů

Kód Termín Cena Trasa
PL710-18-1     17.07. – 22.07.          7 890,-                    A, B*  

Doporučujeme
- město perníku TORUŇ
- rozsáhlý komplex Vlčí doupě
- unikátní BORECKéý PRALES
- kouzelné městečko MIKOLAJKI

POLSKÝ NÁROdNÍ PARK 
BIESZCZAdY

Kód Termín Cena Trasa
PL711-18-1    04.08. – 11.08.        13 490,-              J + Plzeň
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Mazury Sanok



POdKARPATSKÁ RUS

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR do Polska.
2. den: Brzy ráno příjezd do PŁOCKA, historické metropole Mazovska. Tumské návrší s katedrálou, zbytky 
hradu, rynek a  Mazovské muzeum s nejobsáhlejší sbírkou secesního umění na světě. Po krátkých zastávkách 
u hradu mazovských knížat v CIECHANOWĚ a u hradu německých rytířů v NIDZICI přesun k památníku 
slavné bitvy u GRUNWALDU. Nocleh v Olštýně.
3. den: Dopoledne OLŠTÝN, Varmijsko-mazurské metropole se zámkem, katedrálou a starým centrem. 
MORĄG, rodiště německého filosofa HERDERA, jehož působení je spjato s Královcem. DOBRE MIASTO 
s mohutným kolegiátním kostelem a LIDZBARK WARMIŃSKI s biskupským zámkem s malebnou polohou 
v meandru řeky Łyny. Nocleh před hranicemi s Ruskem.
4. den: V ranních hodinách přechod polsko-ruské hranice. Hned za přechodem zastávka v JÍLOVÉM (Bagra-
tionovsk, Preussisch Eylau) s památníkem slavné bitvy mezi Napoleonem a ruskou armádou roku 1807 a rui-
nami křižáckého hradu. Přejezd do KRÁLOVCE (Kaliningrad, Königsberg), prohlídka katedrály, zbytky starého 
opevnění, muzea. V podvečer procházka po rekonstruované Rybářské vesnici. Třikrát nocleh v Kaliningradu.
5. den: Město BALTIJSK (Pillau), se starou pruskou pevností, muzeum Baltské flotily a slavný maják se 
sochou Petra Velikého. Přímořské letovisko JANTARNYJ (Palmnicken). Muzeum jantaru, stará německá vilová 
zástavba, pobřežní promenáda a jantarový kombinát s jantarovou pyramidou. Zbytek dne strávíme v letovisku 
SVETLOGORSK (Rauschen), architektura luxusních vilek, sanatorií, promenád a úchvatnou pláží.
6. den: Výlet do královského lázeňského města ZELENOGRADSK (Cranz) a do NP na KURSKOU KOSU.
7. den: Přesun do TYLŽE (Sovetsk, Tilsit) na hranicích s Litvou, proslaveného tylžským mírem, mostem 
královny Luisy a místním sýrem. Dále město NEMANU (Ragnit) s mohutnými troskami řádového hradu. 
Ve vesnici MAJOVKA (Georgenburg) prohlídka zbytků biskupského zámku s přilehlým hřebčínem. Poslední 
zastávkou v Kaliningradské oblasti bude město ČERŇACHOVSK (Insterburg) s ruinami hradu řádu německých 
rytířů a neogotickou katedrálou. Nocleh ve městě GUSEV (Gumbinnen).
8. den: Ráno přejezd přes Litvu do Polska. V závislosti na době trvání přechodu hranic možnost krátkých 
návštěvy SUWALEK a kamaldulského kláštera na jezeře WIGRY. Odpoledne plavba po AUGUSTÓWSKÉM 
KANÁLU. Nocleh v AUGUSTÓWĚ.
9. den: Dopoledne si v KRUSZYNIANECH prohlédneme unikátní dřevěnou mešitu využívanou potomky Ta-
tarů a následně barokní synagogu v židovském městečku TYKOCIN. Nakonec se pokocháme krásou zámku 
Branických připomínající francouzské Versailles v kosmopolitním BIAŁYSTOKU, kde se mísí polská a bělorus-
ká kultura i tradice. Noční přejezd domů.
10. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Příjezd na ubytování do oblasti MEŽHORJE, snídaně na hotelu, dopolední procházka po MEŽHORJE, 
odpoledne autobusem výjezd na nenáročnou vycházku po loukách s výhledy na okolní poloniny a hory, mezi 
sedlem KAMJONKA a Mežhorjem, večeře na hotelu.
3. den: Odjezd busem pod nejkrásnější poloninu Podkarpatské Rusi BORŽAVA, do vesničky PILIPEC, sedač-
kovou lanovkou, výstup na hřeben, postupně zdoláme nejvyšší vrcholy poloniny - VELIKIJ VĚRCH (1 598 m) 
a STOJ (1 681 m), zpět strmý sestup podél vodopádu ŠIPOT s průzračnou vodou, možnost koupání (túru 
lze zkrátit a pro sestup zpět můžeme využít lanovku, 15 km), autobusem zpět z Pilipce do hotelu, večeře.
4. den: Výlet do NÁRODNÍHO PARKU SINĚVIR, výstup k legendou opředenému SINĚVIRSKÉMU JEZERU, 
návštěva malebné vesničky SINĚVIRSKÁ POLJANA, ochutnávka místní speciality šašliku, procházka roman-
tickými údolími řek Těrebly a Ozerjanky, výstup k vysokohorskému divokému jezírku OZIRCE ve svahu polo-
niny PIŠKOŇA, koupání v osvěžujících peřejích průzračných říček, 15 km, autobusem zpět do hotelu, večeře.
5. den: Odjezd autobusem pod poloninu BORŽAVA, výjezd lanovkou, a pěšky po pěšinách lemovaných hus-
tými porosty borůvek po hlavním hřebenu s nádhernými výhledy do údolí a na panorama celé poloniny až do 
vesnice RIČKA, 17 km, autobusem do hotelu, večeře.
6. den: Výlet do KOLOČAVY za nedávnou československou historií - muzeum Ivana Olbrachta, dřevěný 
kostelík s hroby četníků zastřelených Nikolou Šuhajem, skanzen s úzkokolejkou, hroby Nikoly a Eržiky. Výstup 
„gruzavikem“ na hřeben poloniny KRÁSNÁ, procházka po hřebeni a sestup zpět do KOLOČAVY, 10 km, 
občerstvení v bývalé četnické stanici, autobusem zpět do hotelu, večeře.
7. den: Odjezd do vesničky IZA s proutěným zbožím všeho druhu, návštěva druhého největšího města Pod-
karpatí MUKAČEVA (hrad, centrum města s pěší zónou, poslední nákupy v ohromné tržnici), odjezd přes 
Slovensko do ČR.
8. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným busem, 5x ubytování v hotelu ***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 
5x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 400 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 KčPO
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ZAPOMENUTÝ SVĚT  
VÝCHOdNÍHO PRUSKA 
KALININGRADSKÁ OBLAST A SEVEROVýCHODNí POLSKO

KRAJEM NIKOLY ŠUHAJE

UKRAJINA, POLSKO, RUSKO
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Pojeďte s námi poznávat jeden z nejtajemnějších koutů dnešní Evropy. Vždyť toto území obývané kdysi 
pohanskými Prusy přitahovalo už naše předky. Svatý Vojtěch zde při snaze o přivedení tohoto baltského 
etnika na pravou víru přišel o život, několik staletí později tu Přemysl Otakar II. zakládá město Královec 
a Jan Žižka údajně svádí jednu ze svých prvních slavných bitev právě u Grunwaldu. Za vlády řádu ně-
meckých rytířů přijali Prusové křesťanskou víru a postupně i německý jazyk. Posléze se tento kraj stává 
kolébkou německé kultury a filosofie. Po 2 svět. válce je území rozděleno mezi Polsko a Sovětský svaz.
Tento zájezd je právě o hledání onoho starého světa, jenž částečně zůstal v troskách, a o poznávání 
historických souvislostí a nových reálií tohoto zapomenutého světa.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje, 7x snídani, průvodce, komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 500 Kč (povinné při nedoobsazení), večeře 1 990 Kč, vízum do Ruska 2 500 Kč

Kód Termín Cena Trasa
PL714-18-1    24.04 – 03.05. 13 490,-              J + Jaroměř, Náchod

Kód Termín Cena Trasa
UK713-18-1     27.07. – 03.08. 10 990,- J* + Jihlava, Olomouc

Navštivte s námi aktivně s lehkou turistikou Podkarpatskou Rus, spjatou s naší historií. Pojeďte na 
pohodový pobyt plný romantických toulek po údolích, hřebenech, vesnicích, místních zajímavostech 
a toulání po poloninách Podkarpatské Rusi, které skýtá netušené možnosti a díky příbuznosti a podobnosti 
jazyka je více než snadné navázat kontakt a dozvědět se něco málo o způsobu života místních obyvatel.

MEŽHORJE » KAMJONKA » BORŽAVA » PILIPEC » NP SINĚVIR » SINĚVIRSKÉ JEZERO » SINĚVIRSKÁ 
POLJANA » BORŽAVA » RIČKA » KOLOČAVA » IZA » MUKAČEVO 

PŁOCK » CIECHANÓW » NIDZICA » GRUNWALD » OLSZTYN » MORĄG » DOBRE MIASTO » LIDZBARK 
WARMIŃSKI » BAGRATIONOVSK » KALININGRAD » BAJTIJSK » JANTARNYJ » SVETLOGORSK 
» ZELENOGRADSK » SOVĚTSK » NĚMAN » MAYOVKA » ČERŇACHOVSK » GUSEV » SUWAŁKI » 
AUGUSTÓW » KRUSZYNIANY » TYKOCIN » BIAŁYSTOK

BUKUREŠ
Ť

SINAIA

BRAŠOV
CODLEA

SIBIU

NP Siněvir



RUMUNSKO TRANSYLVÁNIE

BUKUREŠ
Ť

SINAIA

BRAŠOV
CODLEA

SIBIU

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie. 
Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a  pokračujeme do SIBIU. Dopoledne návštěva jednoho z největších 
evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží 
do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova 
a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce 
skanzenu nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU - pravoslavná bazilika ru-
munské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. 
stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna 
a mnoho dalších zajímavosti města. 
3. den: Cesta Transylvánií. Zastavíme v městečku CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky 
v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN, kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV, měs-
to obklopené Jižními Karpatami tzv. „Transylvánskými Alpami“. Prohlídka a procházka „černým Salcburkem“ 
Brašovem,  středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče, židovská 
čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia.
4. den: V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER, který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po 
svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné  náboženské objekty, 
ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ, postavené jako letní sídla rumunským králem 
Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI, které je 
součástí horského pásma Karpat, pokračujeme lanovkou (v případě nepřízni počasí v kombinaci s jeepy) na 
hřebeny hor až ke skalnímu útvaru BÁBELSKÁ SFINGA, krátký pěší turistický okruh po hřebeni s panora-
matickými výhledy do okolí. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA 
s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského 
skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis.
5. den: Po snídani odjedeme do hl. města Rumunska BUKUREŠTI, navštívíme majestátní budovu Parla-
mentu, uvidíme hrob prezidenta Ceaušesca, podíváme se k Hlavní katedrále rumunské ortodoxní církve se 
sídlem jejich metropolity – patriarchy, projdeme se historickým centrem města se Starým knížecím dvorem 
– místo řemeslnických dílen, shlédneme secesní nákupní pasáže, Památník nezávislosti, bývalý Královský 
palác, kde navštívíme Národní galerii - muzeum a obrazárnu s velkou sbírkou vlámských mistrů. Nakonec 
přejedeme metrem k návštěvě Muzea rumunského sedláka a večer odjedeme do republiky. 
6. den: V dopoledních hodinách příjezd do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odjezd z ČR, tranzit přes Srbsko 
do Černé Hory, dopoledne turistika v PROKLE-
TÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského 
jezera, nocleh. 
3. den: Oblast METOHIJE (západní Kosovo), 
PEĆ, návštěva městečka, případně komplexu 
Pećského patriarchátu. Podél úpatí Prokle-
tých hor do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, roz-
sáhlý cyklus fresek, kosovské město PRIZREN, 
turecká čtvrť. Přejezd na území Albánie, nocleh 
v zapomenutém BAJRAM CURRI, krásná polo-
ha, kulisa horského velikánu Jezerca, jednodu-
ché ubytování, ale skvělá strava. 
4. den: Brzké vstávání (v 5:00 hod.), plavba po 
majestátní řece DRIN z Fierzë do Komanu, zátoky, útesy, vodopády. Odpoledne návštěva pozůstatků pevnosti 
ROZAFAT s překrásným výhledem do údolí na soutoku tří řek u SKADARU, nocleh ve městě.
5. den: Rovinatá střední Albánie, LEZHE, zde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg, KRUJË, na-
vštívíme jeho hradní baštu, DRAČ (Durres), městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr 
z 2. st. n. l. Odpoledne navštívíme BERAT, nejstarší a nejkrásnější albánské město, byzantsko-slovanská 
citadela, mešity a kostely v dolním městě, nocleh.
6. den: Cestou k moři návštěva APOLLONIE, po příjezdu nás čeká Albánská riviéra. Vyjedeme do průsmyku 
LLOGARE (1 058 m), pokračujeme do řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, a dále krajem zemních py-
ramid až k HIMARË, přímořské letovisko, zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QE-
PARA shlédneme ponorkovou základnu a  na ostrůvku pevnost Aliho Paši Tepelenského. Nocleh v Gjirokastře.
7. den: Prohlídka města GJIROKASTRA, památková rezervace, historické centrum, pevnost s muzeem vojen-
ství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil E. Hoxha. BUTRINT, 
návštěva archeologického areálu, procházka mezi zachovalými antickými objekty, muzeum. Přímořské 
letovisko SARANDË, srdce jižního pobřeží, promenáda. Na závěr vyvěračka MODRÉ OKO, výjimečný pod-
zemní pramen, návrat to hotelu.
8. den: Údolí řeky Vjosë, PËRMET, malebné městečko v krajině obklopené velehorami, turist. vycházka do 
vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality.
9. den: Město KORÇA, albánská „Paříž“, centrum albánského národního obrození s muzeem středověkého 
umění. VOSKOPOJA, pravoslavný klášter a chrámy, odpoledne turistika ke skalním jezírkům v NP DRENOVË. 
Nocleh opět ve vesničce Mborja nedaleko Korče.
10. den: Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, rybářská vesnice LIN, vykopávky s antickými mozaikami, koupání 
v jezeře, přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města, nocleh u jezera v NP MAVROVO.
11. - 12. den: TETOVO, stará turecká Pestrá mešita, turistika na Popově Šapce v ŠAR PLANINĚ, horský 
masív s ledovcovými jezery. Odpoledne odjezd do ČR.

Vydejte se s námi do Transylvánie, za tajemnými hrady hraběte Drákuly a do pohádkové horské krajiny 
pohoří Bucegi.

Vydejte se s námi tajuplným Balkánem za směsicí křesťanství a islámu, spatříme neuvěřitelné kontrasty 
dob dávno i nedávno minulých, projdeme horská údolí a nahlédneme do obyčejného života balkánského 
venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x polopenzi, plavbu po 
řece Drin, pobytovou taxu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3 100 Kč (povinné při nedoobsazení)

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování hotely*** – 2lůžk. po-
koje s příslušenstvím, 3x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 300 Kč, 3x večeře 990 Kč, komplex. 
pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

SLEVA 55+  ze základní ceny - 3%  
Zájezd provází Petr Horák
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SIBIU » SKANZEN U SIBIU » CODLEA » BRAN » BRAŠOV » SINAIA » SINAISKÝ KLÁŠTER » VELKÝ 
A MALÝ PELEŠ » POHOŘÍ BUCEGI » BÁBELSKÁ SFINGA » BUKUREŠť 

PROKLETÉ HORY » PRIZREN » KOMAN » ROZAFAT » SKADAR » LEZHE » KRUJË » DRAČ » BERAT » 
APOLLONIA » DHËRMI » HIMARË » GJIROKASTRA » BUTRINT » PËRMET » KORÇA » VOSKOPOJA » NP 
DRENOVË » LIN » OHRID » NP MAVROVO » TETOVO 

RUMUNSKO, ALBÁNIE, ČERNÁ HORA, KOSOVO, MAKEdONIE

Kód Termín Cena Trasa
AL716-18-1                18.07. – 29.07. 16 890,-         J* + Břeclav, Bratislava
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KARPATY A HRADY KNíŽETE DRÁKULY

K RYZíMU DRAHOKAMU VýCHODU  

ALBÁNIE
TAJUPLNÝM BALKÁNEM 

Kód Termín Cena Trasa
RO715-18-1 04.09. – 09.09. 6 590,-                    B, F, G

Doporučujeme
- zámky VELKý a MALý PELEŠ
- útvar BÁBELSKÁ SFINGA
- „Drakulův“ hrad BRAN

Zámek Peleš

Berat



aktivní dovolená
a zájezdy
S LEHKOU
TURISTIKOU

Zájezdy pro vás, kteří dáváte přednost zdravému pohybu 
a aktivní dovolené. Chodíte rádi do přírody, milujete nádherné 
pohledy do údolí, svět ledovců, modrá jezera a panoramatické 
výhledy na horský svět velikánů? Vyberte si z naší široké na-
bídky zájezdů s lehkou i střední turistikou. 

» Dopřejte si aktivní dovolenou a spoustu zážitků
» Vyberte si zájezd dle náročnosti turistiky 
» Turistické výšlapy jsou kombinovány s využitím lanovek a zubaček
» Cestujte s průvodcem a poznejte přitom vlastní limity

Prožijte aktivní dovolenou v nádherných alpských údolích. Dovo-
lenou na čerstvém vzduchu uprostřed krásné přírody. Ocitnete se 
daleko od rušných měst a všedních starostí. Ubytováni budeme 
v krásných hotelích převážně s polopenzí a wellness. Součástí pro-
gramů jsou i slevové karty, které nám umožní zdarma neomezeně vy-
užívat lanovky a vláčky. Pro vaši lepší orientaci a turistické možnosti 
uvádíme u našich zájezdů stupně náročnosti turistiky, uváděné na 
stupnici 1 – 5, například: (náročnost 2 z 5; 2 hod.), stupeň náročnosti 
2 z pětibodové stupnice a délka trasy 2 hodiny. Převážně se jedná 
o lehčí turistiku.
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LECHTALSKÉ ALPY

LECHTALSKÉ ALPY

fATRA - VRÁTNÁ dOLINA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd na Slovensko, zastávka v obci ČIČMANY, která je známá svou 
lidovou architekturou, prohlídka, odpoledne ubytování. 
2. den: Snídaně, základní varianta (náročnost 2,5 z 5; 6 hod. ) od hotelu se vydáme na JÁNOŠÍKOVY DIERY 
(625 m), které jsou v národní přírodní rezervaci Rozsutec, cestou kolem vodopádů a zajímavými skalními 
útvary. Dále vystoupáme přes sedlo MEDZIROZSUTCE (1 250 m) až na MALÝ ROSZUTEC (1 343 m), ze 
kterého se otevírají nádherné pohledy, zpět okruhem až do hotelu. Lehčí varianta (2 z 5; 4 hod.): jen do 
Jánošíkovských dier a zpět přes BOBOTY (620 m.) Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Snídaně, základní varianta (2,5 z 5; 5 hod.): z hotelu do srdce národního parku přes TIESŇAVY 
(650 m) až do sedla PRÍSLOP (916 m), dále pokračujeme do STARÉHO DVORA (614 m), krásná vyhlídková 
trasa, kterou dokončíme okruhem s výstupem na SOKOLIE (1170 m) a pak již sestup dolů do Terchové. Lehčí 
varianta (1,5 z 5; 3 hod.): končí ve Starém Dvore, odkud nás odveze náš bus, terchovská večeře.
4. den: Snídaně, základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): odjezd busem k chatě VRATNA (750 m), výjezd kabin-
kovou lanovkou do SNILOVSKÉHO SEDLA (1 520 m), výstup na VELKÝ KRIVÁŇ (1 709 m), nejvyšší vrchol 
Malé Fatry. Za příznivé dohlednosti se nám naskytnou výhledy na panorama okolních hor v severozápadní 
části Slovenska. Zpět se vydáme přes třetí nejvyšší vrchol CHLEB (1646 m), pokračujeme po hřebeni přes 
HROMOVÉ (1 636 m) sestupem až do GRUNU (989 m) a dale nás čeká jen kratší sestup k chatě Vratna. 
Lehčí varianta (2 z 5; 4 hod.): z Hromové hory se vrátíme zpět stejnou cestou a kabinkovou lanovkou 
sjedeme k busu. 
5. den: Snídaně, odjezd busem do vesnice KRASŇANY (650 m), základní varianta: (3 z 5; 7 hod.): výstup 
na horu MALÝ KRIVÁŇ (1 671 m) a zpět do Krasňan přes PRIPOR (1 342 m), vcelku náročná trasa, ale 
s hezkými výhledy. Možnost ulehčení túry pomocí lanovky. Lehčí varianta: odjezd na individ. prohlídku hradu 
STREČNO, který se tyčí na strmé skále nad údolím řeky Váh. Možnost projížďky po pltích. Odjezd na hotel.
6. den: Po snídani odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do rakouského údolí Tannheimertal, krásné tyrolské jezero VILSALPSEE, vápen-
cové masívy hor, cca 1 hod. procházka nebo posezení v restauraci u jezera. Odjezd do hotelu v údolí Lechtal. 
2. den:  Místním busem do Lechu am Arlberg. Výjezd lanovkou RÜFIKOPFBAHN (2 350 m), panoramatická 
vyhlídka, odpoledne lanovkou na SCHLEGELKOPF, nenáročná turistika, oblast s vápencovými skalami. Do 
Lechu je možné sejít pěšky nebo sjet lanovkou. 
3. den: Celodenní výlet silnicí SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE, krásná vysokohorská krajina, jezera, le-
dovce, nenáročná procházka kolem přehrady, prodejna největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost nákupu. 
4. den: Místním busem do vesnice Bach, lanovkou na JöCHELSPIZBAHN (1 768 m), „naučná stezka alpskou 
flórou“, možnost i celodenní túry. Odpoledne procházka z Holzgau údolím HöHENBACHTAL, kolem vodopá-
du SIMMSWASSERFALL, až k chatě Untere Rossgumpenalm, nejvyšší a nejdelší pěší visutý most Rakouska. 
5. den: Místním busem do vesnice Warth, lanovkou na STEFFISALPEXPRES (1 884 m), celodenní turis-
tika. Možné varianty náročnosti, lehké trasy k místním horským chatám, středně náročné túry, oblíbená 
okružní túra k jezeru Körbersee, (pokud nebude lanovka v provozu, bude tato varianta řešena našim busem), 
dojedeme do průsmyku HOCHTANNBERGPASS (1 676 m), pěšky až k jezeru Körbersee nebo procházky 
Lechtalským údolím. Přímo ve STEEGU lze navštívit aquacentrum (vstupné se slevou 25% v rámci karty).
6. den: Odjezd do údolí NAMLOS, návštěva osady se salašemi a horskými chatami FALLERSCHEIN, vycház-
ka cca 45 min. Kolem poledne odjezd, návrat ve večerních až nočních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR, příjezd do údolí TANNHEIMERTAL. Jezero VILSALPSEE, obklopené vápencovým 
masivem hor. Procházka nebo posezení v restauraci na břehu jezera. Večer příjezd do hotelu v údolí Lechtal.
2. den: LECHU AM ARLBERG, luxusní alpská vesnice, která získala na výstavě Florale 2004 zlatou medaili 
a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanovkou RÜFIKOPFBAHN do 2 350 m, pěkné výhledy. Od-
poledne přejezd přes Warth do průsmyku HOCHTANNBERGPASS (1676 m), pěšina k jezeru Körbersee.
3. den: Výlet po silnici SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE, krásná vysokohorská krajina, jezera, ledovce, 
nenáročná procházka kolem přehrady (2-2,5 hodiny). Krátká zastávka v nejvýše položené sýrárně ve VOR-
ARLBERSKU, možnost nákupu. Odpoledne návrat do hotelu, indiv. procházka k blízkým vodopádům.
4. den: Vesnice HOLZGAU a procházka údolím HöHENBACHTAL k visutému mostu přes údolí. Odjezd do 
ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Zájezd do žádané oblasti Národního parku Malá Fatra s překrásnými výhledy do okolí, kde se lze vydat 
na více nebo méně náročné túry. Během zájezdu se projdeme po vyhlídkové trase nad Vrátnou dolinou, 
projdeme přírodní rezervací Rozsutec skrz Jánošíkovy Diery a vystoupáme na nejvyšší horu Velký Kriváň 
či na sousední horu Chleb. Mnohé vrcholy Malé Fatry nabízejí za dobrého počasí a příznivé viditelnosti 
krásné výhledy na Velkou Fatru i Západní Tatry. Ubytovaní budeme v srdci tohoto turistického ráje 
s velkým množstvím turistických možností.

Kouzelný svět alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s  výhledy na okolní „tříti-
sícovky“, přehrady a vodopády, Lechtalská karta v ceně zájezdu. 

Zájezd do světa alpské přírody, výhledy na okolní „třítisícovky“, vstupy v ceně zájezdu.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** ve Steegu, 5x polopenze (snídaně formou bufetu, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hl. jídel od 2.dne a salát. bufet), 1 nápoj u večeře, využívání sauny 
a páry v hotelu, Lechtalskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů, koupališť), mýtné po vysokohorské silnici Silvretta 
Hochalpenstrasse, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Cena pro dítě: 6-13,9 let na 3. nebo 4. lůžku 6 990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** ve Steegu, 3x polopenzi (snídaně formou bufetu, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hl. jídel od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře, vstupy a mýtné po 
vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 700 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování hotelu*** v Terchové -2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani formou 
bufetu, 4x večeři – menu 3 chody + 1x terchovská večeře, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje”
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 300 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Sleva: dítě se dvěma dosp. na pokoji 0-6 let 1 600 Kč AK
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SLOVENSKO, RAKOUSKO

Kód Termín Cena Trasa
A718-18-1 11.08. – 16.08. 11 290,- N

Kód Termín Cena Trasa
A719-18-1 21.06. – 24.06. 7 590,- N
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POZNÁNí MALé FATRY 

Kód Termín Cena Trasa
SK717-18-1 21.07 – 26.07. 8 990,-                    J* + Olomouc

PRO SENIORY

Malá Fatra

Čičmany



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjedeme z ČR a k večeru příjezd do 
vysokohorské vesnice DAMÜLS (1 431 m), ubyto-
vání v hotelu, večeře.
2. den: Odjezd místním autobusem do vysokohor-
ské vesnice FASCHINA (1 486 m) v údolí GRO-
SSES WALSERTAL, které se pro svou dokonalou 
symbiózu drsné přírody a života člověka stalo bio-
sférickou rezervací . Výjezd lanovkou STAFE-
LAPE do mezistanice. Zde začíná velmi pěkná stez-
ka alpskou florou, které dominují lilie zlatohlávek 
(cca 45 minut – 1 h chůze). Na konci stezky jsou 
různé varianty, jak pokračovat dál: sjet lanovkou 
dolů nebo sejít nenáročným okruhem přes horskou 
chatu Franz Josef Hütte až do údolí (cca 1,5 – 
2 h). Návrat do hotelu z průsmyku Faschinajoch 
pěšky po pěšině (45 minut chůze) nebo místním 
autobusem. Pro zdatné účastníky výstup na osa-
mocený dominantní travnatý vrchol GLATTHORN 
(2 133 m) – nejvyšší horu BREGENZERWALDU 
(výstup 1 h, převýšení 300 m, fixní lana) a okruhem pěšky přes horskou chatu až do hotelu. Večeře.
3. den: Odjezd naším autobusem do MELLAU, výjezd lanovkou MELLAUBAHN (1 395 m) a různá nenáročná 
putování k alpským salaším, např. k Alpe Kannis a Alpe Wurzach (1 620 m, 1 h chůze). Symbolem krajiny 
je markantní vrchol KANISFLUH (2 044 m), jehož zdolání si zdatnější účastníci nenechají ujít (výstup 2 h, 
převýšení cca 600 m). Od vrcholového kříže je vidět na celý Bregenzerwald. Obzory na východě ohraničují 
ostré štíty nad Arlberským průsmykem, zatímco na západě se kopce snižují až k Bodamskému jezeru. Večeře. 
4. den: Den strávený v místě ubytování, pěšky nebo místním autobusem k lanovce v DAMÜLS, výjezd la-
novkou UGAEXPRES (1 800 m) a různé varianty např.: nenáročný okruh kolem salaše Ugaalpe (cca 1 h 
chůze), pěšky do Damüls (taktéž 1 h chůze). Na středně zdatné účastníky čeká nádherná hřebenová túra 
přes vrcholy HOCHBLANKE (2 068 m) a RAGANZER BLANKEN (2 051 m), na závěr posezení na salaši 
Oberdamülseralpe, která se nachází již kousek nad Damüls (cca 4 h chůze). Nejzdatnější účastníci si dají 
navíc jako rozcvičku výstup na impozantní vrchol MITTAGSPITZE (2 095 m), který je symbolem Damüls 
a z každého úhlu je úplně jiný (navíc cca 1 hodina, fixní lana). Večeře.
5. den: Odjezd naším autobusem do SCHOPPERNAU, výjezd lanovkou DIEDAMSKOPF (2 020 m) a různé 
varianty: vyhlídka na vrcholu DIEDAMSKOPF (10 minut) na známé vrcholy v Lechtalských Alpách nebo 
Montafonu. Nenáročná procházka do mezistanice přes salaše Ober a Mitteldiedamsalpe (1 h chůze) nebo 
delší varianty přes Kreuzel nebo Neuhornbachjoch a další salaše taktéž do mezistanice (2,5 – 4 h chůze). 
Odpoledne návrat do hotelu, večeře.
6. den: Odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

BREGENZERWALd  
A GROSSES WALSERTAL

GROSSGLOCKNER,   
BERCHTESGAdEN

RAKOUSKO PRO POŽITKÁŘE

A HITLEROVO ORLí HNíZDO

Bregenzerwald – utajený klenot na samém západě Rakouska, panenské vysokohorské údolí Grosses 
Walsertal – biosférický park UNESCO, nedotčená příroda a atmosféra horských salaší s výrobou zdejších 
sýrů, odlišná fascinující kultura od ostatních oblastí Rakouska, zelené stráně, elegance dřeva, turistika 
pro každého.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR. U REUTTE návštěva „Highline179“, nejnovější turist. atrakce regionu v závratné 
výšce 114,6 m nad údolím. Nebojácní zde mohou vyzkoušet svoji odvahu (vstup cca 8 €). Ostatní mohou 
navštívit hradní zříceninu nebo muzeum Hradního světa EHRENBERG (vstup cca 8 €) nebo přírodní expozici 
„Der letzte Wilde“, popisující divokou řeku Tyrolska Lech (vstup cca 5 €). Příjezd na hotel. 
2. den: Odjezd do nejvýše položeného města v Bavorsku FÜSSENU v samém srdci Allgäuských Alp. Pro-
cházka po Cestě mezi korunami stromů v délce přes 480 m. Výhledy na hory kolem Füssenu a divokou 
řeku Lech (vstup v ceně). Pokračujeme k vodopádům LECHFALL a trasa končí v centru městečka Füssen se 
Starým městem, prohlíka. Odpoledne výjezd lanovkou na vrchol HAHNENKAMM (1 740 m), výhled na okolní 
hory i na nejvyšší horu Německa Zugspitze. Procházka po Stezce bosých nohou, 1,2 km dlouhá, 18 různých 
povrchů (tráva, štěrk, kameny, šišky…). Jiná trasa vede k alpské květinové zahrádce (výjezd lanovkou v ceně). 
3. den: Odjezd k jezeru HEITERWANGER SEE, které je propojeno s vedlejším jezerem Plansee a dohromady 
tvoří obě jezera největší vodní plochu Tyrolska. Plavba lodí po průzračném jezeře ( jízdenka v ceně). Přejezd 
busem k zámku LINDERHOF, prohlídka zahrad (vstup cca 5 €) nebo prohlídka zahrad i interiérů (vstup 9 €).  
Cestou zpět zastávka u kláštera ETTAL, který je proslaven kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Na závěr dne 
relax v alpských termálních lázních EHRENBERG, vstup do bazénů na 2 hod. v ceně, sauny za příplatek. 
4. den: Cestou zpět zastávka u stadionu v GA-PA – dějiště zimních olympijských her r. 1936 a zároveň 
místo, kde se každoročně koná Turné čtyř můstků. Odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách 
(dle jednotlivých nástupních míst).

PROGRAM ZÁJEZDU:
Konkrétní program a bližší informace na www.redok.cz.
1. den: Ráno odjezd z ČR a prohlídka města SALCBURK, ubytování
2. den: Celodenní výlet do nitra NP VYSOKÉ TAURY, panoramatická silnice GROSSGLOCKNER HOCHAL-
PENSTRASSE, nejvyšší hora Rakouska, výšina císaře Františka Josefa, rozhledna Wilhelma Swarovského, 
ledovec Pasterze, cestou zpět zastávka v ZELL AM SEE. 
3. den: NP BERCHTESGADEN, návštěva Solného dolu a výjezd na KEHLSTEIN (1 834 m), kde se tyčí 
Hitlerovo Orlí hnízdo. Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu **** v Damüls, 5x polopenze (snídaně formou bufetu, 
večeře menu o 3 chodech a salátový bufet), Bregenzerwaldcard (využívání lanovek, místních autobusů), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 2 500 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč, 
hotelové wellness (malý bazén a sauny) 9 €/os/den
Sleva: dítě 6-10,9 let na 3. a 4.lůžku cena 7 290 Kč, dítě 11-15,9 let na 3. a 4. lůžku cena 9 290 KčAK
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PŘÍROdNÍ PARK REUTTE
BRÁNA K TYROLSKU

RAKOUSKO
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Pobyt v oblasti přírodního parku Reutte, brána k Tyrolsku, kombinace hor, jezer, údolí, termálních lázní 
a hradních zřícenin. Hradní svět Ehrenberg s muzeem, visutý most Highline179, hora Hahnenkamm 
a lehká turistika v nezaměnitelném i když ještě ne příliš známém regionu.

Zájezd nás zavede na nejzajímavější místa v Rakousku a Německu. Salcburk, Grossglockner Hochalpen-
strasse, zasněžené vrcholky „třítisícovek“, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner.

Cena zahrnuje: dopr. lux. klim. busem, 3x ubyt. v hotelu****, 3x polopenzi, většinu vstupů a jízdné v programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné (vstupy cca 8-17 €), fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 000 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v gasthofu***, 2x snídani, mýtné, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 500 Kč (povinné při nedoobsaz.), 2x večeře 590 Kč, komplex. poj. vč. storna zájezdu 110 Kč

Kód Termín Cena Trasa
A720-18-1 14.06. – 17.06. 8 690,- N

Kód Termín Cena Trasa
A721-18-1 05.07. – 07.07. 4 790,- N
A721-18-2 28.09. – 30.09. 4 790,- N

Kód Termín Cena Trasa
A722-18-1 01.07. – 06.07. 12 590,- N

Bregenzerwald Plansee

 Walsertal



dACHSTEINSKÁ BOMBA
Ramsau am Dachstein, vstupní brána k nádhernému masivu Dachstein, alpská příroda, svět hor, vodopá-
dů, ledovec Dachstein, turistika pro každého. Dachsteinská karta v ceně zájezdu.

S KARTOU V CENĚ 
PŘÍROdNÍ PARK REUTTE

dACHSTEINSKÁ BOMBA

MONTAfON

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd autobusu z ČR, příjezd do 
údolí MONTAFON v nejzápadnější části Rakouska, 
ohromující scenérie i svébytnou kulturu. Ubytování 
a večeře.
2. den: Výlet místním autobusem do vesnice 
LATSCHAU, výjezd lanovkou na vrchol GRÜNECK 
(1 890 m). Středně náročná trasa „AlpkulTour“ 
kultura pastvin a salašnických osad. Pauza u chaty 
Lindauerhütte (1 744 m), která se nachází pod 
hlavní dominantou pohoří Rätikon – masivem 
DREI TÜRME. Zde je udržovaná alpská botanická 
zahrada. Zpět vede trasa po zpevněné cestě údo-
lím GAUERTAL, pro které jsou typické vorarlberské 
dřevěné domky (4 hodiny chůze).
3. den: Odjezd do vesnice SCHRUNS. Výjezd la-
novkami na vrchol SENNIGRAT (2 300 m) – pěkný 
okruh po horských pěšinách kolem chaty Wormser 
Hütte k jezerům Herzsee, Kälbersee a Schwarzer-
see. Během túry se vám naskytne krásný výhled na vrchol ZIMBA (2 643 m), který je nazýván vorarlberským 
Matterhornem, projdete nejdelším lyžařským tunelem na světě a z vyhlídky SURBLIES (1980 m) se pokochá-
te vrcholy v pohořích VERWALL A SILVRETTA (cca 2 h chůze). Zdatnější vystoupí na vrchol Kreuzjoch (2 395 
m). Odpoledne přejezd do údolí BRANDNERTAL, které se nachází na rakousko – švýcarském pomezí. Výjezd 
lanovkou k jezeru LÜNERSEE – nádherně tyrkysově modré jezero ležící v kouzelném skalním kotli a zároveň 
klenot pohoří RÄTIKONU. Nenáročný okruh okolo jezera (2 h chůze).
4. den: Odjezd do vesnice GARGELLEN (1 423 m), nejvýše položená vesnice v oblasti. Údolí a sedlo Schlappi-
ner Joch oddělují masivy RÄTIKON a SILVRETTA. Výjezd lanovkou na vrchol SCHAFBERG (2 130 m), nená-
ročná okružní „stezka pašeráků“, která vede k jezírkům Schafbergsee a Gandasee (1 h). Trasu je možné 
si prodloužit o výstup do sedla GAFIERJOCH (2 415 m), odkud je vidět do Švýcarska (celkem 2,5 h). Volné 
odpoledne, např. při pěkném počasí koupání v biotopu, který je hned naproti hotelu.
5. den: Snídaně, různé varianty, jak strávit volný den v údolí MONTAFON s využitím karty a místních 
autobusů: 1. Výjezd po silnici SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE, nádherná vysokohorská krajina, je opráv-
něně nazývána „cestou snů“, nenáročná procházka kolem přehrady Silvrettasee (2 h). Pro zdatné účastníky 
celodenní túra od přehrady údolím BIELETAL přes sedlo Radsattel (2 652 m) k chatě Wiesbadener Hütte 
(2 443 m) a zpět údolím Ochsental po zpevněné cestě. Během túry se vám otevřou nádherné výhledy na 
ledovce a na vrchol PIZ BUIN (3 312 m), cca 4,5-5 h chůze.
2. Z vesnice GASCHURN výjezd lanovkou Versettlabahn (2 100 m) – středně náročná túra údolím NO-
VATAL k další lanovce Garfreschbahn (1 507 m), kterou se dá sjet do údolí (cca 1,5 hodiny chůze). Nebo 
středně náročná túra po pěšinách s výstupem na vrcholy VERSETTLA (2 372 m) a MADRISELLA (2 466 m). 
Stejnou cestou zpět (celkem 3 h chůze) nebo náročnější 5 hodinový okruh.
6. den: Po snídani zastávka v prodejně sýrů – typický sýr pro Montafon je „Sura Kees“. Možnost nákupu 
nejen sýrů, ale i dalších vorarlberských specialit, odjezd do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd, odpoledne RAMSAU AM DACHSTEIN, ubytování a večeře.
2. den: Výlet po mýtné silnici pod hřeben GOSAUKAMM s horou Bischofsmütze (2 458 m), salaš OBER-
HOFALM, cca 1 hod. procházka kolem jezírka. Návrat do Ramsau, lanovkou na RITTISBERG, lehká turistika 
kolem horských chat, výhledy na Dachstein. Zpět lanovkou, pěšky nebo na horských koloběžkách (cca 5 €). 
3. den: Varianty, jak strávit den v okolí ledovce DACHSTEIN: túra kolem salaší nebo výjezd místním busem 
a lanovkou na Dachstein (2 700 m), visutá vyhlídková plošina se skleněnou podlahou Skywalk, Ledový 
palác, podzemní ledové království s krásnou výzdobou (cca 10 €), pro odvážné 100 m dlouhý visutý Dach-
steinský most a Schody do prázdna. Návrat do hotelu místním busem nebo pěšky. 
4. den: Odjezd do Pichlu, lanovkou do horské oblasti REITERALM. Lehká turistika, procházka podél jezer 
WALDSEE a UNTERSEE až k jezeru SPIEGELSEE (cca 1,5-2 hod.). Středně náročná turistika, panoramatický 
okruh s řadou plesových jezírek vč. jezera Spiegelsee, stoupání na hřebeny k vrcholu Gasselhöhe (2 001 m), 
sestup k chatě Gasselhöhehütte (cca 3,5-4 hod.).
5. den: Výlet nebo variantně program v okolí Ramsau. Středně náročná turistika, výlet busem do údolí 
Untertal, vodopád RIESACHWASSERFALL, překonávání visutých mostů přes soutěsku, cesty po jištěných 
žebřících a více než 500 schodů k salaši Gfölleralm, výhledy na jezero Riesachsee, panoramatickou silnicí 
k jezeru BODENSEE, procházka k vodopádům SCHLEIERWASSERFALL. Lehká turistika, pobyt v Ramsau, 
procházky kolem hory Kulmberg nebo celodenní pěší výlet k soutěsce SILBERKARKLAMM s vodopády, 
lávkami až k chatě Silberkarhütte (cca 3 €).
6. den: Odjezd do SCHLADMINGU, výjezd lanovkou na horu PLANAI (1 900 m), krátký okruh, nádherné 
výhledy. Před polednem odjezd do ČR, návrat večer.

Podrobný program na www.redok.cz
1. den: Ráno odjezd z ČR. Odpoledne příjezd do RAMSAU AM DACHSTEIN, ubytování, večeře.
2. den: Okolí ledovce DACHSTEIN, visutá vyhlídková plošina „Sky -walk“, Ledový palác. Odpoledne Filzmo-
os, mýtnou silnicí až pod hřeben Gosaukamm, salaš Oberhofalm, procházka kolem vysokohorského jezírka. 
3. den: Výjezd lanovkou na horu RITTISBERG, zpět lanovkou nebo pěšky. Hotelové wellness, procházky. 
4. den: SCHLADMING, výjezd lanovkou na horu Planai, lehká turistika. Večer návrat do ČR.

Zájezd v době největšího květu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu. Krásný turis-
tický okruh kolem „wormských jezer“, Montafonská karta v ceně.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou bohatého 
bufetu, večeře menu o 4 chodech s možností výběru hl. jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře, 1x za pobyt svačina v hote-
lu, využívání bazénu s vířivými proudy, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů), mýtné po silnici 
k salaši Oberhofalm, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Cena pro dítě děti 5-13,9 let ubyt. na 3. nebo 4. lůžku cena 6 500 Kč, děti 14-16,9 let ubyt. na 3. nebo 4. lůžku cena 8 500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu**** v Ramsau, 3x polopenzi (snídaně formou bufetu, 
večeře menu o 4 chodech s možností výběru hl. jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře, využívání bazénu s vířivými proudy, 
Dachsteinskou kartu (využívání všech lanovek, místní dopravy, bazénů), mýtné po silnici k salaši Oberhofalm, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 700 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Cena pro osoby do 54 let: 7 490 Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu *** v Gaschurn, rozšířená polopenze s neomezenou 
konzumací nápojů (snídaně a večeře formou bufetu, odpolední svačina, nápoje mezi 10:00-21:00 hod), Montafonskou kartu 
(využívání lanovek, místních autobusů, koupališť), mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1 500 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Sleva: dospělý na přistýlce sleva 350 Kč, dítě roč. 2 000-12 cena 11 390 Kč, pro děti 6-15,9 let na 3.lůžku sleva 2 500 Kč 
z dětské ceny AK
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RAKOUSKO

Kód Termín Cena Trasa
A723-18-1 05.06. – 10.06. 11 290,- N

Kód Termín Cena Trasa
A724-18-1 24.05. – 27.05. 7 190,- N
A724-18-2 31.05. – 03.06. 7 190,- N
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ROZKVETLÁ ALPSKÁ ZAHRADA

Kód Termín Cena Trasa
A725-18-1 08.07. – 13.07. 12 990,- N

PRO SENIORY

Montafon Dachstein



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR, noční přejezd do Itálie. 
2. den: Trajektem na ostrov Korsika do BAS-
TIE, prohlídka starobylého města, pokraču-
jeme proslulým divokým kaňonem Scala di 
Santa Regina podél řeky Golo, do horského 
městečka EVISA, ubytování v hotelu, prohlíd-
ka městečka, seznámení s okolím.
3. den: Jedna z nejznámějších atrakcí ostrova 
- soutěska SPELUNCA s koupáním v kaská-
dách (2,5-3 hod.). Nejvytrvalejší mohou dojít 
pěšky až do PORTA (+7 km). Ostatní přejezd 
autobusem do Porta. Odpolední koupání 
a relaxace u moře, prohlídka atraktivního 
turistického centra západního pobřeží.
4. den: Krátká túra, starou honáckou stezkou ve fantastických červených skalních útvarech CALANCHE 
s kouzelnými výhledy na pobřeží. Milovníci moře stráví odpoledne na pláži. Ostatní pokračují dál výstupem na 
vrchol CAPU D´ORTO (1 294 m), jedna z nejkrásnějších túr na ostrově protkaná fantastickými pohledy do 
hlubin zálivu Porto (5-6 hod.), odpoledne spojení obou skupin.
5. den: Základní varianta: příjemná túra údolím řeky TAVIGNANO s koupáním v kaskádách, která se dá ztížit 
přechodem z nadmořské výšky 1 000 m přes hřeben (1 650 m) do kouzelného údolí Restonica (950 m), nebo 
pro zájemce fakult. celodenní turistika v RESTONICE (8 km z Corte, na túru odjezd místním busem, cena 
cca 17 €), nejkrásnější horské údolí Korsiky. Výstup z Restonici (1 370 m) k horským jezerům LAC DE MELO 
(1 711 m) a CAPITELLO (1 950 m). Kdo nebude mít chuť na turistiku, užije si den koupáním v kaskádách, 
v útulných hostůdkách nebo v malebných starobylých uličkách Corte. Navečer společná prohlídka města, 
návrat na ubytování.
6. den: Krátký přejezd k hotelu Castel di Vergio (1 400 m), odtud celodenní túra k horskému jezeru LAC DE 
NINO (1800 m), které leží uprostřed mělké kotliny orámován svěží zelení s trávníky pozzines. Okolí jezera je 
velmi poklidné a vzbudí ve vás pocit nic nedělání. Milovníci moře mohou místo turistiky dojet taxíkem na pláže 
v Portu (cca 20 km), odpoledne zpět do hotelu.
7. den: Dopoledne procházka k přírodním kaskádám PISCINE D’AITONE. Odpoledne pobyt u moře v Portu, 
pro zájemce lodní výlet (cca 32 €) do přírodní rezervace SCANDOLA . Odjezd zpět do hotelu.
8. den: Odjezd do BASTIE k trajektu do Itálie.
9. den: Noční přejezd, přes Rakousko, příjezd do ČR večer.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjez z ČR do Rakouska.
2. den: Příjezd do WALDU (880 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, základní varianta 
(2 z 5; 4 hod.): pěšky do údolí OBERSULZBACHTAL a podél potoka až k HOPFFELDBODENU (1 067 m), 
zpátky vozovou cestou okolo jezera BLAUSEE (900 m) až do hotelu. Pro zdatnější (2,5 z 5; 6 hod.) výstup 
ještě k chatě BERNDALM (1 514 m) a zpět stejnou cestou jako první skupina.
3. den: Odjezd do ENZINGER BODENU (1 468 m), výjezd kabin. lanovkou (na kartu zdarma) až k chatě 
RUDOLFSHÜTTE (2 311 m), základní varianta (2 z 5; 4 hod.): okolo ledovcového jezera WEISSEE (2 300 m) 
ledovcovou cestou s nádhernými výhledy na štíty třítisícovek až do úbočí ODENWINKEL a kolem jezera 
EISBODENLACKE (2 068 m) k přehradě TAUERNMOSSEE (2 048 m). Zpět k horní stanici kabin. lanovky 
krátkým výstupem, sjezd do údolí k busu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): okružní procházka kolem ledovco-
vého jezera WEISSEE a sjezd do údolí k busu. 
4. den: Odjezd do městečka KöNIGSLEITENU (1 567 m), výjezd kabin. lanovkou (na kartu zdarma) na GIP-
FELTREFFEN (2 200 m), základní varianta (2,5 z 5; 7 hod.): výstup na KöNIGSLEITEN (2 315 m), dále přes 
FALSCHRREDEL (2 420 m) až na OCHSENKOPF (2 469 m), zpět do Falschrredelu a cestou až k přehradě 
SPEICHER DURLASSBODEN (1 450 m) a kousek k parkovišti u Gerlospassu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod.): 
výjezd lanovkou, výstup na FALSCHRREDEL (2 420 m), zpět stejnou cestou, sjezd do Königsleitenu, přejezd 
busem na parkoviště u Gerlospassu, krátká procházka u přehrady SPEICHER DURLASSBODEN (1450 m).
5. den: Odjezd do KRIMMLU (1080 m). Základní varianta (2,5 z 5; 4 hod.): podél vodopádů až na horní hranu 
(1 482 m), podél potoka KRIMLER ACHE až k chatě KRIMMLER TAÜRNHAUS (1 631 m), možnost občer-
stvení, zpět stejnou cestou až do hotelu. Lehčí 
varianta (2 z 5; 3 hod.): výstup k horní hraně 
vodopádů do výšky 1 482 ma zpět stejnou ces-
tou. Do hotelu pěšky nebo místním busem. 
6. den: Odjezd do NEUKIRCHENU (858 m), 
výjezd kabin. lanovkou (na kartu zdarma) 
k horní restauraci (2 091 m). Základní varian-
ta (2 z 5; 5 hod.): od restaurace na BRAUN-
KOGEL (2 167 m) až na GAIGERSCHARTE 
(2 028 m), výstup na STEINKOGEL (2 299 m), 
zpět do průsmyku a jinou cestou zpět k horní 
stanici lanovky, sjezd dolů. Lehčí varianta (1,5 
z 5; 3 hod.): výstup na BRAUNKOGEL (2 167 m),
FRÜHMESSER (2 233 m) a okruhem přes HE-
RENNSTEIGSCHARTE (2 028 m) zpět k lanov-
ce, sjezd dolů.
7. den: Po snídani odjezd domů, návratv pozd-
ních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani formou bufetu, 
4x večeři – menu 3 chody + salátový bufet, 1x  večeře z místních specialit, karta National Card Hohe Tauern, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 300 Kč (povinné při nedoobszení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 
Sleva: dítě se dvěma dosp. na pokoji 0-5 let zdarma, 6-14 let 3 300 KčAK
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KORSICKÉ „ALPY“
A TYRKYSOVÉ MOŘE  
LEHKÁ TURISTIKA

RAKOUSKO, fRANCIE

142

Poznávací zájezd na Korsiku s lehkou turistikou. Ostrov nabízí nejen azurové moře s fantastickým po-
břežím, ale i štíty horských velikánů a romantické kaskády. Navštivte tedy Korsiku s námi, projdeme 
se soutěskami, přes horské hřebeny, ve skalních útvarech Calanche, vystoupáme k horským jezerům 
a užijeme si koupání v kaskádách i tyrkysovém moři.  

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, trajekt na Korsiku a zpět, vstupní a výstupní korsickou daň, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 6x polopenzi, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4 900 Kč (povinné při nedoobsazení)
Pozn.: Jízdní řády trajektů na sezónu 2018 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo na drobné 
úpravy programu z důvodu změny jízdního řádu trajektu.

Kód Termín Cena Trasa
FR731-18-1 30.06 – 08.07. 17 990,-              J*+ Jihlava

Kód Termín Cena Trasa
A730-18-1 21.07. – 27.07. 13 390,- J* + Tábor, Č.Budějovice

KRIMMELSKÉ VOdOPÁdY  
A ÚdOLÍ PINZGAU
S KARTOU NATIONAL CARD HOHE TAUERN 

Pohodový zájezd ke Krimmelským vodopádům, jeden z přírodních divů Evropy v rakouském Národním 
parku Vysoké Taury s kartou National Card Hohe Tauern. Právě s touto kartou nejlépe poznáme výjimeč-
nost údolí Pinzgau a přilehlých velikánů, bouřící vodu v Krimmelských vodopádech, ledovec Weissee aj.  
Ubytováni jsme v již léty prověřeném rodinném hotelu*** s venkovním bazénem. Snídaně je podávána 
formou švédského stolu a večeře menu o 3 chodech s výběrem a salátovým bufetem. Jednou pro nás 
majitel připraví pinzgauerský večer s místními specialitami.

BASTIA » EVISA » SOUTĚSKA SPELUNCA » PORTO » CALANCHE » RESTONICE » JEZERO LAC DE MELO 
» JEZERO CAPITELLO » JEZERO LAC DE NINO » PISCINE D´AITONE » SCANDOLA 

Krimmelské vodopády Evisa



V SRdCI KORSIKY SAVOJSKÉ ALPY 

Užijte si pravou, typickou a nefalšovanou Korsiku. Uvítá vás drsná krása horských vesniček v samém 
srdci ostrova, starobylá města s pohnutou historií, vůně bylin z macchie. Zažijete putování horskou příro-
dou plnou zurčících kaskád. Ubytováni budeme v samém srdci Korsiky, přímo ve starobylém městě Corte 
s úzkými uličkami a citadelou, jež se hrdě tyčí pod štíty horských velikánů. Budete tak moci vychutnat 
večerní atmosféru tohoto výjimečného místa naplno. Město s bohatou historií ležící na soutoku řek 
Tavignana a Restonica je výchozím bodem několika překrásných túr.

Zájezd do  údolí i na vrcholky hor v Savojských Alpách. Jedinečné výhledy mezi Ženevským jezerem 
a horou Mont Blanc. Díky tzv. Multi passu můžeme používat všechny lanovky na území Francie i Švýcar-
ska (celkem až 20 lanovek), některé údolní busy, vlak či koupaliště. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. - 2. den: Program A Odjezd z ČR, přejezd přes Rakousko a Itálii, trajektem do Bastie. Program B Odlet 
z Prahy/Vídně do Bastie. Dále společný program A i B Večer příjezd na hotel v CORTE, v samém srdci 
Korsiky. Kdysi hlavní město Korsiky se pyšní starobylou citadelou, jež se hrdě tyčí mezi horskými velikány. 
Večerní prohlídka města. 
3. den: Ráno autobusem na nádraží VIZZAVONA, koupání v nádherných Anglických kaskádách, pro zájemce 
náročnější výstup na nejkrásnější horu Korsiky Monte d´Oro a sestup přes kaskády.
4. den: Výlet autobusem do korsického přístavního města L`LLLE ROUSSE, které založil Pascal Paoli, na-
zývaný Korsičany otcem vlasti, jako protipól k přístavu CALVI, jež patřilo tehdejším vládcům nad ostrovem 
- Janovanům, prohlídka obou přístavních měst, koupání na nádherných korsických plážích, večer návrat do 
hotelu v Corte.
5. den: Výlet do soutěsky Restonica, výstup k nádherným horským jezerům Melo a Capitello, koupání 
v řece, nebo 2. varianta horským údolím na Manganello kaskády a salaše Tolla – možnost výběru.
6. den: Návštěva typické korsické horské vesnice MOROSAGLIA s rodným domem Pascala Paoliho, kde 
prožijete atmosféru drsné korsické minulosti při putování oblastí Castagniccia se starobylými vesničkami 
a kaštanovníkovými sady, odpoledne koupání v řece Tavignano v Corte.
7. den: Přejezd přes horské sedlo Col de Vizzavona, porostlé hustými borovými lesy, silnice se zde šplhá po 
úbočích kopců podél horské úzkokolejky, dál na sedlo Col de Verde, výstup kolem jezera Bastani na další 
korsickou dvoutisícovku Monte Renoso s nádhernými výhledy na jih Korsiky, večer návrat do hotelu.
8. den: Návštěva starobylého přístavu ALÉRIA – za římské nadvlády hlavního města Korsiky, kde přistál se 
svou delegací jediný korsický král v celé historii ostrova, nejrozsáhlejší římské vykopávky na ostrově, ochut-
návka vína, přejezd do přístavního města BASTIA, prohlídka starého přístavu a pevnosti, poslední nákupy. 
Program A Odjezd nočním trajektem. Program B Odlet z Bastie do Prahy/Vídně.
9. den: Program A Přejezd přes Itálii a Rakousko, návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v Les Crosets ve Švýcarsku, hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
6x snídani, 5x večeři, karta Multi Pass, vstup do sauny, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a lanovky mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 
Sleva: dítě do 12 let se dvěma dosp. na pokoji 2 000 Kč

Cena zahrnuje: Program A - dopravu klim busem, trajekt na Korsiku a zpět, vstupní a výstupní korsická daň, 8x ubytování 
v hotelu ve 2lůžk. pokojích s vlastním sociálním zařízením, 7x polopenze v místních restauracích, komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu, průvodce 
Program B - leteckou přepravu včetně let. tax a poplatků, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžk. pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, 6x polopenze v místních restauracích, komplex. pojištění vč. storna zájezdu, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, dopravu mimo program a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 900 Kč AK
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ŠVÝCARSKO, fRANCIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odjezd z ČR přes Německo 
do Švýcarska.
2. den: Ráno příjezd do LES CROSETS 
(1 600 m), dopolední snídaně, ubytování dle 
možnosti hotelu. Výjezd lanovkou do 2000 m, 
základní varianta (náročnost 1,5 z 5; 4 hod.):  
procházka s výhledy na vrcholky DENTS DU 
MIDI, zpět pěšky kolem salaší, večeře.
3. den: Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): 
výjezd lanovkou od hotelu (2 000 m), hře-
benovkou přes POINTE L´AU (2 152 m) na 
POINTE DES MOSSETTES (2 277 m) a dále 
na POINTE DE CHAVANETTE, v případě pří-
znivých podmínek až na POINTE DE FORNET 
(2 300 m), sestup na francouzskou stranu 
k jezeru Lac d´Avoriaz (1 778 m), městečko 
AVORIAZ, sestup k chatě LES BROCHAUX 
(1 576 m), lanovkou zpět na POINTE DES 
MOSSETTES (2 277 m) a další lanovkou do LES CROSETS, odtud pěšky až do hotelu. Pro zájemce lze i opač-
ně. Možnost lehčích túr, např. po vrstevnici mezi štíty POINTE DES MOSSETTES a POINTE DE CHESERY na 
COL DE ROCHASSONS a 3 lanovkami zpět do LES CROSETS, odtud pěšky do hotelu.
4. den: Odjezd busem do CHAMPERY, lanovkou na CROIX DE CULET (1 962 m). Základní varianta 
(2 z 5; 7 hod.): okružní cestou s  výhledy na DENTS DU MIDI či MONT BLANC přes salaš LAPISA (1 800 m) 
s možností občerstvení, na sedlo COL DE COU (1 920 m), vyhlídkovou hřebenovkou až k REFUGES DE BAR-
ME (1 498 m), zpět do Champery (1 050 m). Pro zájemce lze i opačně. V Champery projdeme tzv. Galerie 
DEFAGO - úzká římsa se zábradlím a krásnými výhledy na Champery až k restauraci DES RIVES a zpět po 
staré cestě. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): jen k chatě Lapisa, dále vozovou okružní cestou zpět k horní 
stanici lanovky do Champery, všichni odjezd do hotelu. 
5. den: Odjezd busem k prohlídce ďábelské soutěsky LES GORGES DU PONT DU DIABLE, pokračujeme 
busem do MORZINE (920 m). Základní varianta (2 z 5; 6 hod.):  pohodlná túra s výjezdem lanovkami na 
SUPER MORZINE (1 764 m) s krásnými výhledy, poté do AVORIAZU (1 778 m), pěšky do údolí, dále přes 
TETE DE LINDARET (1 950 m) s vyhlídkami a přes COL DE BASACHAUX (1 778 m) až do PRE LA JOUX 
(1 350 m). Lehčí varianta (1,5 z 5; 6 hod): stejná trasa, jen 1x výjezd a 1x sjezd lanovkami místo pěší chůze. 
Všichni busem zpět do hotelu. 
6. den: Odjezd do CHATEL (1 200 m), lanovkami k LE MORCLAN (1 970 m). Základní varianta (2 z 5; 7 hod.): 
panoramatickou vyhlídkovou cestou přes CHALET DU MOUET (1 840 m), zpět k lanovce přes PORTES D 
ONNAZ, sjezd lanovkou do SUPER CHATEL (1 660 m), odkud lze pokračovat přes CHALET NEUF (1 692 m) 
do MORGINS (1 430 m), lanovkou na LA FOLLEUSE (1 814 m) a pěšky až do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 
5 hod.): stejná trasa, jen ze Super Chatel sjezd lanovkou k busu, přejezd do Morgins a stejnou cestou do hotelu. 
7. den: Dopoledne možnost posledních krátkých procházek po okolí, odjezd do ČR s krátkou zastávkou (cca 
2 hod.) u vodopádů RHEINFALL, navečer odjezd.  
8. den: Brzy ráno příjezd do ČR.

Kód Termín Cena Trasa
FR734-18-1     21.07. – 28.07. 14 490,-         J* + Plzeň
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POZNÁVACí ZÁJEZD S TURISTIKOU 
A UBYTOVÁNíM V HOTELU

BRÁNA KE SLUNCI S KARTOU

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus FR732-18-1    10.08. – 18.08.    18 990,- J
B let   FR733-18-1 11.08. – 17.08.    29 990,- L1

Corte

Údolí Valtournenche

Jezero Capitello



ZAHRAdA dOLOMIT

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podveč. hodinách. 
2. den: Příjezd do LIVIGNA, dopole-
dní snídaně, ubytování dle možností 
hotelu. Téměř od hotelu lanovku na 
MOTTOLINO, základní varianta (ná-
ročnost 2 z 5; 5 hod.): výstup na MON-
TE DELLA NEVE (2 785 m), jedinečné 
výhledy, zpět až téměř k horní stanici 
lanovky a dále po cestě č. 115 přes sa-
laše BAITTELDA  L‘ABLES do Livigna, 
lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod.): sjezd 
lanovkou do údolí.
3. den Busem k lanovce CAROSE-
LLO 3 000, výjezd lanovkou do výšky 
2 798 m a odtud více možností jedinečných túr. Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): okolo jezera LAGO SALIN, 
sestup do údolí VAL FEDERIA a tímto údolím až k hotelu se zastávkou na salaši ALPE FEDERIA, možnost 
ochutnat místní sýr a při troše štěstí pozorovat i sviště (tato varianta lzei opačně), lehčí varianta (1,5 z 5; 
4 hod.): od horní stanice po hřebeni na VETTA BLESACCIA až k restauraci COSTACCIA (2 368 m), zpět 
k horní stanici lanovky stejnou cestou, sjezd lanovkou do hotelu.
4. den: Odjezd busem do švýcarské BERNINY, odtud lanovkou na DIAVOLEZZA (2 973 m), možnost dvou 
tras: základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): výstup na MONT PERS (3 207 m), odkud jsou fantastické výhledy na 
PIZ BERNIA, zpět k horní stanici a lanovkou zpět do údolí. Údolní cestou k jezeru LAGO BIANCO až k busu. 
Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): vynechán výstup na Mont Pers. 
5. den: Odjezd busem do průsmyku PASSO FORCOLA (2 315 m), který je hraničním přechodem mezi Itálií 
a Švýcarskem, základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): výstup do průsmyku PASSO STRETTA, poté k  jezeru LAGO 
DEL MONTE (2 606 m), kde se otvírají nové pohledy na štíty místních velikánů a pěšky na začátek LIVIGNA, 
odkud lze odjet místním busem (zdarma) až do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): od busu procházka 
údolím VALLE DELLE FORCOLA až na začátek Livigna, opět místním busem. Těžší varianta (3 z 5; 8 hod.): 
zdolání „třítisícovky“ MONTE VAGO (3059 m), zpět do průsmyku a poté základní variantou do Livigna, u této 
varianty nutné připojištění na vysokohorskou turistiku.
6. den: Výjezd busem do sedla PASSO DI FOSCAGNO a dále možnost zvolit si zpáteční cestu až do Livigna 
dle schopností, základní varianta (2,5 z 5; 8 hod.): k  jezeru LAGO DI S. GIACOMO DI FRAELE (1 958 m) 
a  kolem jezera LAGO DI LIVIGNO až do hotelu, lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): údolím VAL PILA k jezeru 
Lago di Livigno až do hotelu.
7. den: Dopoledne odjezd do švýcarského POSCHIAVO, přestup na vlak BERNINA EXPRESS a odjezd do 
ST. MORITZ s nádhernými výhledy (především kolem bílého jezera LAGO BIANCO), prohlídka vyhlášeného 
zimního střediska a odjezd busem do ČR.
8. den: Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do ANTHOLZU, dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu. Odpoledne volný 
program nebo místním busem (cca 3 €) s průvodcem k jedinečnému jezeru ANTHOLZER SEE a údolím zpět 
do hotelu (2,5 hod.), večeře.
3. den: Odjezd na celodenní výlet do Dolomit, základní varianta (2 z 5; 5 hod.): přechod (s pomocí lanovky) 
velmi známého pohoří MONTE CRISTALLO s fantastickými výhledy na městečko CORTINA DI AMPEZZO, 
po cestě č. 203 k REF. OSPITALE a busem do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 5 hod.): zpět k horní stanici 
lanovky a buď lanovkou, nebo pěšky k busu. 
4. den: Odjezd do SEXTENU, výjezd lanovkou na MONTE ELMO (2 050 m), základní varianta (náročnost 
2,5 z 5; 7 hod.): výstup na HELM (2434 m), dále přes SILLIANER HÜTTE a zpět okružní cestou č. 4-20 
k lanovce, zpět k horní stanici lanovky, sjezd do údolí, možnost prohlídky městečka. Cestou zpět zastávka 
v INNICHENU - jedinečná románská katedrála. Odjezd do hotelu. 
5. den: Odjezd k jezeru MISURINA, mýtnou silnicí k RIFUGIO AURONZO (2 320 m), základní varianta (2,5 
z 5; 7 hod.): na RIF. A. LOCATELLI (2405 m), dále přes PASSO FISCALINO (2 519 m) na chatu RIF. LAVA-
REDO (2344 m) a zpět k busu u RIF. AURONZO. Lehčí varianta (náročnost 2 z 5; 4 hod.): na Rif. A. Locatelli, 
dále na Rif. Lavaredo a zpět k autobusu. Zpět do hotelu, večeře. Obě varianty nabízejí nádherné výhledy na 
dominantu Dolomit – TRE CIME DI LAVAREDO a procházejí místy, kde se za I. světové války urputně bojovalo. 
6. den: Odjezd místním mikrobusem (cca 4 €) do průsmyku STALLER SATTEL (2 052 m, na hranicích Ra-
kouska a Itálie), základní varianta (2,5 z 5; 7 hod.): nádherný výstup na ROTE WAND (2 818 m) kolem potoka 
ACKSTAL BACHE, lehčí varianta (2 z 5; 3 hod.): z průsmyku kolem rakouského jezera OBERSEE  k chatě 
stejného jména, možnost občerstvení, italská večeře. 
7. den: Odjezd k jezeru PRAGSER WILDSEE (1500 m) - nejromantičtější jezero Dolomit, základní varianta 
(2 z 5; 7 hod.): výstup na GR. APOSTEL (1 995 m), lehká až středně těžká túra. Těžší varianta (3 z 5; 7 hod.): 
výstup na SEEKOFEL (2 810 m) - nádherné výhledy na západní část Dolomit. Lehká varianta (1 z 5; 2 hod.): 
procházka kolem jezera, zpět k busu. Všichni odjezd do hotelu. 
8. den: Po snídani odjezd do ČR, příjezd v nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v bočním údolí Antholzer Tal, hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
7x snídani formou bufetu, 5x večeři – menu 3 chody + salátový bufet, 1x večeři – italské speciality, vstup do relaxační zóny 
s krytým bazénem a fitness centrem, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2 900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 
Sleva: dítě se dvěma dosp. na pokoji 0-3 roky zdarma, 4-6 let 3 400 Kč, 7-8 let 2 200 Kč, 9-15 let 1 000 Kč
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ITALSKÝ TIBET – LIVIGNO
A BERNINA EXPRESSPOHODOVý TýDEN V ALPÁCH

ITÁLIE

144

Poznejte s námi výjimečný kraj - tzv. Italský Tibet, v bezcelní zóně mezi Itálií a Švýcarskem, v nádherném 
údolí obklopeném velkým množstvím „třítisícovek“ a ukončeném romantickým jezerem Lago di Livig-
no. Ubytováni budeme ve městečku Livigno, které je obklopené z jedné strany italskými třítisícovkami 
a z druhé švýcarskými velikány.

Zájezd je zaměřen na lehkou a střední turistiku po nejznámějších a nejhezčích lokalitách Východních 
Dolomit. Celý zájezd je koncipován tak, abychom poměrně pohodlně poznali krásné údolí Hochpustertal 
a jeho okolí, tzv. Zahradu Dolomit. Projdeme se pohořím Cristallo, navštívíme jezero Prager Wildsee 
a vystoupáme k nejznámější dominantě Dolomit - Drei Zinnen. 

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 5x ubytování v Livignu, hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani formou ital. bufetu, 5x ve-
čeři – menu 3 chody s výběrem + salátový švédský stůl, vstup do krytého bazénu, lístek na vlak Bernina - Express, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2 900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
Sleva: dítě se dvěma dosp. na pokoji 0-3 roky zdarma, 4-10 let 2 000 Kč, 11-15 let 1 000 Kč

Kód Termín Cena Trasa
IT738-18-1 21.07. – 28.07. 12 990,-              J + Plzeň
IT738-18-2 25.08. – 01.09. 12 990,-              J + Plzeň

Kód Termín Cena Trasa
IT736-18-1 29.06. – 06.07. 13 890,- J + Plzeň

Cinque Torri Livigno

Pragser Wildsee



ŠPANĚLSKÉ PYRENEJEITALSKÝ TIBET – LIVIGNO
Navštívíme dva z nejkrásnějších přírodních parků ve střední části Pyrenejí. NP Ordesa , třítisícové 
vrcholy Monte Perdido, třetí nejvyšší vrchol Pyrenejí a Přírodní park Posets – Maladeta, který je součástí 
mohutného masivu s ledovci a nejvyšší horou Pyrenejí – Pico de Aneto.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS,  B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z ČR.
2. den: Program A Příjezd do městečka BENASQUE v parku POSETS – MALADETA, ubytování, večeře.
Program B Odlet do Barcelony, transfer do hotelu v Benasque, ubytování, večeře. 
Dále společný program A i B
3. den: Přejezd na parkoviště Hospital, kyvadl. dopravou na Besurtu. Túra údolím přes louky FORAU DE 
AIGUALLUT s meandry horské říčky (koupání), přes sedlo (2 236 m) k jezeru TORO. Základní varianta (2 z 5; 
5 hod.). Zpět stejnou cestou. Další varianta: přes horskou chatu RENCLUSA a stejnojmenné sedlo (2 282 m) 
na Forau de Aigullut a k jezeru TORO (2,5 z 5; 6 hod.)
4. den: Busem na parkoviště v údolí ESTÓS, do údolí Posets – Maladeta, možnost 2 tras. Základní varianta 
(2,5 z 5; 4,5 hod.): výstup údolím Estós k horské chatě Estós a zpět. Těžší (2,5 z 5; 5,5 hod.): výstup k jezírku 
IBONET DE BATISIELLES a k jezeru ESCARPINOSA. 
5. den: Busem na parkoviště Hospital, kyvadl. dopravou do Besurty. Výstup k hraničnímu průsmyku PUERTO 
DE BENÁS (2 444 m), vyhlídka na nejvyšší vrcholky Pyrenejí vč. PICO DE ANETO. Zpět do údolí okolo ruin 
starého hospitalu na parkoviště. Základní varianta (2,5 z 5; 5 hod.). Možnost prodloužení trasy na sedlo 
PUERTO DE LA PICADA. Přejezd do AINSY, prohlídka histor. centra.
6. den: Odjezd do horského městečka TORLA, místní kyvadl. dopravou na parkoviště Pradera de Ordesa, 
putování monumentálním kaňonem. Údolí říčky ARAZAS s vodopády, kotlina CIRCO DE SOASO s výhledem 
na MONTE PERDIDO (3 348 m) a vodopád COLA DE CABALLO. Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.).
7. den: Přejezd přes Bielsu do údolí PINETA, okružní cesta k vodopádům, kaskádám řeky CINCO, výhledy na 
masiv PERDIDO s ledovci, sestup údolím k vodopádu říčky LA LARRI s  výstupem na planinu La Larri, vodo-

pád SALTO DE LARRI. Základní varianta (2,5 
z 5; 4-5 hod.). Možnost zvolit lehčí variantu. 
8. den: Busem do Torly, kyvadl. dopravou na 
parkoviště Pradera de Ordesa, výstup na skal-
ní římsu FAJA DE RACÓN a stezkou pod vo-
dopád COTATUERO, sestup do údolí, vyhlídky 
až do údolí říčky ARAZAS i na skalní masiv 
SIERRA DE LAS CUTAS. Základní varianta 
(2,5 z 5; 5 hod.). Možnost lehčí varianty: krát-
ký výstup pod vodopád Cotatuero a stezkou 
Camino de Turieto údolím Ordesy do Torly. 
9. den: Program B Transfer na letiště, odlet 
do Prahy. Program A Odjezd do Francie, po-
vinná přestávka, odpočinek u moře na plážích 
u Narbonne, večer odjezd do ČR.
10. den: Program A Příjezd do ČR

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 300 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 

Cena zahrnuje:
Program A dopravu lux. klim. busem, Program B let. dopravu Praha – Barcelona - Praha, let. taxy a poplatky, transfer z/na 
letiště Oba programy dopravu busem po Španělsku, 2x kyvadl. dopravu do NP Ordesa, 2x kyvadl. dopravu do PP Maladeta 
7x ubytování v hotelu (3x v údolí Benasque, 4x v Ainsa), 7x polopenzi, průvodce 
Cena nezahrnuje: 
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4 500 Kč (povinné při nedoobsazení), Program A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, Program B 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč AK
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dRÁKULOVA
TRANSYLVÁNIE

ŠPANĚLSKO, RUMUNSKO

Navštívíme Transylvánii, oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Seznámíme se s „perlou 
Karpat“ Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které jsou nejnavštěvovanějším pohořím v Ru-
munsku. Pojeďte tedy s námi do kraje svérázného folklóru, pověstí, prastarých hradů a nádherných hor.   

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: Ráno příjezd do horského městečka SINAIA, ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, ubytování 
v hotelu, dopolední snídaně. Pěší procházka k pohádkově krásným zámkům PELEŠ, které byly kdysi vládní 
odpočinkovou rezidencí Nicolase Ceaucesca. Večeře v hotelu.
3. den: Výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2 200 m, možnost pěší túry do údolí IALOMITA s návštěvou 
dlouhé krápníkové jeskyně a kláštera nebo okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), k vysílači (M. Costila) 
v sedle s výhledem na nejvyšší vrchol Omul (2 507 m),  pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele 
a lanovkou do Busteni. Návrat na hotel, večeře.
4. den: Celodenní výlet do bělostného vápencového pohoří PIATRA CRAIULUI, turistika z vesničky Zarnesti 
do sedla CRAPATURII (1 640 m), přes CABANA CURMATURA a soutěsku PRAPASTIILE ZARNESTILOR 
zpět do Zarnesti, návrat na ubytování, večeře.
5. den: Celodenní výlet, návštěva jednoho z pohádkových Drákulových hradů BRAN, kde údajně sídlil sám 
Dracula, pokračujeme do města BRAŠOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem. Večeře.
6. den: Krásná turistika v „perle Karpat“ SINAIE, která ležící v nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor, 
na VARFUL CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ 
SFINGA, poté lanovkou do Busteni. Večeře.
7. den: Po snídani odjedeme z Busteni do starobylého města SIGHISOARA, rodiště Vlada Tepeše Draculy, 
prohlídka starého města, noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do republiky.
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Kód Termín Cena Trasa
RO741-18-1 30.07. – 06.08. 11 990,-         J* + Jihlava, Bratislava
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POHODOVý TýDEN V KARPATECH

PŘíRODNí PARK POSETS-MALADETA A NP ORDESA

Program Kód Termín Cena Trasa
A bus E739-18-1 29.06. – 08.07.    17 690,- N + Plzeň
B let   E740-18-1 30.06. – 07.07.    29 990,- L1

Livigno NP Ordesa

Pohoří Bucegi



Sníte o odpočinku na bělostných plážích u křišťálového moře, 
ale i o poznávání jiných kultur a památek? Vydejte se s námi 
do exotických rájů a dopřejte si zážitky na celý život. Vyberte 
si ze široké škály exotických míst, mezi která bezesporu patří 
pláže Malajsie, kouzelné Maledivy, Machu Picchu, mrakodrapy 
Dubaje, kanadské národní parky, ostrov bohů Bali, Heming-
wayova Kuba, mayské památky a tropické pralesy Yukatánu, 
čínské Žluté hory, císařské paláce i filosofie Zen v Japonsku, 
fauna a flóra Nového Zélandu a mnohem více.

» Poznejte s námi místa, která již po tisíciletí ohromují svět
» Zažijte lidmi neporušenou přírodu a vstupte s námi do
   nepropustných džunglí
» Navštivte zapomenuté ostrůvky uprostřed oceánů
» Objevte pozůstatky dávných civilizací, jejich velkolepé stavby
   i odlišný život místních obyvatel

Změňte svůj život! Vydejte se s námi za kouzly exotických a vzdá-
lených zemí!

vzdálené země
EXOTIKA
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JIŽNí A SEVERNí OSTROV

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v podvečerních hodinách přes Frankfurt do Singapuru.
2. den: Přestup v Singapuru. Odlet na Nový Zéland na Jižní ostrov do Christchurch.
3. den: Přílet do CHRISTCHURCH, hlavní a zároveň největší město jižního ostrova, prohlídka metropole, 
městská katedrála a historické jádro města, botanická zahrada, Art Centrum, ubytování v Christchurch.
4. den: Odjedeme z Christchurch do NÁRODNÍHO PARKU MT. COOK, pojmenovaného podle hory Mount 
Cook, nejvyšší hory Nového Zélandu. Zastavíme u jezera Tekapo s úchvatnou mléčnou barvou, krátká pro-
cházka s vyhlídkou na nejvyšší horu Mt. Cook, možnosti různě náročných vycházek s nezapomenutelnými 
výhledy. Navštívíme lososí farmu, jezero Lake Pukaki se svojí tyrkysově modrou vodou. Odjezd na ubytování 
do Queenstownu.
5. den: Celý den věnujeme prohlídce jedno z nejkrásnějších měst jižního ostrova QUEENSTOWN, které leží 
na severovýchodním břehu ledovcového jezera Wakatipu, je centrem všeho dění a zároveň hlavním měs-
tem outdoorových sportů, často nazývané městem adrenalinu. Dopoledne prohlídka města a dále možnost 
mnoha aktivit, které město a jeho okolí nabízí. Fakultativně vyjížďka historickým parníkem Earnslaw po jezeře 
Wakatipu, výlet lanovkou (nebo pěšky) na vyhlídku Bob’s Peak a sjezd na sáňkové dráze Arthur’s Point, 
adrenalinová vyjížďka jet-boatem po řece Shotover do kaňonu Skippers. Pokračujeme do jednoho z nejzacho-
valejších zlatokopeckých měst Nového Zélandu, města ARROWTOWN a také k mostu Kawarau Bridge, kde 
začal fenomén bungee jumpingu nebo ‘zip ride’ sjezd v sedáku na laně. Den zakončíme prohlídkou vinařství 
s ochutnávkou vín.
6. den: Tento den budeme věnovat NÁRODNÍMU PARKU FIORDLAND a zátoce Milford Sound, průjezd 
nádhernou „Zemí fjordů“ s několika zastávkami. Přímo v zátoce je možnost absolvovat fakultativní 2 hodi-
novou plavbu lodí, která vyplouvá na Tasmanovo moře a je možné vidět delfíny, tuleně či velryby. Vodopády 
Chasm Falls, procházka pralesem, návrat do Queenstown nebo do Wanaky na ubytování.
7. den: NÁRODNÍ PARK MT. ASPIRING, vycházka u Wanaky na Mt. Iron (90 min okruh, nádherný výhled 
přes jezero k vrcholu Mt. Aspiring (3 027 m). Vyhlídková silnice mezi jezery Wanaka a Hawea, přírodní „modrý 
bazének“ Blue Pools walk (event. koupání), vodopády Fantail Falls a 28 metrů vysoký Thunder Creek.
8. den: NÁRODNÍ PARK WESTLAND, západní strana Jižních Alp, ledovec Fox Glacier, procházka v okolí, 
panorama u „zrcadlového jezera“ Lake Matheson, ledovec Franz Josef Glacier. Podél tropického pobřeží 
ostrova se vydáme do HOKITIKY, centrum řezbářství, které sehrálo významnou roli při utváření maorské 
kultury, uvidíme dílny a obchody s maorskými výrobky ( jadeit) a den zakončíme pohledy na  nádherný kaňon 
s průzračnou vodou a houpacím mostem Hokitika Gorge, cesta podél pobřeží pod úpatím Jižních Alp až na 
ubytování do Greymouth.
9. den: Cesta po západním pobřeží, NÁRODNÍ PARK PAPAROA, známý zejména díky vápencovým skalám 
PANCAKE ROCKS, které jsou velkým lákadlem pro návštěvníky z celého světa, zastávka u přímořské osady 
Punakaiki, prohlídka ojedinělých skalních útesů a mořských gejzírů „blowholes“. CHARLESTON, scénické po-
břeží, útesy, vyhlídka na skalní stěny Pancake Rocks, které připomínají tvar palačinek. Projdeme se k majáku 
na MYS CAP FOULWIND, odkud budeme pozorovat tuleně a v zálivu TAURANGA BAY navštívíme lachtaní 
kolonii. Přejezd do Národního Parku Abel Tasman, ubytování v okolí.
10. den: NÁRODNÍ PARK ABEL TASMAN. Navštívíme přímořské městečko MOTUEKA s pohodovou atmo-
sférou a plážemi, možnost koupání nebo fakultativní výlet člunem nebo kajakem pozorovat tuleně, rejnoky 
nebo ptactvo ve volné přírodě. Prohlídneme si lodní vrak na pláži, popřípadě dojdeme k vodopádu Wainui 
Falls, posvátné prameny pitné vody Pupu Springs. V podvečer přijedeme do města NELSON, které je vstup-
ní branou do NP Abel Tasman a zde se také ubytujeme. Krátká prohlídka města s moderní katedrálou. 
11. den: V ranních hodinách přeplujeme trajektem na SEVERNÍ OSTROV PICTON a po zdolání Cookova 

průlivu zakotvíme v hlavním městě ostrova WELLINGTON, nábřežní korzo a bývalé lodní doky, hlavní, ná-
městí Civic Square, umělecká Cuba Street, Parlamentní čtvrt s modernistickým sídlem vlády ve tvaru včelího 
úlu Beehive. Přístavní část s nádherným muzeem Te PaPa, které se věnuje historii Nového Zélandu. Jízda 
vyhlídkovou zubačkou k horní části Botanické zahrady s výhledy na město a záliv s přístavem.
12. den: Z hlavního města se přesuneme k NÁRODNÍMU PARKU TONGARIRO, průjezd Národním parkem 
se scénickými výhledy na nejvyšší horu severního ostrova Ruapehu a kónickou sopku Ngauruhoe (Horu 
osudu z Pána Prstenů). Možnost vyjet lanovkou pod vrchol nejvyšší hory severního ostrova Mt. Ruapehu. 
Zrelaxujeme se v TOKAANU HOT SPRINGS, lázně a přírodní hangi.
13. den: Zastávka u největšího JEZERA TAUPO, které vzniklo sopečnou explozí, možnost koupání v horkém 
prameni vlévajícím se do nejdelší řeky Waikato, pokračujeme k vodopádu Huka Falls s nádherně modrou vo-
dou a návštěva nesmírně rozmanité termální vulkanické oblasti WAI-O-TAPU, koupání v horkých pramenech 
THERMAL WONDERLAND. Fakultativně lze večer navštívit maorské vystoupení ve vesnici TAMAKI MA-
ORI VILLAGE, kde budete pohoštěni maorským jídlem „hangi“. Přejedeme do oblasti Rotorua na ubytování.
14. den: Vulkanicky činná OBLAST ROTORUA, jedna z nejznámějších oblastí severního ostrova, město 
ROTORUA, kde můžete vidět gejzíry, geotermické parky, termální koupele a maorskou kulturu. „Kiwi House“ 
a „ZOO divočiny“. Po cestě navštívíme vesničku Hobbiton, prohlídka natáčecích míst z trilogie Pána prstenů 
nebo možnost návštěvy maorské vesnice Whakerewarewa. Přesun do oblasti Coromandel.
15. den: Turistická oblast COROMANDEL PENINSULA, zajímavý poloostrov s krásnou přírodou, písečnými 
plážemi a ohromujícími skalními útesy. Navštívíme městečko TAIRUA s vyhlídkou Paco, pláž se skalními útva-
ry Cathedral Cove, geotermální pláž HOT WATER BEACH. Odpoledne přejezd do Aucklandu na ubytování.
16. den: Celodenní prohlídka AUCKLANDU, projdeme si centrum největšího novozélandského města, uvidíte 
známou tepnu města Queen street, historickou radnici anebo krásnou budovu divadla, možná také návštěva 
nejvyšší věže jižní polokoule Sky Tower, pokračujeme k vyhlídce Mt. Eden (kráter vyhaslé sopky), možnost 
návštěvy „podmořského světa“ Underwater World. Fakultativně možnost výletu lodí na ostrov Waiheke. 
Návrat na ubytování.
17. den: Rozloučení s Novým Zélandem, transfer na letiště a odlet domů.
18. den: Přílet po Prahy.

Zájezd nás vezme na ta nejhezčí místa Nového Zélandu, projedeme oba ostrovy země, jejíž přírodní krásy 
jsou považovány za jedny z nejhezčích na světě. Navštívíme zemi s nejúžasnějšími přírodními zajíma-
vostmi, členité pobřeží s mnoha ostrovy, vysoké hory s nikdy netajícím sněhem, zelené kopce poseté 
ovcemi, termální gejzíry, sopky a jeskyně. Mimo několika velkých měst plyne život na Novém Zélandu 
pomalu a díky tomu si vychutnáme nezapomenutelnou dovolenou v jedné z nejkrásnějších zemí světa 
a přírodou budeme doslova očarováni.

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha – Christchurch – Auckland - Praha  vč. letištních tax poplatků, transfer z/na letiště, 14x ubytování 
v hotelech/motelech - 2lůžk. pokoje, 14x snídani, dopravu autobusem, minibusem či vozem dle programu, trajekt, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, spropitné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžkový pokoj 17 990 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1 350 Kč

NOVÝ ZÉLANd 
CHRISTCHURCH » NÁRODNÍ PARK MT. COOK » QUEENSTOWN » ARROWTOWN » NÁRODNÍ PARK FIO-
RDLAND » NÁRODNÍ PARK MT. ASPIRING » NÁRODNÍ PARK WESTLAND » HOKITIKY » NÁRODNÍ PARK 
PAPAROA » CAP FOULWIND » CHARLESTON » NÁRODNÍ PARK ABEL TASMAN » MOTUEKA » NELSON 
» WELLINGTON » NÁRODNÍ PARK TONGARIRO » TOKAANU HOT SPRINGS » WAI-O-TAPU -TAMAKI 
MAORI VILLAGE » ROTORUA » COROMANDEL PENINSULA » TAIRUA » AUCKLAND
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NOVÝ ZÉLANd

Kód Termín Cena Svoz let.
NZ334-18-1            22.11. – 09.12.                        84 990,- L2, L3

Milford Sound

Auckland



JOHANNESBURG

PRETORIE

PILGRIM’S REST

KRUGERŮV NP

SVAZIJSKOZULULAND

DURBAN

PORT ELIZABETH
NP TSITSIKAMMMASTŘELKOVÝ MYS

KAPSKÉ MĚSTO
MYS

DOBRÉ
NADĚJE

J A R

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Johannesburg – Kapské město – Praha, vnitrostátní přelet Durban – Port Eliza-
beth, dopravu pronajatým mikrobusem, služby českého průvodce, místní průvodce a rangery na safari (dle programu), safari 
v otevřených vozech (dle programu), 13 noclehů se snídaní (dvoulůžkové pokoje), 3x večeři nebo oběd – africké barbecue
Cena nezahrnuje: vstupné do rezervací, NP a vstupné do památkových objektů (cca 230 $), výlety lodí za velrybami a bílými 
žraloky (cena bude upřesněna dle zájmu účastníků min. 2 měsíce před odletem), spropitné 30 $/os a vše ostatní, co není 
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. cestovní pojištění vč. připojištění vyššího storna 1 200 Kč 

Zájezd provází Bc. Zdeněk Sialini

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Windhoek-Praha, dopravu terénními automobily nebo mikrobusem, 9x ubytování 
v hotelu nebo lodge, 9x snídani, průvodce 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet s průvodcem z Prahy do Johannesburgu.
2. den: Ráno přílet do JOHANNESBURGU a celodenní prohlídka „Zlatého města“ Afriky. Luxusní vilové čtvrti 
vedle chatrčí a slumů. Výstavní budovy na Parlamentním kopci, stylová čtvrť Melville, stará britská pevnost, 
trhy, kasino Gold Reef nebo muzeum apartheidu. Večer procházka po „Africkém Manhattanu“ – finanční 
čtvrti s mrakodrapy (možnost vyhlídky z mrakodrapu Top of Africa). Večer možná návštěva některého ze 
skvělých jazzových klubů. Nocleh v Johannesburgu.
3. den: Přesun do hlavního města JAR – PRETORIE – budova parlamentu, památníky zakladatelů Búrské re-
publiky atp. Návštěva kulturní vesničky LESEDI s ukázkou tradiční architektury, tanců a zvyků domorodých 
Afričanů. Přejezd do oblasti KOLÉBKA LIDSTVA – jedno z nejpozoruhodnějších světových archeologických 
nalezišť (více jak 50 jeskyní, z nichž pochází téměř polovina světových nálezů hominidů). Návštěva proslulé 
STERKFONTEINSKÉ JESKYNĚ. Se západem slunce náš první kontakt s africkou přírodou v malém parku 
RHINO AND LION (2 hod. jízda otevřeným jeepem s pozorováním velkých savců). Nocleh v okolí Pretorie.
4. den: Zastávka v prázdninovém středisku JAR – SUN CITY a výjezd do NP PILANESBERG – nádherný 
kus pravé africké přírody s množstvím zvířat, čtvrtý největší park v JAR – jízda otevřeným jeepem (cca 
3 hod), pozorování zvěře a piknikový oběd. Večer přejezd na východ do blízkosti města Pilgrim´s rest na nocleh.
5. den: Cesta do zlatokopeckého městečka PILGRIM´S REST, pozůstatek africké zlaté horečky (vyzkouší-
me si i rýžování zlata), prohlídka kaňonu řeky BLYDE (délka 26 km, hloubka téměř 1 km), kaňon je součástí 
velkolepého pohoří DRAKERSBERG – Dračích hor – jedinečné výhledy na skalní formaci Tři rondavely, 
úžasná vyhlídka z tzv. God´s window nebo skalní průrvy Bourke’s Luck Potholes. Nocleh v okolí Krugrova NP.
6. den: Celodenní jízda otevřenými jeepy v KRUGEROVĚ NP – nejstarší park Afriky (zal. r. 1902), poznávání 

této africké a světové celebrity se stády zvěře. Součástí dne bude pravé africké grilování, pro 
zájemce i noční safari. Nocleh v blízkosti NP Kruger.

7. den: Přesuneme se přes celý KRUGERUV 
PARK (vyhlídková jízda v uzavřeném 
voze) do jižní části parku s největší 
koncentrací zvířat (v blízkosti Krokodýlí 
řeky a hranice s Mosambikem) – uni-
kátní safari na řece (krokodýli, orli, 

hroši aj.) a možné i večerní pěší safari. 
Nocleh u jižní hranice Krugerova NP.
8. den: Celodenní návštěva horského 
SVAZIJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ – jedinečná 

historie, kultura a příroda Swazilandu, pra-
vá pestrá Afrika. Ranní vyhlídková jízda NP 
HLANE (velké množství nosorožců, krásná 
krajina). Návštěva svazijské kulturní ves-

nice (ukázky původních obydlí, tanců a zvy-
ků, pestrobarevné šperky a oblečení domo-
rodců) a hlavní město Svazijska – MBABANE 

(sídlo krále a parlamentu, večerní trhy a rušný 
kulturní život). Nocleh v Mbabane.
9. den: Přesun do historického území ZULU-

Program zájezdu a bližší info na www.redok.cz

LAND – země obývané jedním z nejpozoruhodnějších afrických kmenů – Zulů (úžasná kultura a zvyky, kdysi 
nejobávanější válečníci Afriky). Návštěva tzv. Sloního centra a zbytek dne strávíme v NP HLUHLUWE (le-
gendární park s největší světovou koncentrací nosorožců), park projedeme v otevřených jeepech. Nocleh 
v blízkosti NP Hluhluwe v resortu uprostřed buše s tradičním večerním grilováním na otevřeném ohni.
10. den: Domorodá zulská vesnice, seznámení s bohatou kulturou osobitého etnika a jeho historií. Pokra-
čujeme k Indickému oceánu na pobřeží Delfínů (procházka po písečné pláži Zinkwazi), návštěva rezerva-
ce SANTA LUCIA ( jedinečné vodní ekosystémy s množstvím ptáků a hrochů), na závěr návštěva slavného 
přístavu DURBAN  s  pozoruhodnou architekturou Art deco, nábřežím Zlatá míle atp. Nocleh v Durbanu.
11. den: Ráno přelet do PORT ELIZABETH, prohlídka koloniální architektury. Odpoledne NP ADDO ELE-
PHANT, výskyt všech členů tzv. Velké pětky, 2 hod. jízda v otevřeném voze, divoká zvířata na dosah ruky. 
Večer ubytování v městečku na oceánském pobřeží. 
12. den: Jeden z vrcholů zájezdu – slavná ZAHRADNÍ CESTA – celodenní vyhlídková trasa podél pobřeží 
oceánu s neopakovatelnými výhledy. Zastávka na legendární JEFFRY´S BEACH – nádherná bílá pláž, zastáv-
ka u Bloukrans Bridge – nejvyšší most na jižní polokouli. Průjezd NP TSITSIKAMMA – velkolepé ústí řeky do 
oceánu. Městečko PLETTENBERG BAY, večerní vyhlídka z Doplhin´s view v nádherné Victoria Bay. Příjezd do 
Mossel Bay, procházka po divokém pobřeží na ST. BLAIZE TRAILU. Nocleh v Mossel Bay.
13. den: Pokračování naší cesty po Kapsku až na samý kraj afrického kontinentu – STŘELKOVÝ MYS – 
nejjižnější bod celé Afriky. Historický STELLENBOSCHE – klíčové centrum jihoafrického vinařství. Návštěva 
některé z farem spojená s ochutnávkou místních skvělých vín a podvečerní prohlídka KAPSKÉHO MĚSTA 
– historické budovy a zahrady (Vládní zahrady, Dům otroků, parlament). Večer skvělé restaurace a kavárny 
čtvrti Victoria and Alfred Watterfront. Nocleh v Kapském městě.
14. den: Výjezd lanovkou na slavnou STOLOVOU HORU (za příznivých podmínek), prohlídka jedné z nejlep-
ších světových botanických zahrad Kirstenbosch, výlet k MYSU DOBRÉ NADĚJE (masiv Dvanáct Apoštolů, 
Mlžné útesy atd.), pozorování tučňáků na slavné Boulders beach, fakult. výlet za pozorováním velryb (nej-
lepší období roku) nebo za velkými bílými žraloky, možnost plavby k ostrovu lachtanů. Večer pozorování 
západu slunce z hory Signal. Nocleh v Kapském městě.
15. den: Volno na nákupy (obří obchodní centra i rozmanité trhy), průvodce vám bude k dispozici, nebo 
prohlídky muzeí (např. největší kolekce afrického umění v Africkém muzeu, Národní galerie aj.), odpoledne 
transfer na letiště a odlet zpět do ČR.
16. den: Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.

Poznejte s námi jedinečnou, rozmanitou a neopakovatelnou Jižní Afriku. Zemi, která je prodchnuta pra-
vou exotikou a dobrodružstvím. Poznejte nekonečné africké pláně, majestátní pohoří i pobřeží dvou 
oceánů. Zažijte safari, degustaci afrických vín, procházky buší, náladu kosmopolitního Johannesburgu 
nebo Kapského města i starého království Svazijska a Zululandu. Vydejte se na cestu, která změní vaše 
představy o Africe, součástí zájezdu jsou safari v otevřených vozech a srpen je nejvhodnějším obdobím 
roku pro safari v JAR i pro pozorování života na pobřeží (bílí žraloci, velryby jižní, tučňáci).
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JAR - JIŽNÍ AfRIKA

NAMIBIE

JOHANNESBURG » PRETORIE » LESEDI » KOLÉBKA LIDSTVA » STERKFONTEINSKÁ JESKYNĚ » 
PARK RHINO AND LION » SUN CITY » NP PILANESBERG » PILGRIM’S REST » KAŇON ŘEKY BLYDE » 
KRUGERŮV NP » SVAZIJSKO » NP HLANE » MBABENE » ZULULAND » NP HLUHLUWE » REZERVACE 
SANTA LUCIA » DURBAN » PORT ELIZABETH » NP ADDO ELEPHANT » ZAHRADNÍ CESTA » NP 
TSITSIKAMMA » PLETTENBERG BAY » STŘELKOVÝ MYS » STELLENBOSCHE » KAPSKÉ MĚSTO » SANTA 
LUCIA » STOLOVÁ HORA » MYS DOBRÉ NADĚJE

JIHOAfRICKÁ REPUBLIKA

Kód Termín Cena Svoz let.
JAR330-18-1 28.07. – 12.08. 75 990,-          L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.
NAM331-18-1   21.05. – 01.06. 69 990,- L1
NAM331-18-2 27.06. – 08.07. 74 990,- L1
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VELKÁ CESTA RÁJEM ZVíŘAT, PO STOPÁCH AFRICKýCH KRÁLOSTVí, SVĚTOVéHO VINAŘSTVí A DIVů PŘíRODY

VZPOMíNKY NA AFRIKU

Cape Town

NP Drakensberg



RA, koloniálního Mogadoru s výhledem na Purpurové ostrovy: koloniální architektura včetně hradeb, súky 
– trhy, rybářský přístav s rybami a mořskými racky, písečná pláž s dunami, nejzápadnější výběžek arabského 
světa. Cena: cca 20 €.
8. den: Přejezd na letiště. Odlet. Návrat domů.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Maroko – Praha, let. taxy, dopravu minibusem nebo busem (dle počtu klientů), 9x ubytování 
v hotelích - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, místního průvodce, fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 8x večeře 1 600 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění včetně připojištění vyššího 
storna zájezdu 610 Kč

OKRUH MAROKEM

Kód Termín Cena Svoz let.
MA325-18-1 21.09. – 30.09. 27 990,- L1

A VýLET TERéNNíMI AUTY DO SAHARY

Kód Termín Cena Svoz let.
MA324-18-1 18.03. – 25.03. 23 990,-                                L2, L3

VŠECHNY KRÁSY MAROKA Z JEDNOHO MíSTA – VýLETY DO VELEHOR, NA POUŠŤ I K OCEÁNU

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy nebo Vídně. Přílet do Marrákeše a přejezd na ubytování. 
2. den: Celodenní prohlídka královské MARRÁKEŠE, města, které má milión obyvatel a červenou barvu ar-
chitektury: labyrint úzkých uliček, 12 km dlouhé středověké hradby, barvírny kůže, tradiční trhy – súky, mešita 
Koutobia se slavným minaretem ze 12. století, židovská čtvrť – mellah, skvostná medresa (islámská škola) 
Ben Yussef, palác el Badi – sídlo sultánů, mauzoleum saadských sultánů s jedinečnou maurskou výzdobou 
a Djama el Fna – nejživější náměstí severní Afriky s kejklíři, tanečníky, vypravěči, léčiteli a prodejci.
3. den: Pokračování v prohlídce MARRÁKEŠE: toulky uličkami, kde se proplétají chodci s osly a mezky, 
prohlídka paláce Bahia – sídlo velkovezíra, zahrady a nádrž Menara, vila a zahrady návrháře Yvese Saint 
Laurenta, nákupy na největších trzích celého Maroka, možnost návštěvy arabských lázní hammam.
4. den: Celodenní fakultativní výlet na úpatí pohoří VYSOKÝ ATLAS: vodopády OUZOUD – 110 m vysoká 
vodní kaskáda, plavba lodičkou, setkání s makaky. Cena: cca 20 €.
5. den: Dvoudenní fakultativní výlet za romantikou na největší poušť světa SAHARU: přejezd pohoří Vysoký 
Atlas přes průsmyk TIZI-N-TICHKA ve výšce téměř 2 300 m, který obklopují nejvyšší hory severní Afriky. 
Poté prohlídka největší marocké hliněné vesnice – ksáru AIT BENHADDOU, jež si uchovala svou podobu 
z hlíny a slámy z časů, kdy byla zastávkou karavan z nitra Afriky – místo natáčení filmů Gladiátor nebo 
Království nebeské. Vyhlídková jízda údolím DRAA s oázami, hliněnými hrady a vesnicemi. Poté přejezd na 
velbloudech na poušti u Zagory do berberského pouštního kempu, tradiční večeře na koberci, hvězdné nebe 
na poušti a nocleh v beduínských stanech.
6. den: Po snídani a při svítání cesta na velbloudech k minibusu. Zastávka v OURZAZATE u kasby Taorirt, 
která byla sídlem paši. Cesta přes Vysoký Atlas zpět do Marrákeše. Cena: cca 50 €.
7. den: Celodenní fakultativní výlet k ATLANTSKÉMU OCEÁNU do historického přístavního města ESSAUI-

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet do Maroka, nocleh.
2. den: CASABLANCA, prohlídka mešity Hasana II., ná-
městí Mohameda V. s výstavnými budovami z počátku 
20. stol. RABAT, zastávka před královským palácem, 
Chellah s římskými vykopávkami, královské mauzoleum, 
Hasanova věž, kasba Ouidaias. 
3. den: Vykopávky města VOLUBILIS, poutní město 
MOULAY IDRISS, královské město MEKNÉS. 
4. den: Královské město FÉS, duchovní a umělecké 
centrum Maroka. 
5. den: Průsmyky Středního a Vysokého Atlasu. NP 
IFRANE, WÁDÍ ZIZ, soutěska u tunelu Legionářů, PŘE-
HRADA U ER-RACHIDIE, oázy s palmovými háji.
6. den: Volný den. Fakult. celodenní výlet terénními 
auty na Saharu k největší písečné duně ERG CHEBBI,  
oáza MERZOUGA, oáza TINERHIR, kaňon TODRA.
7. den: Prohlídka soutěsky DADÉS, město růží Kelaa 
M´Gouna, údolím kasb do Ouarzazate. 
8. den: Marocký „Hollywood“ OUARZAZATE, prohlídka KASBY TAOURIRT , hliněná vesnice KSAR AIT 
BENHADOU , přejezd přes SEDLO TIZI-N-TICHKA 2 260 m do Marrákeše.
9. den: MARRÁKEŠ, středověká mešita Koutoubia, palác La Bahia v andaluském stylu, hrobka sultána Ahmeda 
al Mansúra z dynastie Saadienů, súky v medině, nezapomenutelný večerní mumraj na náměstí Jemaa El Fna.
10. den: Přejezd na letiště. Odlet do ČR. 

Vydejte se s námi na netradiční zájezd na jih Marockého království. Vtáhneme vás do kulis arabských 
pohádek. Ubytujeme se na týden v hotelu v historickém tradičním domě s patiem přímo uprostřed jed-
noho z nejatraktivnějších měst celé Afriky. Marrákeš dala jméno celé zemi a po staletí představuje jednu 
z jejích metropolí a kulturních center. S naším průvodcem nebo individuálně můžete denně vyrážet za 
atmosférou bazarů, do labyrintu starobylých uliček, do zahrad sultánských a vezírových paláců, čajoven 
nebo arabských lázní. Navíc se můžete zúčastnit výletů, které vás zavedou na místa, z nichž čiší exo-
tika – vodopády, výhledy na zasněžené čtyřtisícovky, nocování v beduínském stanu na poušti, hliněné 
vesnice Berberů, břehy Atlantského oceánu, starobylá Essauira. 

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha (Vídeň) – Marrákeš – Praha (Vídeň) vč. let. tax a poplatků, 7x ubytování v hotelu*** - tradiční marocký 
riad – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobyt. taxu, 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. výlety a služby, místního průvodce a vše co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 6 990 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 820 Kč

MARRÁKEŠ - POBYT VE SVĚTĚ POHÁdEK TISÍCE A JEdNÉ NOCI
MARRÁKEŠ » VYSOKÝ ATLAS » VODOPÁDY OUZOUD » SAHARA » TIZI-N-TICHKA » KSÁRU AIT 
BENHADDOU » ÚDOLÍ DRAA » OURZAZATE » ESSAUIRA 

CASABLANCA - RABAT » VOLUBILIS » MOULAY IDRISS » MEKNÉS » FÉS » NP IFRANE » WÁDÍ ZIZ » 
DADÉS » OUARZAZATE » KSAR AIT BENHADOU » MARRÁKEŠ
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MAROKO
Pohoří Atlas Rabat

Marrákeš - Stará Medina



Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Muscat - Praha, let. taxy, veškeré transfery během okruhu, 7x ubytování v hotelu*** - 2.lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, pobytovou taxu, 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 8 900 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 4 200 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 660 Kč
Vstupní vízum:
Omán – vízum se platí na letišti 20 OMR

Váš BONUS sleva 1 000 Kč při objednání zájezdu  31.1. 2018 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do OMÁNU. Ubytování v hotelu a první seznámení s městem MUSCAT, jehož historická 
část na nás dýchne atmosférou pohádek tisíce a jedné noci. Procházka po promenádě, navštívíme nejstarší 
arabský tajuplný souk Muttrah, trh, který je považován za nejlepší v zemi. Zastavíme se v Královské opeře, 
jež je symbolem a kulturním centrem země.  
2. den: Prohlédneme si Velkou mešitu sultána Qaboose, originální příklad moderní arabské architektury, 

budete obdivovat skryté poklady, největší ručně tkaný koberec a největ-
ší křišťálový lustr na světě, vyrobený z křišťálu Swarovski. Zbytek dne 
strávíme ve starém městě s jeho mnohými pamětihodnostmi, mezi které 
patří pevnosti Jalali a Mirani, staré opevnění města a muzeum Bait 
Al Zubair, kde uvidíte sbírky připomínající staré tradice a způsob života 
obyvatel Ománu. Návrat do hotelu.
3. den: Odjedeme do města JIBRIN, pouštní pevnost, která je rovněž 
součástí světového dědictví UNESCO, pokračujeme do města BAHLA, 
které je magické svou minulostí, většina místních lidí se ho bojí kvůli jeho 
čarodějnické pověsti. Zde navštívíme pevnost Bahla Fort , odtud se 
vydáme do hor, shlédnout nejvyšší horu v Ománu – JEBEL SHAMS. Úplný 
závěr dne věnujeme nejkrásnější horské vesnici MISFAT AL ABRIYEEN, 

kde domy jakoby vystupují ze skal (domy tzv. „jemenského typu“). Na všech zmiňovaných místech uvidíte za-
vlažovací systémy, tzv. afláže, jichž je v Ománu více než 3 000 stále funkčních. Odjezd na ubytování do Nizwy.
4. den: Prohlídka bývalého hlavního města NIZWA, od pobřeží chráněného mohutným pohořím Al Hajar, kde 
se nachází nejdelší zavlažovací systém v zemi (falaj). Zde si prohlédneme impozantní pevnost ze 17. století, 
mešitu, navštívíme místní trh, kde můžete nakoupit nepřeberné množství suvenýrů (kašmírové šátky, stříbrné 

sošky, ovoce i tradiční dýky khanjar. Cesta nás dále zavede do vesnice BIRKAT AL MAWZ v podhůří Jebel 
Shams, kde si prohlédnete poměrně rozsáhlé zbytky původních obydlí, někdy i částečně obydlených. Návrat 
na ubytování.
5. den: Vydáme do města AL KAMIL se starými strážními věžemi a malým tržištěm a zbytek dne strávíme 
v jednom z nejkrásnějších míst Ománu, ve WADI BANI KHALID, svěží zelené oázy, vodní tůně a hluboké ka-
ňony, kam po celý rok přitéká voda. Bude dostatek času k relaxaci a ke koupání. Pozdě odpoledne přejedeme 
podél pobřeží do SÚRU, města námořníka Sindibáda, chráněný přístav plný tradičních plachetnic „dhow“.
6. den: SÚR, zajdeme se podívat na výrobu tradičních dřevěných lodí dhow v místních loděnicích, kde se tyto 
lodě vyrábějí dodnes a vyvážejí se pro zákazníky z celého světa. Můžete se tu libovolně procházet a vše si 
prohlédnout a dojedeme na výběžek RAS AL HADD – kladiště mořských želv; večeř možnost koupání v moři; 
fakultativně noční pozorování želv při kladení vajec.
7. den: Pokračujeme podél pobřeží, zastávka s možností koupání u nádherné menší pláže se zářícím bí-
lým pískem a tyrkysovou vodou WHITE SANDS BEACH, která se nachází ve skalnatém pobřeží WADI ŠÁB 
a věčné zelené WADI TIWI, možnost koupání také ve sladkovodních tůních a dobrodružný průchod údolím až 
do jeskyně s vodopádem, fotogenické vesničky a banánovníkové a datlové plantáže. 
8. den: Koupání v Indickém oceánu, odpočinek, relaxace, fakultativně možnost z několika alternativ šnor-
chlování a potápění. Návrat do MASKATU a noční transfer na letiště, odlet domů. 
9. den: Přílet do Prahy.

Poznejte s námi Omán, jedinečný úplně jiný svět, zemi nekonečných písků, velbloudů, prastarých oáz, 
horských masívů, pevností, zemi skvělých mořeplaců a v neposlední řadě i panenského pobřeží, baná-
novníkových a datlových plantáží. Omán to je ten pravý Orient se stále koloniálním tempem a Ománci 
jsou hrdi na svou zemi, nic nedostali zadarmo, díky tomu se zde nesetkáme s arogancí ale s přátelskými 
a pohostinnými lidmi. Do krajiny pohádek tisíce a jedné noci se přeneseme v hlavním městě Muscat, 
dýchnou na nás tradice tajemných souků, orientálních paláců a  pevností. Navštívíme i tajemné poušt-
ní pevnosti, horské vesnice, uvidíme jedinečné zavlažovací systémy, nejvyšší horu země Jebel Shams 
3 075 m n.m. a svěží zelené oázy, vodní tůně, hluboké kaňony Wadi Bani Khalid. O tom, že byl Omán 
zemí mořeplavců se přesvědčíme v Súru, městě námořníka Sindibáda. Na samotný závěr zájezdu si 
odpočineme na krásných plážích Indiického oceánu, čeká nás Ras Al Hadd, White Sands Beach a budeme 
mít možnost nočního pozorování pozorování želv při kladení vajec.
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OMÁN
AMMÁN » JMUSCAT » JIBRIN » BAHLA » JIBRIN » JEBEL SHAMS » MISFAT AL ABRIYEEN » NIZWA » 
BIRKAT AL MAWZ » AL KAMIL » WADI BANI KHALID » SUR » RAS AL HADD » WHITE SANDS BEACH » 
WADI ŠÁB » WADI TIWI 

OMÁN 

Kód Termín Cena Svoz let.
OM332-18-1                  03.11. – 11.11.                                      38 990,-          L2, L3         
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ZA POZNÁNíM PRAVéHO ORIENTU                                    

Doporučujeme

- tajuplný souk Muttrah
- pevnosti Jalali a Mirani
- MISFAT AL ABRIYEEN
- Wadi Šáb, Wadi Tiwi
- město AL KAMIL
- výběžek RAS AL HADD

Muscat Nizwa

Jebel Shams

Nakhal Fort



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 7. den: Zájezd kopíruje předchozí pro-
gram do SAE.
8. den: Přelet s našim průvodcem do neda-
lekého OMÁNU. Ubytování v hotelu a první 
seznámení s městem MUSCAT, jehož historic-
ká část na nás dýchne atmosférou pohádek 
tisíce a jedné noci. Procházka po promenádě, 
navštívíme nejstarší arabský tajuplný souk 
Muttrah, trh, který je považován za nejlepší v 
zemi. Zastavíme se v Královské opeře, jež je 
symbolem a kulturním centrem země a závěr 
dne strávíme ve starém městě.
9. den: Prohlédneme si Velkou mešitu 
sultána Qaboose, originální příklad moder-
ní arabské architektury, budete obdivovat 
skryté poklady, největší ručně tkaný koberec 
a největší křišťálový lustr na světě, vyrobený 
z křišťálu Swarovski. Odjedeme do města 
BAHLA, město je magické svou minulostí, vět-
šina místních lidí se ho bojí kvůli jeho čaroděj-
nické pověsti. Zde navštívíte pevnost Bahla 
Fort, která je zapsána na seznamu UNESCO. 
Přejedeme do města JIBRIN, pouštní pevnost, 
která je rovněž součástí světového dědictví 
UNESCO a poté se vydáme se do hor, shlédnout nejvyšší horu v Ománu – Jebel Shams. Úplný závěr dne 
věnujeme nejkrásnější horské vesnici Misfat Al Abriyeen, kde domy jakoby vystupují ze skal (domy tzv. „je-
menského typu“. Odjezd na ubytování do Nizwy.
10. den: Prohlídka bývalého hl. města NIZWA, od pobřeží chráněné mohutným pohořím Al Hajar, interiéry 
pevnosti ze 17. století, mešita, navštívíme místní trh, kde můžete nakoupit nepřeberné množství suvenýrů 
(kašmírové šátky, stříbrné sošky, ovoce i tradiční dýky khanjar. Odjedeme k WADI BANI KHALID, které je 
považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Ománu, svěží zelené oázy, vodní tůně a hluboké kaňony. Bude 
dostatek času k relaxaci a ke koupání. Odpoledne přejedeme podél pobřeží do SÚRU, město námořníka 
Sindibáda, chráněný přístav plný tradičních plachetnic „dhow“.
11. den: Zajdeme se podívat na výrobu tradičních dřevěných lodí dhow v místních loděnicích, kde se tyto 
lodě vyrábějí dodnes a vyvážejí se pro zákazníky z celého světa. Můžete se tu libovolně procházet a vše si pro-
hlédnout. Přejedeme zpět do Muscatu, transfer na letiště, odlet domů. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Dubaj – Muscat - Praha, let. taxy, veškeré transfery během okruhu, 10x ubytování 
(7x v hotelu**** v emirátu Sharjah, 3x v hotelu*** na území Ománu - 2.lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, 
10x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 12 900 Kč (povinné při nedoobsazení), 10x večeře v hotelu 5 990 Kč, komplex. pojištění 
vč. připojištění vyššího storna zájezdu 790 Kč, vyhlídka Burj Al Khalifa 1 100 Kč - nutná rezervace předem v CK
Vstupní vízum: SAE - bezvízový styk pro občany ČR, Omán – vízum se platí na letišti 20 OMR

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018

SAE A OMÁN

Kód Termín Cena Svoz let.
UAE314-18-1         11.11. – 18.11. 34 990,-     L2 , L3

PERLA LUXUSU, UBYTOVÁNí PŘíMO NA PLÁŽI V  HOTELU****                                                                                  

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odlet z Prahy s českým průvodcem do Dubaje, ubytování. Celodenní výlet do DUBAJE, prohlídka 
města s průvodcem. Po snídani výlet do staré části Dubaje - palác vládnoucího šejka, navštívíme Dubajské muze-
um a pevnost Al Fahidi ze 17. stol., historické centrum Bastakia s unikátními větrnými věžemi, k zálivu CREEK, 
přeplavíme se dřevěnou lodí „Abra“ do části Deira, navštívíme největší arabský trh s výběrem zlata, perel 
i tradičních výrobků a koření.. 
3. den: Pobyt u moře. Fakultativně možnost výletu do „zahradního města“ AL AIN, které je zároveň dru-
hým největším městem emirátu Abú Dhabí. Vedle několika středověkých pevností nabízí město i jedinečné 
prehistorické lokality zapsané na seznamu UNESCO. Návštěva pohřebiště Hafit, archeologického parku Hili či 
průjezd největší datlovou oázou v zemi, aj.    
4. den: Největší, nejbohatší a nejoblíbenější emirát ABU DHABI, hlavní město SAE. Projížďka po ostrově Yas, 
zde se nachází proslulá závodní dráha Marina Yas. Prohlídka Abu Dhabi se všemi nejzajímavějšími místy - 
nábřeží „CORNICHE“ - nejznámější, luxusní 8 km dlouhá ulice na pobřeží, nádherná bílá pevnost, poloostrov 
Breakwater s fotogenickým pohledem na celé Abu Dhabi a další zajímavosti. 
5. den: Ráno výlet do vnitrozemí SAE, přes pohoří Hajjar, do oblasti zvané „Východní pobřeží“ do emirátu 
FUJAIRAH, který jako jediný leží na pobřeží Indického oceánu u Omanského zálivu a na rozdíl od ostatních 
pouštních emirátů je Fujairah výjimečný svým úzkým pobřežním pásem na okraji horského terénu a je plný 
jedinečných přírodních scenérií. Cestou zastávka na trhu s koberci a ovocem. Podíváme do hlavního města 
a Muzea arabské kultury se skanzenem. V případě zájmu fakultativně oběd a koupání v Indickém oceánu. 
Prohlédneme si nejstarší mešitu v BADIYAH, známou jako „Ottoman Mosque“, unikátní svým designem čtyř 
malých kopulí podepřených hlavním centrálním pilířem. Z blízkého kopce vyhlídka na dvě strážní věže a farmy 
zemědělců s horami v pozadí. 
6. den: Pobyt u moře, individuální volno, možnost fakult. výletů např: cesta za nákupy do Dubaje, večeře 
v dubajském hotelu Burj al Arab (nutná rezervace v CK cca měsíc předem), procházky emirátem SHARJAH, 
popř. návštěva Akvária či Námořního muzea. 
7. den: Druhá část programu v DUBAJI. Navštívíme všechna nejzajímavější místa moderní Dubaje – cen-
trum Sheikh Zayed Road s nejslavnějšími mrakodrapy, vč. nejvyšší stavby světa – věže Burj Khalifa - 
možnost vyhlídky ze 124. patra, nádherný panoramatický výhled na celou Dubaj. Zastavíme se na nákupy 
v největším obchodním centru Mall of the Emirates, zde si můžeme i zalyžovat v největší lyžařské hale Ski 
Dubai. Podíváme se na uměle vybudované ostrovy ve tvaru palmy a projedeme i jeden z nich – Palm Jumeirah 
s novým nejluxusnějším hotelem v Dubaji  Atlantis. Prohlédneme si symbol města, proslulý sedmi hvězdičkový 
hotel BURJ AL ARAB z největší dubajské pláže. Projedeme novou rezidenční čtvrť Dubaje DUBAI MARINA se 
stovkami nejrozmanitějších mrakodrapů. Další zastávkou bude arabský souk MADINAT JUMEIRAH a největší 
mešita města BLUE MOSQUE. Zastavíme se v nově otevřeném obrovském obchodním domě Dubai Mall 
s obřím akváriem a ZOO a po setmění absolvujeme projížďku osvětleným městem. 
8. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště, odlet z Dubaje do Prahy. 

Objevte s námi krásu Spojených Arabských Emirátů, které jsou mekkou luxusu. Ukážeme vám, co zna-
mená dovolená v Dubaji - mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru palem, nejluxusnější hotely světa, luxusní 
obchody, ale také prosluněné pláže s bílým horkým pískem a desítky nádherných mešit. 

Ubytování: Grand Hotel Sharjah ****, patří mezi nejlepší hotely v emirátu Sharjah, soukromá písčitá pláž (lehátka a sluneč-
níky zdarma), součástí hotelu jsou 3 restaurace, kavárna, bar, venkovní vyhřívaný bazén, tobogán, fitness centrum, tělocvična, 
sauna, masáže, vířivka, salon krásy, kadeřnické služby 
Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Dubaj – Praha, let. taxy, veškeré transfery během okruhu, 7x ubytování v hotelu**** 
- 2.lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 8 900 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře v hotelu 3 690 Kč, komplex. pojištění vč. 
připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč, vyhlídka Burj Al Khalifa 1 100 Kč - nutná rezervace předem v CK
Vstupní vízum: bezvízový styk pro občany ČR

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2018

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
DUBAJ » ABU DHABI » FUJAIRAH » SHARJAH 
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, OMÁN 

Kód Termín Cena Svoz let.
UAE315-18-1                11.11. – 21.11.         54 990,-     L2 , L3

PERLA LUXUSU A ZEMĚ POHÁDKY TISíCE A JEDNé NOCI                                                                                                

Objevte s námi krásu Spojených Arabských Emirátů, které jsou mekkou luxusu a jako v pohádce Tisíce 
a jedné noci si budeme připadat v orientálním Ománu - pevnosti, historická města, hory, kaňony, údolí 
(wádí) s krystalickou vodou, skvělé pláže, pouštní oblasti a příjemní lidé.

DUBAJ » ABU DHABI » FUJAIRAH » SHARJAH » MUSCAT » BAHLA » JIBRIN » MISFAT AL ABRIYEEN » 
NIZWA » WADI BANI KHALID » SUR » WADI ŠÁB » WADI TIWI 

Dubaj



Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Dubaj - Colombo a zpět, let. taxy, transfer z/na 
letiště, dopravu místním klim. busem na Srí Lance, 7x ubytování v hotelu***/**** 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, českého průvodce, místního průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. 
pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 900 Kč. Na vstupné doporučujeme 
částku 130 $.
Vstupní vízum: turistické vízum cca 35 $, o aktuální výši budeme informovat
Očkování: při vstupu na Srí Lanku není vyžadováno žádné povinné očkování  

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.12.2017
Zájezd provází Petr Horák (listopad)

COLOMBO

ANURADHAPURA

NP MINNERIYA
DAMBULLA

POLONNARUWA

KANDY
VODOPÁDY RAMBODANUWARA ELIYAHORTON PLAINS

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku. 
2. den: Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hl. města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku 
nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu. 
3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA , bývalé hl. 
město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více 
než 2 tisíce let starý strom „Bo“. 
4. den: Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA , středověká metropole Srí Lanky, paláce, 
chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kame-
nického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne budeme mít 
možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNE-
RIYA s rozlohou více než 8 900 m2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, 
dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem 
i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj. 
5. den: Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA , tzv. osmý div 
světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme 
obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme 
k jeskynním chrámům v DAMBULLE  „Zlatá skála“ – překrásně zdobené jeskyně s mnoha symboly bu-
ddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie. Průvodci nám zde budou 
i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY , ležícího na stejnojmenném jezeře, 
na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednot-
livých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám 
Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky 
Mahaweli Ganga. Seznámíme se s flórou Srí Lanky, atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 

3 000 m2, obří bambusy, vzácné palmy „Coco de Mer“. Zastavíme v muzeu drahých kame-
nů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů 

a safírů formou videoprojekce. V pod-
večer možnost shlédnout tradiční srí-
lanské představení - Kandyjští taneč-
níci a hudebníci. Návrat na ubytování.

7. den: Přejedeme na Srílanskou vy-
sočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi 
čajovými plantážemi, návštěva typické 
továrny na čaj s vysvětlením celého pro-

cesu výroby, ochutnávka, možnost náku-
pu tradičního cejlonského čaje. V horské 
oblasti vysočiny zastavíme u překrásných 
vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší 

hory Srí Lanky Piduruthalagala (2 555 m 
n. m.) si prohlédneme nejvýše položené ko-
loniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, 

v překladu „město světla“- sídelní místo Britů.
8. den: NP HORTON PLAINS , fakult. výlet 
do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř 
a množství ptáků (cca 50 $).  Brzy ráno (snída-

ně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní 

plošinu ve výšce cca 2 100 - 2 300 m n. m. 
Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým 
vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce 
Konec světa, zde náhle plošina Hortonských 
plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud 
název vyhlídky a další krok už udělat nemů-
žeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné 
výhledy po vysočině. Ostatní individuální 
volno, odpoledne společně odjezd do leto-
viska u Indického oceánu.
9. den: Volný den, koupání v INDICKÉM 
OCEÁNU, v podvečer transfer na letiště do 
Colomba, odlet s průvodcem do ČR.
10. den: Přílet do Prahy v dopoledních ho-
dinách.

Nejoblíbenější zájezd na exotickou Srí Lanku, nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického 
oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země“ a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastic-
kou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, 
bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu 
a dojdeme až na Konec světa.
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SRÍ LANKA – EXOTICKÝ RÁJ
COLOMBO » ANURADHAPURA » POLONNARUWA » GAL VIHARAYA » NP MINNERIYA » LION ROCK 
» SIGIRIYA » DAMBULLA » KANDY » CHRÁM BUDDHOVA ZUBU » PERADENIYA » VYSOČINA HILL 
COUNTRY » VODOPÁDY RAMBODA » NUWARA ELIYA » NP HORTON PLAINS » BAKER´S FALLS

SRÍ LANKA 

Kód Termín Cena Svoz let.
CL303-18-1            04.03. – 13.03.          39 990,- L2, L3       
CL303-18-2            25.11. – 04.12.          39 990,- L2, L3
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OSTROV PAMÁTEK A ČAJOVNíKOVýCH PLANTÁŽí                                 

- palác SIGIRIYA
- skalní masív LION ROCK
- NP MINNERIYA
- vodopády RAMBOdA
- chrám BUddHOVA ZUBU
- koupání v INd. OCEÁNU
- NP HORTON PLAINS

Doporučujeme

Colombo



Kód Termín Cena Svoz let.
CL304-18-1             04.03. – 17.03.          65 990,-                                L2, L3       
CL304-18-2             25.11. – 08.12.            63 990,-                              L2, L3

EXOTIKA SRí LANKY A LUXUS MALEDIV, ODPOČINEK I POZNÁNí U INDICKéHO OCEÁNU 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku. 
2. den: Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hl. města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku 
nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu. 
3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA , bývalé hl. 
město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více 
než 2 tisíce let starý strom „Bo“. 
4. den: Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA , středověká metropole Srí Lanky, paláce, 
chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kame-
nického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne budeme mít 
možnost tradiční jízdy na slonech, která k  ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNE-
RIYA s rozlohou více než 8 900 m2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, 
dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem 
i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj. 
5. den: Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA , tzv. osmý div 
světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme 
obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme 
k jeskynním chrámům v DAMBULLE  „Zlatá skála“ – překrásně zdobené jeskyně s mnoha symboly bu-
ddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie. Průvodci nám zde budou 
i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY , ležícího na stejnojmenném jezeře, 
na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednot-
livých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám 

Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - 
Buddhův zub) a Královské botanické 
zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli 
Ganga. Seznámíme se s  flórou Srí Lanky, 
atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož 
koruna pokrývá 3 000 m2, obří bambusy, 
vzácné palmy „Coco de Mer“. Zastavíme 
v muzeu drahých kamenů a diamantů 
- ukázka těžby a opracování tradičních 
rubínů a safírů formou videoprojekce. 
V podvečer možnost shlédnout tra-
diční srílanské představení - Kandyjští 
tanečníci a hudebníci. Večer návrat na 
ubytování.
7. den: Přejedeme na Srílanskou vyso-
činu HILL COUNTRY, zastávka mezi 
čajovými plantážemi, návštěva typické 
továrny na čaj s vysvětlením celého pro-
cesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního cejlonské ho čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme 
u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2 555 m n. m.) 
si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA,v překladu „město světla“- 
sídelní místo Britů.
8. den: NP HORTON PLAINS , fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství 
ptáků (cca 50 $).  Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2 100 
- 2 300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km)k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce 
Konec světa, zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky 
a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální 
volno, odpoledne společně odjezd do letoviskau Indického oceánu.
9. den: Koupání v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, 
odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti český delegát, transfer rychlolodí (cca 25 min.) do resor-
tu**** na ubytování. 
10. – 12. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH - atol Severní Malé - koupání v průzračných 
vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek,  strava All inclusive. 
13. den: Pobyt u oceánu, koupání, večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení českým delegátem. 
14. den: Přílet do Prahy cca v 14.00 hod.

Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropic-
kém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nej-
zajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv  
v resortu**** se stravováním All inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním  
v hotelech***/**** s polopenzí. 

Ubytování:
Maledivy – resort Adaaran Select Hudhuran Fushi**** v jihovýchodní části atolu Severní Malé, 2 lůžk. lux. plážové vily 
s terasou u bělostných pláží, ve stínu palem a tropické vegetace. Stravování formou All inclusive - vše formou bufetu od 
tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.
Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy, let. taxy, transfer z/na letiště na Srí Lance 
a Maledivách, dopravu místním klim. busem po Srí Lance, 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí 
Lance hotely ***/****, 4x na Maledivách - resort****), 7x polopenzi - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy, 
českého průvodce na Srí Lance, místního průvodce a českého delegáta na Maledivách v den příletu a odletu. 
Cena nezahrnuje: vstupy, fakult. výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 13 900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 1060 Kč. Na vstupy na Srí Lance doporučujeme částku 130 $. Ubytování v resortu na Maledivách je možné zajistit 
i na vodních bungalowech za příplatek 12 500 Kč na os.   
Vstupní vízum: turistické vízum na Srí Lanku cca 35 $, o aktuální výši budeme informovat
Očkování: při vstupu na Srí Lanku a Maledivy není vyžadováno žádné očkování

Váš BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.12 2017
Zájezd provází Petr Horák (listopad)

MALEdIVY - TROPICKÝ RÁJ A POZNÁNÍ SRÍ LANKY               
COLOMBO » ANURADHAPURA » POLONNARUWA » GAL VIHARAYA » NP MINNERIYA » LION ROCK 
» SIGIRIYA » DAMBULLA » KANDY » CHRÁM BUDDHOVA ZUBU » PERADENIYA » VYSOČINA HILL 
COUNTRY » VODOPÁDY RAMBODA » NUWARA ELIYA » NP HORTON PLAINS » MALEDIVY 
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SRÍ LANKA, MALEdIVY 

Dambulla



TOKIO
KJOTO

ARASHIYMA

HIROSHIMA

HIMEDŽI

NIKKÓ
FUJI

YOKOHAMA

J A P O N S KO

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Dubaj - Tokio a zpět, let. taxy, transfery z/na letiště, rychlovlak šinkansen 5. 7. a 8. 
den programu vč. rychlovlaku Kjóto - Tokio, 3 denní pas na výlety vlakem kolem Tokia, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím (6x Tokio, 3x Kjóto), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety, jízdné městskou hromadnou dopravou (cca 6 000 YEN), služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 14 190 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 980 Kč
Očkování: při vstupu do Japonska není vyžadováno žádné očkování  
Poznámka: snídaně, obědy a večeře budou řešeny na místě s průvodcem

Zájezd provází Petr Horák

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do Japonska.
2. den: Přílet do Tokio, transfer do hotelu na ubytování. Město plné paradoxů, na jedné straně moderní 
budovy s nejdražšími reklamními plochami světa, na druhé klidné parky s chrámy a svatyněmi.
3. den: Celodenní poznávání hl. města TOKIO. Den začneme prohlídkou známého obrovského rybího trhu 
Cukidži, kde se vydraží nejvíce ryb na světě. Prohlédneme si zahradu HAMA RIKYU s 300 let starou borovicí 
zapěstovanou jako bonsaj. Projdeme se kolem Císařského paláce, kde dodnes bydlí rodina vládců Japonska, 
kde navštívíme úžasné zahrady, projdeme k Národnímu divadlu, Ústavnímu soudu a parlamentu se čtvrtí 
úřadů a ministerstev. Pokračujeme parkem SHIBA a chrámovým komplexem Zojoji ze 14. stol. k Tokijské 
věži (333 m), symbol města. Nenecháme si ujít jedinečný výhled z mrakodrapu na střeše Roppongi Hills, 
uvidíme čtvrť Ginza, vyhlášenou svými lux. obchody, drahými kavárnami, starou čtvrť Kanda se zbožím 
elektroniky a čtvrť Jimbocho s knihami. Z výhledu bývá vidět i věž Skytree a hora Fudži.
4. den: Prohlídka severní části TOKIA, čtvrť ASAKUSA, duchovní centrum Starého města s posvátným bu-
ddhistickým chrámem Sensódži, výhledy na věž Skytree a najdeme zde i velké množství divadel. Přes starou 
čtvrť OKACHIMACHI se dostaneme do čtvrti YANAKA s pověstnými hřbitovy, zde se ocitneme krátce jako 
na venkově, únik z velkoměsta mrakodrapů. Projdeme park UENO s památníkem zemětřesení z r. 1923, zde 
se lidé modlí, aby zabránili dalším. Navštívíme Národní muzeum s přehledem historie a umění v Japonsku 
a zajímavou sbírku Muzea západního umění. Na závěr dne odjedeme k modernímu komplexu DOME CITY 
s víceúčelovou halou především na baseball – národní sport Japonců. Můžeme vyzkoušet i horskou dráhu, kde 
se nám bude mezi mrakodrapy tajit dech.  
5. den: Ráno se přesuneme šinkansenem do KJÓTO, historického hl. města Japonska v Západním Hon-
šú, města plného náboženských staveb, paláců a tichých zahrad. Navštívíme tzv. STŘÍBRNÝ PAVILON 
(Ginkakudži) ve vesnickém stylu s typickou japonskou zahradou ve svahu, s vodní plochou a plochami 
seskupených štěrků a kamenů – Japonská kamenná zahrada. Vystoupáme ke chrámu ČISTÉ VODY  (Kiy-
omizu-dera), který je postaven na 139 dřevěných kůlech nad údolím a chodí se sem za dobrou budoucností. 
V okolí chrámu si prohlédneme historickou čtvrť starého města HIGASHIYAMA (připomínající japonský 

Č. Krumlov), zde ochutnáme jedinečné cukrářské výrobky, vyráběné z rýžové mouky 
a medu nebo zmrzlinu ze zeleného čaje, uvidíme Japonky 

v tradičních kimonech i gejši, volno na 
občerstvení a nákup suvenýrů.
6. den: Odjedeme k prohlídce jed-
né z nejznámějších kjótských svatyní 

FUŠIMI INARI, zde se nachází 40 ti-
síc nebeských bran a místo je spojené 
s dobrou úrodou. Kolem poledne se 
podíváme do zahrad ZLATÉHO PAVILO-

NU (Kinkakudži), bývalé sídlo shóguna 
v Kjóto. Budeme obdivovat starou architek-
turu pavilonů – zenový chrám Nanzendži 
a zahrady ve formě Zen s vodou a ka-

meny, uvidíme staleté a stále zelené duby, 
japonské skořicovníky a lýkovce. Odpoledne 
navštívíme oblast ARASHIYAMA, pojme-
nované podle císařovny která zde pobývala. 

Procházka kolem řeky Katsura, pod Opičí horu, 
kde žije kolonie horských makaků, bambuso-
vým lesem a okolo několika chrámů. Večer se 

projdeme kolem hradu Nidjó, přes bývalý Cí-

sařský palác s Národní zahradou.
7. den: Celodenní výlet šinkansenem do města HIROŠIMA, jedno z nejsmutnějších míst novodobé histo-
rie, svržení atomové bomby na sklonku 2. svět. války, prohlédneme si Památník míru, Muzeum atomové 
bomby s dojemnými exponáty, které snad nikoho nenechají chladným. Po prohlídce odjedeme na ostrov 
MIJADŽIMA s bránou Ráje ve vodě, jeden ze symbolů Japonska. Večer návrat do Kjóto.
8. den: Ráno odjezd šinkansenem na výlet k  bílému hradu HIMEDŽI  jeden ze symbolů Japonska, 
známý i z filmu Poslední samuraj, po prohlídce návštěva parku KÓKO-EN s tradičními japonskými zahradami. 
Odpoledne návrat přes Kjóto do Tokio. 
9. den: Celodenní fakult. výlet vlakem do poutního místa NIKKÓ v horách Severního Honšú. Následně vy-
jedeme busem po točité silnici do výšek až 1600 m do YUMOTO, v NP NIKKÓ si prohlédneme termální 
vývěry v Yumoto Onsen, horské jezero, vodopád Kegon. Odpoledne návštěva letní imperiální císařské vily 
TAMOZAWA a chrámového komplexu TOSHOGU , pětipatrová pagoda, posvátná kašna, působivé brány, 
Iejasuův hrob, známý reliéf tří opic, jeden ze symbolů Nikkó. V Chrámu Draka si může každý něco přát a přání 
prý bude určitě splněno. Na závěr červený posvátný „most štěstí“ ŠIN-KJÓ s rozpětím 28 m, průvodci nám 
budou i staleté jehličnaté kryptomerie japonské. 
10. den: Ráno odjedeme autobusem do oblasti Středního Honšú k posvátné hoře FUDŽI (3 776 m) do 
Kawaguchiko, výše vyjedeme lanovkou na MT. TENJO-YAMA s výhledem na horu Fudži. Možnost projížďky 
místním busem v oblasti Pěti jezer k lávovým jeskyním s návštěvou jeskyně Větrů nebo na úpatí Fudži do 
5. stanice, odtud se chodí na nejvyšší horu Japonska. Program dne bude záviset na počasí a sopečné aktivitě.
11. den: Individuální program v TOKIO, možnost nákupů, případně fakult. výlet do nedalekého, 30 km vzdá-
leného přístavního města JOKOHAMA, historická část přístavu Kannai, námořní věž, krátce se zastavíme 
i v moderní čtvrti Shinjuku s mrakodrapy a kancelářemi tokijského magistrátu. Návrat do Tokia a navečer 
se vydáme na letiště. 
12. den: Přes Dubaj přílet do Prahy.

Vydejte se s námi poznat zemi vycházejícího slunce Japonsko, které se může pochlubit dlouhou a ne-
smírně zajímavou historií a které nás ohromí. Japonské císařství je zemí kontrastů, na jedné straně dávné 
tradice, na straně druhé je pak Japonsko synonymem vědeckého pokroku. Poznáme obojí a to na jaře, 
kdy patří země k nejkrásněji zbarveným scenériím planety. Výborný průvodce, posvátné chámy, Kjóto, 
Nikkó, pulsující Tokio, hora Fudži, zahrady, filozofie Zen, gejši, sakury.  Zažijte Japonsko s námi!
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JAPONSKO 
TOKIO » KJÓTO » FUŠIMI INARI » HIROSHIMA » OSTROV MIJADŽIMA » HRAD A ZAHRADY HIMEDŽI » 
NIKKÓ » NP NIKKÓ » CHRÁM TOSHOGU » HORA FUDŽI » JOKOHAMA

JAPONSKO

Kód Termín Cena Svoz let.
JAP329-18-1            05.10. – 16.10.         63 990,- L2, L3   
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ZEMĚ VYCHÁZEJíCíHO SLUNCE

Kyoto



ŠANGHAJ

OBLAST ŽLUTÉ HORY

PEKING

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ

KOMBINACE PAMÁTEK, PŘíRODY, VENKOVA I VELKOMĚST

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet odpoledne z Prahy s průvodcem do Pekingu.
2. den: Odpoledne přílet do PEKINGU na terminál 3 Pekingského letiště, navržený architektem N. Fosterem 
k příležitosti konání LOH v r. 2008, transfer do centra města na ubytování, večeře na uvítanou – slavná 
PEKINGSKÁ KACHNA nebo noční gastronomický trh Donganmen (štíři, hadi, pavouci, larvy bource morušo-
vého a jiné „pochoutky“) na slavné obchodní třídě Wangfujing. Nocleh v Pekingu.
3. den: Vydáme se poznávat hlavní město Číny. Jako první nás čeká roztomilý symbol země – medvídci 
panda v pekingské ZOO, následně se vydáme do největšího tibetského chrámu v Pekingu – LAMAISTIC-
KÉHO CHRÁMU, který nás uchvátí svojí atmosférou, modlitbami mnichů a největší dřevěnou sochou Buddhy 
na světě. Nevynecháme ani císařskou KONFUCIÁNSKOU AKADEMII, kde se vzdělávaly generace císařských 
úředníků a nakonec se projdeme ve staré romantické zástavbě tzv. HUTONGŮ – světa, kde se vše odehrává 
na ulici a který se v moderní Číně stává pomalu vzácností. Uvidíme i starou BUBNOVOU A ZVONOVOU VĚŽ, 
projedeme se na cyklorikšách a navštívíme OLYMPIJSKÝ AREÁL s neobvyklými příklady moderní architek-
tury – stadiony Ptačím hnízdem a Vodní kostkou. Nevynecháme ani výrobnu císařského porcelánu, kde se 
důkladně seznámíme s tajemstvím jeho výroby. Nocleh v Pekingu.
4. den: Dnes nás čeká jeden z divů světa – VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, navštívíme méně známý úsek, abychom si 
dokonale užili atmosféru kamenného hada, který se valí po vysokých hřbetech hor jako memento nadřaze-
nosti a moci čínské civilizace vůči nomádským kmenům. Zelené stráně a nekončící val se stovkami věží – to 
je pravá Čína. Odpoledne se přesuneme do oblasti Tygřích hor a 13 HROBEK CÍSAŘŮ DYNASTIE MING 
– pohádková krajina „zmačkaného sametu“, kterou osobně vybral císař, je místem, kde odpočívají císařo-
vé nejvýznamnější čínské dynastie. Navštívíme PODZEMNÍ PALÁC a POKLADNICI jediné otevřené hrobky 
a projdeme se po CESTĚ DUCHŮ s kolosálními sochami lidí a zvířat. Na závěr dne tradiční ČÍNSKÝ ČAJOVÝ 
OBŘAD. Nocleh v Pekingu
5. den: Vydáme se na největší náměstí světa - NÁMĚSTÍ NEBESKÉHO KLIDU, odkud se přesuneme do 
legendárního ZAKÁZANÉHO MĚSTA a necháme se pohltit komplexem 9 999 budov, kde sídlili Synové nebes 
od poč. 15. stol. až do r. 1912. Uvidíme i slavný DRAČÍ TRŮN v Síni nebeské harmonie, císařské zahrady 
a umělecké sbírky. Vystoupáme na UHELNÝ PAHOREK, odkud se nám naskytne neopakovatelný pohled na 
celý Peking a Zakázané město. Dále nás čeká CHRÁM NEBES, kde se čínský císař modlil za dobrou úrodu 
a proslulý PERLOVÝ TRH s množstvím šperků, oblečení, doplňků atp. Na závěr dne navštívíme LETNÍ CÍ-
SAŘSKÝ PALÁC, který tvoří více jak 3000 staveb na břehu jezera Kchun-ming, možnost projížďky dračí lodí a 
zhlédneme ohromující pagodu Libovonného Buddhy, řadu mostů, pavilonů a dalších palácových budov. Večer 
možnost návštěvy představení PEKINGSKÉ OPERY nebo Kung-fu show. Nocleh v Pekingu.
6. den: Hypermoderní rychlovlaky – to je také současná Čína, rychlostí přes 300 km/h se ráno vydáme do 
srdce Číny do oblasti slavných a mýtických ŽLUTÝCH HOR, odpoledne navštívíme okolní vesnice a starobylá 
městečka, kde obyvatelé žijí jako před staletími, uvidíme čajové plantáže, rýžová políčka s vodními buvoly, 
bambusové lesy a necháme se okouzlit starobylou architekturou vesniček XIDI a HONGCUN, které jsou jako 
ze staré čínské pohádky – kanály, jezera, kamenné uličky s lampiony, chrámy a obchůdky. Večer procházka 
po starém městečku TUNXI a navštívíme některou ze stylových horských čajoven nebo kaligrafické dílny. 
Nocleh v Huangshan,
7. den: Celý den budeme věnovat ŽLUTÝM HORÁM - jednomu z největších přírodních divů Číny a světa. 
Projedeme okolo několika vodopádů, vyjedeme lanovkou na jejich vrchol, odkud se nám naskytne fantastický 
pohled na okolní vrcholky a na Západní a Východní moře mraků. Žluté hory nejsou jen strmé žulové stěny, 
ale také starobylé borovice, jež utvářely čínské představy o estetice. Na cestě nás doprovodí tisíce kvetoucích 
rododendronů. Po návratu z vrcholů hor nasedneme na noční lůžkový vlak do Su-čou.
8. den: Ráno příjezd do SU-ČOU – čínských Benátek, půvabného a bohatého města na řece Jang c´tiang, 
které zmiňuje už Marco Polo a které je světově proslulé svojí ohromnou kolekcí starobylých klasických čín-
ských zahrad (tzv. literátské zahrady). Navštívíme nejkrásnější z nich – ZAHRADU MISTRA RYBÁŘSKÝCH 

SÍTÍ a ZAHRADU PONÍŽENÉHO ÚŘEDNÍKA, jež jsou mistrovskou ukázkou zahradní architektury a okouzlují 
rozmanitostí svých staveb, rafinovaností úpravy rostlin a stromů, bohatostí bonsají a jezírek atp. Navštívíme 
i NEJSTARŠÍ ČÍNSKOU MANUFAKTURU NA VÝROBU HEDVÁBÍ, které Su-čou celosvětově proslavilo. Na 
závěr se vydáme na romantickou plavbu po kanálech a budeme se nechat unášet atmosférou starého města. 
Nocleh v Su-čou.
9. den: Ráno se přesuneme dopravou 
(vlakem nebo autobusem) do ŠAN-
GHAJE – jedné z největších světových 
megapolí, abychom okusili rytmus kolo-
niálního nábřeží BUND s budovami bank 
a ambasád, okouzlujícího komplexu za-
hrad YU YUAN, navštívíme i STARÉ 
ČTVRTĚ ZAHRANIČNÍCH KONCESÍ, 
jež bývaly pověstným šanghajským dou-
pětem neřesti, uvidíme starý šanghajský 
trh, mnohé chrámy a nakonec se pře-
pravíme na druhou stranu města do 
hypermoderní čtvrti PUDONG s mrako-
drapy jako Perla Orientu nebo Shanghai 
Tower. Večer fakultativní vyhlídková 
plavba centrem Šanghaje s nádhernými 
pohledy na moderní čtvrti i starou zá-
stavbu. Pozdě večer se přesuneme na 
letiště a okolo půlnoci odlet do ČR.
10. den:  V ranních hodinách přílet do 
Prahy.

Vydejte se s námi do daleké a exotické Číny, jedné z nejrozmanitějších a nejosobitějších destinací světa. 
Poznejte její neopakovatelný půvab v doprovodu průvodce, který nás seznámí se světově proslulými 
čínskými památkami a velkoměsty stejně tak, jako s neodhalenými krásami skrytého venkova, tichými 
zahradami a vesničkami. Poznáme Čínu v unikátním programu, který na českém trhu nenajdete a který 
dokonale vyjadřuje všechny její krásy – majestátní hory, císařské paláce a chrámy, klasické čínské zahra-
dy, hypermoderní mrakodrapy nebo medvídka pandu. Na své si přijdou milovníci umění a historie, stejně 
tak jako milovníci nákupů a skvělé gastronomie.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Peking, Šanghaj – Praha, transfer z/na letiště,  rychlovlak Peking – Žluté hory, lůžkový 
noční vlak Žluté hory – Su-čou, vlak/bus Su-čou – Šanghaj, 6x ubytování v hotelu ***/**** (4x hotel 3* v  Pekingu, 1x 
hotel 4* ve Žlutých horách, 1x hotel 4* v Su-čou), 6x snídani, 6x oběd nebo večeři, večeři s Pekingskou kachnou na uvítanou, 
dopravu autobusem v průběhu programu, transfery z/na nádraží, služby českého odborného průvodce, místního 
technického průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné cca 210 $, fakultativ-
ní výlety a vyhlídkové plavby a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“, spropitné pro místní 
řidiče a průvodce, lanovku ve Žlutých 
horách 32 $
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 
6900 Kč (povinné při nedoobsazení), 
vízum do Číny 1 990 Kč (o potřebných 
formalitách nutných k vyřízení víza budete 
včas informováni), komplexní pojištění 
včetně připojištění vyššího storna zájezdu 
900 Kč

Zájezdy provází Petr Horák a Zdeněk Sialini

ČÍNA O 4 dĚJSTVÍCH – TO NEJ Z ŘÍŠE STŘEdU  
PEKING » VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ » ŽLUTÉ HORY » SU-ČOU » ŠANGHAJ
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ČÍNA

Kód Termín Cena Svoz let.
CHN305-18-1              06.04. – 15.04.                 46 990,-                            L2, L3       
CHN305-18-2              20.10. – 29.10.                 46 990,-                            L2, L3

Doporučujeme:
Peking – velkolepost císařství
Žluté hory a krása venkova
Su-čou – zahrady a hedvábí
Šanghaj – Čína budoucnosti

Vélká čínská zeď

Peking



AJLUN

JERASH

AMMÁN
MADABA

KERAK

PETRA

WADI RUM

AQABA

JERUZALÉM
BETLÉM

JERICHO

MRTVÉ
MOŘE

J O R D Á N S KO

IZ
R

A
E

L

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Vídeň – Ammán a zpět Tel-Aviv – Vídeň – Praha, letištní taxy, transfer na letiště 
a zpět, transfery klimatizovanými minibusy dle programu, 8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) 
– 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 8x polopenzi, jordánské vízum, vstupné do navštívených objektů na území Izraele, český 
průvodce po celou dobu zájezdu, místní průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, spropitné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4 500 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 890 Kč, odletová taxa cca 15 $ (platba na místě).  
Vstupní vízum: jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu, pro Izrael platí bezvízový styk  
Očkování: při vstupu do Jordánska a Izraele není vyžadováno žádné očkování 

Zájezd provází Petr Horák

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy s průvodcem, přílet na letiště do Ammánu, transfer do hotelu, dle časových 
možností večerní prohlídka města s průvodcem nebo individuální volno. AMMÁN patří k nejkrásnějším měs-
tům Blízkého východu, je vystavěn na několika pahorcích a najdeme o něm zmínku i v Bibli, jako o „městě 
dětí Ammónových“.
2. den: Prohlídka jordánského hl. města AMMÁN - starověká část, ammánská citadela na kopci nad městem, 
římské divadlo z 2. stol., Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán s moderní a upravenou podobou. 
Pokračujeme k návštěvě zachovalého řecko-římského města JERASH - perle Jordánska, rozkládající se na 
svazích návrší Gilead, dějiny města započaly s výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly v době, kdy se tato 
oblast stala součástí římského impéria, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu - oválné náměstí tzv. Agora, 
zachovalé cesty lemované sloupovím, „ šeptající sloupy“, amfiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha 
Dia, chrám bohyně Artemis, původní Cardo s obchody. Projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými 
háji do městečka Ajlun - zde se v lesnaté krajině, na vrcholu Jabal Auf nachází jeden z nejvýznamnějších 
křižáckých pouštních hradů - hrad AJLUN, islámská pevnost postavená r. 1184-85 na obranu proti vojen-
ským nájezdům křižáků, hrad střežil důležitý úsek jižního údolí Jordánu, železné doly města Ajlun a obchodní 
cesty mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné výhledy na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu i Izraele. K večeru návrat 
na ubytování. 
3. den: Královská cesta - starověké město MADABA - město Nabatejců, byzantské a umajlovské umění. 
Město proslulé svými mozaikami. Nejznámější a z historického hlediska nejdůležitější je Madabská mozaiková 
mapa v kostele sv. Jiří., pochází z období kolem r. 560 a zobrazuje mapu Palestiny a Dolního Egypta. Následuje 
posvátná hora NEBO (802 m n. m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, aby odtud ukázal „Zemi 
zaslíbenou“ a kde se pravděpodobně nachází i Mojžíšův hrob - byzantský kostel, nádherná mozaika. Otevře 
se nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. Před ubyto-
váním u Petry, navštívíme další z nejznámějších a nejlépe dochovaných křižáckých hradů KERAK z 12. století. 
4. den: Celodenní prohlídka fascinujícího „růžového“ skalního města PETRA , unikátní komplex nabatej-
ských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho stáří se odhaduje na 2 500 let. Město 

je přístupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig (1 200 m), na jejímž konci je mnoho chrá-
mů, klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobených složitými 

sochami, poukazující na zručnost Na-
batejců - Pokladnice, Vítězný oblouk, 
antické divadlo, královské hrobky 

a klášter, mystické pohřebiště aj. Uby-
tování v populárním přímořském leto-
visku AQABA, dle časových možností 
prohlídka města s průvodcem. 

5. den: Nádherná divoká pouštní krajina 
u hranic se Saudskou Arábií, pod horou 
Džabal Ram. WADI RUM , známá také 

jako The Valley of Moon, skalní věže z na-
růžovělého pískovce, měsíční krajina, skal-
ní brány, rokle a soutěsky, místo spojené 
s legendárním Lawrencem z Arábie, fakult. 

2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí 
za to - úžasné skalní scenérie z bílého, rů-
žového a fialového písku. Pouštní krajinou 
dojedeme zpět do hlavního města Ammánu. 

6. den: Po snídani opustíme Jordánsko na 
hraničním přechodu Allenby Bridge - asistence 

při vyřízení nutných  formalit. IZRAEL - přes nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké prohlídce nejstarší-
ho města na světě (9 000 let) - JERICHO, oáza se zavodňovacím systémem obklopená datlovníky a palmami, 
mešity, římské paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad městem se tyčí Hora Pokušení. QUMRAN - proslulé 
naleziště svitků s texty Starého zákona. Nejníže položené odkryté místo světa MRTVÉ MOŘE - unikátní slané 
jezero, vysoká koncentrace minerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd přes okraj Judské pouště do města 
JERUZALÉM.
7. den: JERUZALÉM - Svaté město pro věřící tří náboženství, město, které před více jak 3 000 lety prohlásil 
král David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První chrám. Prohlídka - Olivetská hora - 
místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, návštěva 
Getsemanské zahrady - kde Ježíš strávil poslední noc před svým zatčením, bazilika Utrpení a chrám hrobu 
Panny Marie aj. Odjezd do BETLÉMA - chrám Narození páně s jeskyní, návštěva kostelů sv. Kateřiny a Grotto.
8. den: Hora SION - archeologický areál Davidova města, Cenaculum - místo poslední večeře, hrob krále 
Davida, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí. Pokračujeme ke Zdi nářků, je tím, co 
se podařilo dochovat ze západní části vnější hradby, která obklopovala jeruzalémskou Chrámovou horu se 
starobylou mešitou Al-Aksá, Staré město, židovská čtvrť, Křížová cesta - Via Dolorosa, Chrám Božího hrobu 
- uctívaný jako Golgota neboli hora Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj.  
9. den: Okružní jízda novými částmi Jeruzaléma - památník holocaustu Yad Vashem, zastávka u izraelského 
parlamentu - budova Knesset z červeného jeruzalémského pískovce, dar rodiny Rothschild z Anglie. Dle ča-
sových možností se podíváme na Menorah, sedmiramenný svícen, který zdobil starověký chrám v Jeruzalémě 
a je od té doby židovským symbolem, transfer na letiště do Tel-Avivu a odlet do Prahy. 

Zájezd do dvou zemí Blízkého východu za poznáním antických, biblických i islámských památek. Budeme 
procházet místy dávných biblických příběhů i křižáckých válek. K Jordánsku neodmyslitelně patří sta-
rodávná pouštní města - nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskutečné přírodní scenérie Wadi 
Rum a vykoupeme se v Mrtvém moři. Druhou zemí Blízkého východu je Izrael, navštívíme nejen biblický 
Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona. 
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JORdÁNSKO A IZRAEL
AMMÁN » JERASH » HRAD AJLUN » MADABA » HORA NEBO » KRÁLOVSKÁ CESTA » HRAD KERAK » 
PETRA » AQABA » WADI RUM » QUMRAN » JERICHO » MRTVÉ MOŘE » BETLÉM » JERUZALÉM  

JORdÁNSKO, IZRAEL 

Kód Termín Cena Svoz let.
JOR326-18-1       06.10. – 14.10.         38 990,-          L2, L3         
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BIBLICKé PAMÁTKY A MRTVé MOŘE                                    

Jeruzalém

Mrtvé moře



POZNÁNí A BíLé PLÁŽE LANGKAWI A PENANGU

LANGKAWI

TEMENGGOR LAKE

CAMERON HIGHLANDS

SINGAPUR

MELAKA

KUALA LUMPUR

SAM POH TONG

PENANG

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do Singapuru.
2. den: Přílet do SINGAPURU, transfer na ubytování první seznámení se „Lvím městem“, supermoderní 
budovy, Marina Bay, spousta zeleně, open-air restaurace u řeky Sinapur.
3. den: Celodenní prohlídka multikulturního SINGAPURU, nejznámější nákupní ulice Asie Orchard Road, 
botanická a orchideová zahrada  – Mlžný pavilon. Etnické čtvrti – tyčinkami a indickou kuchyní vonící 
Malá Indie, čínská - nejtradičnější část Singapuru, arabská – vůně kari, ženy v sárí, batikované obchody, 
kamenní draci. Večerní město, možnost ochutnávek nejlepší asijské kuchyně, ryby na banánovém listě, krabi 
na chilli, atmosféra Singapuru. 
4. den: Po snídani se přesuneme do nejstaršího malajského přístavu MELAKA , historické město a kul-
turní centrum Malajsie, špetky Holandska, kus Portugalska a Británie a spousta asijského života. Procházka 
starobylými uličkami, koloniální architektura, pevnost A’Famosa, zajímavá muzea – Sultánský palác, Námořní 
muzeum, večerní projížďka po řece.
5. den: Naše cesta pokračuje do Kuala Lumpur, cestou zastávka ve vesnici KAMPUNG CENTAK, malajsij-
ská kultura, zahrada koření, rýžová pole, ukázky batikované malby a výrobků z latexové šťávy. Odpoledne 
KUALA LUMPUR, výhled na město z pahorku sv. Pavla se stejnojmenným kostelem, přesun na ubytování 
a první seznámení s moderním městem, protkaným asijskou tradicí. Najdeme tu malajské, indické i čínské 
vlivy, spoustu parků a výborné jídlo. Procházka městským jádrem, návštěva vyhlášené ulice Jalan Alor, která 
je večer rájem chutí a vůní. 
6. den: Severně od města navštívíme hinduistický jeskynní chrám BATU CAVES se svatyněmi a oltáři, vyhlá-
šené poutní místo, zpěv manter, zlatá socha Murgy a pokračujeme směr CAMERON HIGHLANDS, nejznáměj-
ší horská oblast Malajsie, v průměrné výšce 1 500 m, čajové plantáže, továrna na výrobu a ochutnávka čaje, 
idylická scenérie vysočiny, lesy plné orchidejí a masožravých láčkovek. 
7. den: Ráno prohlídka jeskynního chrámu SAM POH TONG, proslaveného želvami žijícími v chrámovém je-
zírku a krátkou návštěvou královského města KUALA KANGSAR, zastávka u mešity Ubudiah, paláce Iskanda-
riah a paláce Kenang. Údolím Belum dojedeme do oblasti deštného pralesa Belum – Temengor na ubytování 
do luxusního resortu uprostřed tropické přírody, odpočinek a relaxace. Pro zájemce procházka noční džunglí.
8. den: Deštný prales BELUM, největší nedotčená plocha Malajsie, ostrov Banding na jezeře Temenggor, 
výprava lodičkou do vesnice domorodců, trek džunglí, vodopády, vůně a zvuky divočiny, kde můžeme spatřit 

slony, nosorožce, všudypřítomné opice a z flóry vyzvedneme unikátní raflesii – největší rostlina na světě. 
Návrat na ubytování, relaxace v hotelovém bazénu za zvuků deštného pralesa.
9. den: Přejezd na západní pobřeží ostrova do Kuala Kedah a odtud trajektem na ostrovy LANGKAWI, 
tropický ráj s krásnými západy slunce, ubytování, koupání relaxace na plážích, večerní trhy. 
10. – 11. den: Ostrovy LANGKAWI, bílé pláže, koupání, šnorchlování, jízda na kajaku přes mangrovové lesy, 
možnost zapůjčení motocyklu či kola k prozkoumání blízkého okolí a pláží lemovaných vápencovými skalami. 
Bohaté možnosti fakultativních výletů po okolních ostrovech, nebo výjezd lanovkou na horu Gunung Me-
chinchang (708 m), krásné výhledy na celé souostroví i jižní Thajsko. Večer atmosféra nočních trhů, nudlové 
polévky z kotle, banány na grilu, přátelští ostrované.
12. den: Dopoledne přeplujeme trajektem (cca 
3 hod.) přes úžinu Malacca na další tropický ostrov 
PENANG, ubytování v kouzelném městě GEORGE-
TOWN, koloniální atmosféra, obchody se starožit-
nostmi první seznámení s městem, návštěva jedné 
z nejvýraznějších budov a národní ikona země, bu-
ddhistický Chrám nejvyšší blaženosti Kek Lok Si se 
sochou thajského Buddhy a Pagodou deseti tisíců 
Buddhů Ban Po Thar. Neopakovatelná atmosféra 
večerního města. 
13. den: Dokončení prohlídky GEORGETOWNU, 
který si zachovává mnoho ze svých obchodních 
domů z koloniální éry, koloniální čtvrť, pevnost 
Cornwallis aj. Odpoledne přejezd do Kuala Lumpur 
na ubytování.
14. den: Druhá část prohlídky KUALA LUMPUR, mj 
náměstí Merdeka, moderní národní mešita, slavná 
dvojčata věže Petronas. Ve večerních hodinách si 
řekneme „Selamat tinggal Malajsie“, transfer na le-
tiště a odlet do Prahy. 
15. den: Přílet do ČR dle let. řádu.

Navštivte s námi Malajsii a Singapur v kombinaci poznávacího zájezdu s objevováním krás exotického 
poloostrova a relaxací na nádherných ostrovech Penang a Langkawi. Čeká nás mix malajských, čínských 
a indických chutí, moderní, výstavná zářící velkoměsta Kuala Lumpur a Singapur, roztroušené kopce vr-
choviny Cameron Highlands, tropický deštný prales, historické a kulturní centrum Melaka, lahůdky Asie, 
moderní umění, historické památky, nedotčené pralesy, zeleň čajových plantáží a romantika bílých pláží.

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Singapur a Kuala Lumpur – Praha, let. taxy, transfer z/na 
letiště, dopravu minibusem po Malajsii, 12x ubytování 
v hotelu***/**** - 2lůžk. pokoje s 
příslušenstvím, 12x snídani, místního 
průvodce, českého průvodce.
Cena nezahrnuje:
vstupy, fakult. výlety, spropitné během 
okruhu a vše ostatní co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 10 990 Kč (povinné při nedo-
obsazení), komplex. pojištění vč. připojiště-
ní vyššího storna zájezdu 1 350 Kč

Váš BONUS pojištění ZDARMA při objedná-
ní zájezdu do 15.12.2017

SINGAPUR A MALAJSIE - dOVOLENÁ PLNÁ MOŽNOSTÍ
SINGAPUR » MELAKA » KAMPUNG CENTAK » KUALA LUMPUR » BATU CAVES » CAMERON 
HIGHLANDS » SAM POH TONG » KUALA KANGSAR » TEMENGGOR LAKE » DEŠTNÝ PRALES BELUM » 
SOUOSTROVÍ LANGKAWI » OSTROV PENANG » GEORGETOWN » KUALA LUMPUR
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MALAJSIE

Kód Termín Cena Svoz let.
MAL306-18-1 19.03. – 02.04. 57 990,- L2, L3       

Doporučujeme:
- jeskynní chrám BATU CAVES
- přístav MELAKA
- Ostrovy LANGKAWI
- deštný prales BELUM

Kuala Lumpur Batu Caves

Penang Kek Lok Si

Melaka



BORNEO, MALAJSIE, fILIPÍNY

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odlet z Prahy do Kuala Lumpur, přesun na ubytování v centru metropole. Prohlídka centra 
s ochutnávkou gurmánských specialit. Noční život v KL, procházka pod věže Petronas Towers (452 m).
3. den: Odjedeme kousek od centra města do BATU CAVES, komplexu tří jeskynních hinduistických svatyní, 
nejvyšší socha Murgy na světě. Po návratu do Kuala Lumpur navštívíme nejstarší mešitu ve městě Masjid 
Jamek, hl. tržiště a budovu Nejvyššího soudu. Odpoledne odjezd na letiště, odlet do SARAWAK – KUCHING.
4. den: Prohlídka města, procházka po nábřeží řeky Sungai Sarawak, taoistický chrám Tua Pek Kong, 
ochutnávka mořských plodů na tržišti Bukit Masa seafood, seznámení se Sarawakem v Muzeu Sarawaku. 
5. den: Odjezd do NP BAKO na břehu Jihočínského moře. Procházky NP, projížďka lodí mezi mangrovníky, 
v tomto parku je největší výskyt opic kahau nosatých v Sarawaku. Návrat do KUCHINGU.
6. den: Odjezd do SEMENGGOH, procházka pralesem, pozorování orangutanů v době krmení. Návrat do 
Kuchingu, na druhém břehu řeky Sarawak dominuje pevnost Margherita s orchidejovou zahradou. Možnost 
návštěvy muzeí, např. Muzeum textilu nebo Muzeum Čínské historie.
7. den: Ráno prohlídka domova obří raflésie, květiny s největším květem na světě v NP GUNUNG GADING 
s mnoha stezkami. Odpočinek na tropické pláži PANDAN u Jihočínského moře. Ochutnáme čerstvý kokos 
a přesuneme se na prohlídku jeskyní BAU s jezírkem Blue Lake. Návrat do Kuchingu.
8. - 9. den: Přelet z Kuchingu do MIRI, poté odjezd do NP NIAH, obří vápencové jeskyně s tunely. Jednot-
livými okruhy skrz obří jeskyně budeme procházet po dřevěných mostcích zarostlých pod tmavě-zeleným 
mechem. Večer odlet do KOTY KINABALU, hl. města malajského státu SABAH.
10. den: Prohlídka centra KOTY KINABALU - Atkinsonova hodinová věž, Muzeum Sabahu, observatoř Signal 
Hill. Večer možnost večeře na nočním trhu, mořské ryby, místní pochutiny. 
11. den: Relax na plážích mořského parku TUNKU ABDUL RAHMAN. Rychlou lodí odplujeme na jeden 
z ostrovů SAPI, MAMUTIK nebo MANUKAN, možnost šnorchlování a pozorování pestrobarevných ryb.
12. den: Odjezd na čajovou plantáž nedaleko města RANAU, ubytování v tradičním domě přímo na plantáži. 
13. den: Brzká ranní procházka s pozorováním ptáků přímo mezi čajovníky, seznámení s procesem zpracování 
čaje, možnost snídaně na terase s výhledem na Gunung Kinabalu, odpoledne odjezd autobusem do Sepiloku.
14. den: Prohlídka SEPILOKU, lanové mostky, tzv. canopy walkway přímo v džungli, ze kterých je možné 
vidět orangutany. Odjezd do SANDAKANU na východě Sabahu. Večerní město, buddhistické a čínské chrámy.
15. - 16. den: Odjezd ze Sandakanu do vesničky SUKAU na břehu řeky KINABATANGAN. Večerní plavba po 
řece, lekce výroby místních řemeslných výrobků u místních obyvatel. Ubytování přímo u místní rodiny. Další 
den nasedneme na loďku a poplujeme proti proudu řeky, ze stromů na nás budou koukat opice, pestrobarevní 
ptáci, a od břehu nás budou pozorovat krokodýli nebo sloni bornejští. Poté nás čeká nenáročný trekking 
v džungli. Odpoledne odjezd zpět do SANDAKANU.
17. - 19. den: Ráno odlet do TAWAU, odsud přejezd do SEMPORNY a vyplutí na ostrůvek MABUL v Cele-
béském moři. Ubytování v jednoduchých domcích na kůlech přímo nad mořem. Možnost výletů po okolních 
ostrůvcích, koupání. Po návratu zpět do Semporny odplujeme do mořského parku TUN SAKARAN MARINE 
PARK, piknik přímo na pláži. Přejezd na letiště v TAWAU, večer odlet do Koty Kinabalu.
20. den: Poslední den v Kotě Kinabalu, nákupy suvenýrů atd., odlet zpět do Prahy.
21. den: Přílet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odlet z ČR, ubytování v centru MANILY. Prohlídka španělské koloniální architektury „vesni-
ce za zdmi“ INTRAMUROS s pevností st. Pedro a katedrálou sv. Augustýna . Procházka čínskou čtvrtí 
s restauracemi, obchody s tradiční čínskou medicínou. Rizal park s večerním představením zpívající fontány.
3. den: Při přejezdu do BAGUIA zastávka v Bakolorském kostele do půli zalitého lávou při erupci sopky 
Pinatubo v 90. letech. V posledním úseku cesty se dostaneme do horské oblasti s krásnými výhledy. V Baguiu 
- městě květin, které je díky svému svěžímu klimatu v 1 540 m hl. letním městem Filipín navštívíme památky 
a večerní trhy s možností večeře, v restauraci s panoramatickým výhledem.
4. - 5. den: Přejezd do oblasti SAGADA, spektakulární výhledy do hlubokých strží a na terasovitá políčka 
na svazích kopců. V horském městečku Sagada sejdeme do ÚDOLÍ OZVĚN za unikátním pohřebním zvykem 
příslušníků kmene Igorotů, jedná se o rakve Sugong zavěšené ve výšce na skále. Navštívíme pohřební jeskyně 
s možností sestupu do útrob k jezírkům, tvarované stalakity a stalagmity, procházka rýžovými poli k vodo-
pádu, možnost koupání.
6. den: Přejezd divokou krajinou CENTRÁLNÍCH KORDILLER po HALSEMOVĚ HORSKÉ SILNICI, která je 
jednou z nejscéničtějších silnicí světa. Cestou se zastávka v bontockém folklorním muzeu. Provincie Ifugao 
a rýžové terasy v HAPAU, koupání v horkých pramenech.
7. den: Návštěva 2000 let starých rýžových teras v BATADU . Procházka po rozlehlém amfiteátru podob-
ném komplexu ifugaoských rýžových teras, důmyslném vodním systému tvořeném z čistě přírodních materiá-
lů. Fakultativně 21 m vysoké vodopády TAPPIYA, pěkné snímky pro lovce fotografií. Noční přejezd do Manily.
8. den: Příjezd do Manily a přelet do PUERTO PRINCESA, odkud se vydáme džunglí porostlou krajinou 
Palawanu až do skromné vesničky SABANG. Ubytování na pláži pod horami, relax a koupání.
9. den: Plavba po nejdelší podzemní řece na světě  patřící mezi 7 přírodních divů světa, ústí jeskyně se 
nalézá u moře v džungli s bohatou faunou, vysoká šance vidět makaky či varany. Po návratu odpočinek na 
pláži, možnost jízdy na zipline vedoucí nad mořem či průzkumné plavby mangrovovými porosty.
10. den: Přejezd do PORT BARTONU s ubytováním na pláži. V této rybářská vesnici se ponoříme do božské-
ho klidu, jelikož zde má vše svůj čas, dokonce i hodiny, kdy funguje elektrický proud.
11. den: Odpočinek na nedalekých rajských ostrůvcích s bělostnými plážemi, šnorchlování v korálových za-
hradách, výprava za mořskými želvami.
12. den: Přejezd do EL NIDA, nebo-li „hnízda“ - vstupní brány k věhlasným Bacuitským ostrovům. Pestrý 
noční život a škála restaurací, nechte si ugrilovat čerstvou rybu, na kterou si ukážete přímo na pláži.
13. den: Plavba k blízkým BACUITSKÝM OSTRŮVKŮM s pitoreskními vápencovými útvary připomínajícími 
vietnamskou zátoku Ha Long. Modré laguny, korálové zahrady a pláže, na jedné z nich oběd po filipínsku.
14. den: Volný den, fakultativně další plavba po ostrovech. Pokud zatoužíte být nerušeni, téměř prázdná 
4 km dlouhá idylická pláž NACPAN je tu pro vás.
15. den: Návrat do PUERTO PRINCESA. Prohlídka muzea či místních trhů. Pobyt na Palawanu zakončíme 
společnou večeří ve filipínském stylu.
16. den: Přelet do Manily. Dokončení prohlídky památek s možností nákupu tradičních předmětů z celých 
Filipín na jednom místě v několikapatrovém uměleckém obchodě Silahis. Na závěr pověstný noční život 
s karaoke a čtvrť transvestitů či bar s trpasličí obsluhou. Odlet domů.
17. den: Přílet do ČR.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Kuala Lumpur a Kota Kinabalu-Praha, vnitrostátní letenky Kuala Lumpur-Kuching, 
Kuching-Miri, Miri-Kota Kinabalu, Sandakan-Tawau, Tawau-Kota Kinabalu vč. let. tax a poplatků, místní dopravu (auto-
bus, mikrobus, lodě, metro), 18x ubytování v jednoduchých hotelech a penzionech – 2lůžk. pokoje, 3x snídani, 4x oběd, 
3x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, ostatní stravu, spropitné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1 340 Kč
Poznámka: Výskyt zvířat není garantovaný, jedná se o volnou přírodu. Vzhledem k velmi omezenému počtu ubytovacích 
kapacit na některých místech v programu si CK vyhrazuje právo na změnu místa ubytování v případě potřeby. 

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Manila-Praha vč. let. tax a poplatků, vnitrostátní zpáteční letenka Manila – Puerto 
Princesa, 1x noční autobus do Manily, transfery místní dopravou (vany, autobusy, jeepney, tricykl), plavba po nejdelší pod-
zemní řece a vstup do jeskyně, celodenní lodní výlet na ostrovy u Port Bartonu a k Bacuitským ostrovům, 14x ubytování 
v turistických hotelech – 2lůžk. pokoje, 14x snídaně, 1x oběd, 1x večeře, místní průvodce, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné (mimo uvedené v „Cena zahrnuje“), ostatní stravu, spropitné a vše, co není v „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 8 500 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 1 180 KčVZ
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Borneo, to je opravdový tropický ráj pokrytý džunglí a sluncem zalitými plážemi, domov orangutanů 
i exotické květiny raflézie s největším květem na světě. Vyrazte s námi na exotický ostrov Borneo.

Zájezd na souostroví Filipíny, které jsou typické svými zelenými rýžovými poli, modrými pobřežními voda-
mi, doutnajícími sopkami, dopravními prostředky jeepney, vodními buvoly a hlavně usmívajícími se lidmi. 

Kód Termín Cena Svoz let.
BN320-18-1 09.10. – 29.10. 64 990,- L6 Kód Termín Cena Svoz let.

PHL321-18-1 05.01. – 21.01. 54 990,- L6

KUALA LUMPUR » BATU CAVES » SARAWAK » KUCHING » NP BAKO » SEMENGGOH » NP GUNUNG 
GADING » MIRI » NP NIAH »  KOTA KINABALU » TUNKU ABDUL RAHMAN » SEPILOK » SANDAKAN » 
SUKAU » TAWAU » SEMPORNA » MABUL » TUN SAKARAN MARINE PARK » TAWAU

MANILA » INTRAMUROS » BAGUIA » SAGADA » ÚDOLÍ OZVĚN » HALSEMOVA HORSKÁ SILNICE » 
HAPAU » BATADU » TAPPIYA » PUERTO PRINCESA »  PALAWAN » SABANG » PORT BARTON » EL NIDO 
» BACUITSKÉ OSTROVY » MANILA
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BORNEO, SARAWAKU A SABAHU fILIPÍNY A OSTROV PALAWAN
DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA PŘíRODOU RýŽOVé TERASY I EXOTICKé PLÁŽE 

Sabah Manila



BALI – OSTROV BOHŮ            

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odlet z ČR do INDONÉSIE. Ve večerních hodinách přílet na BALI večer, ubytování poblíž světo-
pznámé surfařské pláže a místního „městečka“ KUTA. 
3. den: Celodenní odpočinek v oblasti KUTA - LEGIAN, koupání, restaurace a hudební kluby, aklimatizace.
4. den: Severní oblast Bali. Návštěva jezerního kláštera ULUNDANU ze 17. stol. zasvěceného jezerním bo-
hům na Bratanském jezeře. BUAYNSKÉ JEZERO a všudypřítomné opičky, jezero Tamblingan - nádherné 
výhledy na hory porostlé džunglí. Z vesničky MUNDUK zažijeme takřka ptačí pohled na rýžová pole, plantáže 
kávy a hřebíčku. Termální prameny BANJAR, možnost koupání, odpočinek v blízkosti buddhistického kláštera, 
takřka věrné kopie chrámového komplexu Borobudur na Jávě - BRAHMA ARAMA VIHARA, který rovněž na-
vštívíme. Odpolední relaxace na pláži LOVINA s černým sopečným pískem. Cestou zpět na ubytování zastávka 
u 65 m vysokého vodopádu Gigit. Podvečerní příjezd do podhorské umělecké vesničky UBUD, ubytování.
5. den: Dopoledne k místní činné sopce MT. BATUR (1 717 m n. m.), se zastávkou na rýžových terasových 
políčkách. Odpoledne návštěva pralesních chrámů GUNUNG KAWI s královskými hrobkami z 11. století, 
ke kterému sejdeme po více než 200 schodech a vodních chrámů TIRTA EMPUL s chrámovými bazénky 
a prameny. Odpoledne příjezd do UBUDU, pěší výlet do OPIČÍHO LESA, večer možnost návštěvy představení 
balijských tanců s překrásnými tanečnicemi. Fakultativně lze tento den absolvovat brzký ranní výstup na 
sopku BATUR s pozorováním východu slunce (cca 35 $), dopoledne spojení s hlavní skupinou a pokračování 
v programu dne. 
6. den: Celodenní výlet po nejznámějších balijských chrámech, královský TAMAN AYUN z pol. 17. stol., 
směrový BATUKARU zasvěcený bohu Madaweda, nacházející se uprostřed lesů na úpatí hory Batukaru. 
Zemědělskou krajinou s četnými rýžovými poli a plantážemi kakaa, durianu, avokáda apod. dorazíme k moři, 
k návštěvě jedinečného chrámu z 16. stol TANAH LOT, postavený na skalnatém ostrohu v moři. Večerní 
příjezd na ubytování do oblasti SANUR. 
7. den: Pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce odpolední procházka k místnímu chrámu BELAN-
GJONG, kde je možné spatřit nejstarší artefakt na Bali - kamennou stélu oslavující vítěznou bitvu v 9. století.
8. den: Výlet po východní oblasti Bali, návštěva sídla boha lásky SEPARAPURA s plovoucími pavilóny, neto-
pýří jeskynní chrám GOA LAWAH a další přírodní zajímavost, např. kaňon SUKAWATI.
9. den: Pobyt u moře. 
10. - 11. den: Dopoledne přeplutí na LEMBONGSKÉ OSTROVY, malý ráj mezi ostrovem BALI a LOMBOK, 
četné romantické pláže, úchvatný západem slunce, mangrovníkové lesy i bohatý mořský život, budete marně 
hledat obdobné místo na světě. Relaxace a pobyt u moře, možnost pěších výletů (nebo na zapůjčeném 
motocyklu) po ostrovech.
12. den: Přesun z ostrova zpět na BALI do SANURU, ubytování v hotelu, po zbytek dne odpočinek.
13. den: Po poledni odjezd do jižní části Bali. Odpolední koupání na soukromé „pláži snů“ s bílým pískem 
a bělostnými útesy. Podvečerní návštěva kláštera ULUWATU z 11. století, který je postavený na stometro-
vých útesech nad Indickým oceánem. Odjezd na ubytování.
14. den: Pobyt u moře, poslední nákupy. Pro zájemce fakultativně návštěva hlavního města DENPASAR 
(trhy, muzea, památky). Večer společná večeře v balijsko-indonéském stylu. Odjezd na letiště.
15. den: Odlet z Indonésie zpět do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet do Hanoje, ubytování v hotelu.
3 den: Prohlídka hl. města HANOJE, návštěva mauzolea zakladatele Vietnamu Ho Chi Minha, Pagoda je-
diného sloupu, Tran Quoc Pagoda – nejstarší svatyně ve městě na okraji Západního jezera. Po obědě Chrám 
literatury a vietnamská nejstarší universita z 11.stol., udržované zahrady a historické budovy. Projížďka rikša-
mi ulicemi Staré čtvrti. Zastávka u jezera Hoan Kiem, které je spojeno s místními legendami, chrám Ngoc Son, 
návštěva představení vodních loutek. Noční lehátkový vlak do Lao Cai.
4. den: Výjezd do horské vesnice SA-PA při úpatí nejvyšší hory Vietnamu (Fan Si Pan 3 143 m) nedaleko 
čínských hranic. Sapa je obklopena bujnou zelení a rýžovými terasami. V okolních kopcích žije řada horských 
etnik. 2 km trek do jedné z domorodých vesnic CAT CAT, jež je domovem národa H´mong, příležitost poznat 
zdejší způsob života.  Dále návštěva vesnice PHIN, kde žije jiné etnikum – Dzaové. Možnost nákupu ručně 
tkaných výrobků od místních žen. Prohlídka JESKYNĚ TA PHIN. Nocleh v hotelu v Sa-Pa.
5. den: Výlet do domorodé vesnice LAO CHAI (H´mongové), lehký trek ÚDOLÍM  MUONG HOA, s nád-
hernými sceneriemi do vesnice Ta Van (Dzaové). Jízda do průsmyku TRAM TON a vycházka ke Stříbrnému 
vodopádu BAC. Návrat do Lao Cai a noční lehátkový vlak zpět do Hanoje.
6. den: Cesta do zátoky HA LONG  s více než 3000 vápencovými ostrůvky vystupujícími ze smaragdových 
vod Tonkinského zálivu. Nalodění na tradiční místní loď (džunka), plavba po zátoce, pozorování útesů, pláží, 
plovoucích ostrovů, jeskyní. Návštěva JESKYŇ THIEN CUNG. Koupání, odpočinek, jídlo a nocleh na lodi.
7. den: Časně ráno cvičení Tai Chi na palubě lodi a pozorování východu slunce. Brunch během plavby zpět po 
zátoce Ha Long, transfer na letiště, přelet do Hue, ubytování v hotelu. 
8. den: HUE , sídelní město poslední vietnamské královské dynastie. Návštěva pagody Thien Mu stojící 
na břehu Voňavé řeky a královského paláce, kde žila vládnoucí dynastie mezi lety 1802 -1945 (Vlajková věž, 
brána Ngo Mon, palác Thai Hoa, Zakázané Purpurové město aj.). Odpoledne hrobka Tu Duc krále-básníka. 
Přejezd do historického přístavního města Hoi An, ubytování v hotelu.
9. den: Svatyně MY SON, kdysi hl. náboženské centrum Chamů, významem srovnatelné s kambodžským 
Angkor Watem, thajskou Ayutthayou a indonéským Borobudurem, věže a malé chrámky postavené v období 
mezi 7. a 13. stol. z červených cihel. Odpoledne pěší prohlídka starého města HOI AN . Japonský krytý 
most, čínský společenský dům, museum, místní tržiště, umělecké galerie, suvenýry, krejčovské dílny. Návštěva 
lampiónové dílny, seznámení s druhy svítidel, jejich výrobou, možnost vlastní tvorby. Nocleh v Hoi An.
10. den: Přelet do SAIGONU, ubytování v Saigonu.
11. den: Návštěva tunelů CU CHI. Jedná se o rozsáhlý systém tunelů vyhloubených během let 1948-1968. 
Toto podzemní město sloužilo k úkrytu vojáků i obyvatel, ke skladování zbraní, byla zde nemocnice, kuchyně. 
Za vietnamské války bylo místo těžce bombardováno. V r. 1988 byla část areálu zpřístupněna turistům. 
Návrat do SAIGONU a prohlídka sídla bývalých indočínských guvernérů a později prezidenta Jihovietnamské 
republiky – tzv. Paláce Sjednocení.  Katedrála Notre Dame a živý trh Ben Thanh, nocleh v Saigonu.
12. den: Výlet do delty MEKONGU, nejmohutnější řeky JV Asie, plavba po kanálu Vam Xep, krátká procházka 
pod palmami, pozorování každodenního života místních vesničanů. Zastávka na tradiční čaj s medem, mož-
nost ochutnávky exotického ovoce. Návštěva manufaktury na zpracování kokosu. Návrat do Saigonu, nocleh.
13. den: Volno před odletem ze Saigonu do Prahy.
14. den: Návrat do Prahy 13. nebo 14.den dle časů letu. (19.11.)

Malebná rýžová políčka, městečka s uměleckými dílnami, tanečnice, chrámové slavnosti, desetitisíce 
hinduistických chrámů, bílé pláže a sopky, to je Bali, nejznámější ostrov Indonésie plný legend.

Vietnam, země fantastických hor a velkolepé mozaiky krajiny, scenérií ostrovů v zátoce Ha Long, staro-
bylým městem Hoi An a venkovem s tradičními způsoby života. 

Cena zahrnuje: Cena zahrnuje: let. přepravu do Vietnamu a zpět, let. tax, vnitrostátní lety Hanoj - Hue, Hoi An – Saigon, 
lodní plavby a dopravu busem/minibusem, 11x ubytování (2x noční lehát. vlak Hanoj - Lao Cai a zpět,8x v hotelu***, 1 x na 
lodi (džunka), 8x snídani, 7x oběd nebo večeři, vstupy dle programu, český a místní průvodce
Cena nezahrnuje: fakult. výlety, vízum a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplexní cest. pojištění s vyšším připojištěním storna 1060 Kč
Vstupní vízum: vstupní vízum do Vietnamu cca 2 900 Kč (částka bude upřesněna CK)

Váš BONUS při objednání zájezdu do 28.2.2018 sleva 1 000 Kč 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Denpasar-Praha vč. letištních tax a poplatků, místní dopravu dle programu (mi-
nibusy, taxi, bema), lodní transfer, 12x ubytování v hotelech střední třídy, 12x snídani, 1x společná večeře, místní průvodce, 
průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
Cena nezahrnuje: ostatní stravu, fakultativní programy, spropitné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 5 800 Kč (povinné při nedoobsazení), připojištění vyššího storna zájezdu 500 Kč
Poznámka: vzhledem k tomu, že Bali je silně náboženským ostrovem, CK si vyhrazuje právo na změnu programu v rámci 
uzavření některého z chrámů z důvodu přípravy či konání náboženského svátku. VZ
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OSTROV BALI » KUTA » ULUNDANU » BUAYNSKÉ JEZERO » MUNDUK » BRAHMA ARAMA VIHARA »  
UBUD » SOPKA MT. BATUR » GUNUNG KAWI » TIRTA EMPUL » OPIČÍ LES » TAMAN AYUN » BATUKARU 
» TANAH LOT » GOA LAWAH » LEMBONGSKÉ OSTROVY » SANUR » ULUWATU » DENPASAR 

HANOJ » SA-PA » CAT CAT » PHIN » LAO CHAI » VODOPÁD BAC » HA LONG » JESKYNĚ THIEN CUNG » 
HUE » HOI AN » SAIGON » CU CHI » ŘEKA MEKONG

INdONÉSIE, BALI, VIETNAM

Kód Termín Cena Svoz let.
VN323-18-1           06.11. – 18.11. 59 990,-         L2, L3
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VIETNAM – VELKÝ OKRUH

Kód Termín Cena Svoz let.             
RI322-18-1 07.04. – 21.04. 45 400,-                    L2
RI322-18-2 01.11. – 15.11. 45 400,-                    L2

Ha Long Bay



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet do Bangkoku.
2. den: Přílet do Bangkoku. Tento den program v BANGKOKU záleží na času příletu, památky mohou být 
navštíveny až další den. Z letiště okružní jízda městem, návštěva nejstaršího chrámu ve městě Wat Po, 
khmérského chrámu Wat Arun, místních trhů a Čínského města s chrámem Wat Traimit se sochou zlatého 
Buddhy. Pozdě odpoledne odjezd na hotel do čtvrti Sukhumvit.
3. den: Celodenní BANGKOK, brzy ráno navštívíme pompézní Royal Palace, projedeme loďkou část řeky 
Chao Phraya a jejích přilehlých kanálů. Odpoledne procházka po první baťůžkářské ulici Khao San Road, 
Projížďka tuk tuky (motorizované tříkolky) k chrámu Wat Saket s vyhlídkou. 
4. den: Výlet na severozápad od hl. města. Městečko MAEKLONG, známé svým trhem na vlakových kolejích. 
Plovoucí trh v okolí městečka DAMNOEN SADUAK, projížďka loďkami po kanálech kde se vaří a obchoduje na 
loďkách. Odpoledne železniční známý most přes řeku Kwai, proslavený z knižního a film. zpracování. 
5. den: Dopoledne staré královské město AYUTHAYA . Prohlídky chrámů Wat Phra Ram, Wat Phra Si 
Sanphet, Wat Mahathat aj. Dále pokračujeme k prohlídce LOP BURI, jedno z thajských nejstarších měst. 
Dojezd na nocleh do oblasti Phitsanulok. Večerní procházka po nábřeží řeky Nan a místním nočním trhu.
6. den: PHITSANULOK, prohlídka, chrám Wat Phra Si Rattana Mahathat s bronzovou sochou Buddhy. 
Město SUKHOTAI , klenot Thajska, historický park s mnoha chrámy. Chrám Wat Maha Dhat, hl. královský 
chrám s 240 menšími pagodami. Přejezd na sever do Chiang Mai.
7. den: Návštěva krásných chrámových komplexů v CHIANG MAI - chrámy Wat Chedí Luang a Wat Phra 
Singh, poznáme starou chrámovou architekturu z doby království Lanna. Následuje klidná venkovská krajina, 
vesnice jako skanzen thajských horských kmenů, kde nechybí ani proslulé ženy s žirafími krky. Odpoledne 
návštěva sloní farmy s možností projížďky na slonech. Chrám Wat Doi Suthep nacházející se v 1 000 m n.m.
8. den: Hory severního Thajska. NÁRODNÍ PARK DOI ITHANON s nejvyššími vrcholky až do výšky 
2 565 m n.m. Návštěva vesnice kmene Karen, vodopád WACHIRATHAN, plantáže kmene Hmong, králov-
ské pagody. Dojedeme až na nejvyšší vrchol Thajska DOI ITHANON do výšky 2 565 m n.m., vegetace deštné-
ho tropického pralesa. Večer návrat do Chiang Mai, odjezd na letiště, odlet na Phuket, transfer na ubytování.
9. den: Ostrov PHUKET, největší ostrov Thajska, 17 krásných pláží s průzračnou vodou, jedinečné vápencové 
útvary, podmořský svět. Volný den k odpočinku na pláži Kata Noi Beach. (V případě, že by z důvodu změny 
let. řádu nebylo možné odletět na Phuket 8. den večer, bude přelet v tento den, a zbytek dne odpočinek na pláži).
10. den: Plavba lodí na thajské ostrovy v Andamanském moři PHI PHI OSTROVY. Okružní plavba kolem 
neobydleného ostrova Phi Phi Ley, možnost šnorchlování. V zátoce ostrova Phi Phi Don možnost koupání. 
Kombinace nádherné vody, bílého písku a vápencových skalních útvarů. Během výletu možnost koupání, oběd.
11. den: Celodenní výlet do provincie PHANG NGA, zde je v zátokách Andamanského moře největší kon-
centrace vápencových útvarů v celém Thajsku. Podíváme se na místo, kde volně žijí makakové, projedeme 
loďkou mezi mangrovy až k ostrovu Jamese Bonda. Odpoledne strávíme v muslimské rybářské vesnici na 
kůlech, kde jako by se zastavil život. Možnost nákupu suvenýrů, cestou zpět koupání.
12. den: Celodenní výlet po ostrově PHUKET, západní MYS PROMTHEP, barevný chrámový komplex Wat 
Chalong, návštěva Čínské čtvrti v hl. městě PHUKET TOWN. Odpol. koupání na pláži Surin Beach. 
13. – 14. den: Odlet do Bangkoku a do Evropy. Přílet do ČR buď ještě 13.den nebo 14.den.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hodinách sraz na letišti a odbavení k letu do Nepálu.
2. den: Krátce po půlnoci odlet z Prahy do Dubaje. Transfer na další let. Přílet do KÁTHMÁNDÚ ve večerních 
hodinách. Transfer do hotelu (v centru Káthmándú - čtvrti Thamel) a ubytování.
3. den: Dopoledne KÁTHMÁNDÚ, procházka čtvrtí Thamel (turistické centrum Káthmándú) a návštěva 
královského komplexu paláců na Durbar Square. Budete moci obdivovat 
nádheru newarské dřevěné architektury. Odpoledne chrámový kom-
plex PAŠUPATINATH na břehu posvátné řeky Bagmati, přirovnáváno 
k indickému Varanásí. Návštěva blízké stupy Boudha, jedné z největších 
na světě a přilehlého kláštera. Přejezd k SWOYAMBHU  - tzv. opičí 
chrám na kopci nad městem. Místo je významným centrem nepálského 
budhismu a nabízí nádherné vyhlídky na panoráma okolních hor.
4. den: Transfer z Káthmándú do POKHARY (900 m), jednoznačně nejna-
vštěvovanějšího nepálského města. Oblast Pokhary patří k nejkrásnějším 
místům na světě. Přispívá k tomu především úchvatné panoráma himalájských osmitisícovek nad městem 
i půvabné jezero Phewa.
5. den: Ráno vyjížďka na kopec SARANGKOT, který se tyčí nad městem a jezerem cca ve výšce 1 500 m. 
Z jeho úbočí se vám odkryje panoráma skupiny velehor kolem ANNAPURNY (8091 m). Výhledům dominuje 
strmý Fish Tale (Machapuchhre, 6 997 m). Za dobré viditelnosti můžete spatřit i vzdálenější Dhaulagiri 
(8 167 m) a Manaslu (8 163 m). Odpoledne doporučujeme zamířit k vodopádům Devis Fall a přilehlému 
komplexu jeskyní Gupteshwor. Můžete se též vydat k tzv. Pagodě míru, která se nachází na kopci nad 
jezerem, nebo si půjčit loďku a projet se po jezeře. 
6. den: Odjezd z Pokhary zpět do Káthmándú. Cestou zastávka v BANDIPURU, malé tradiční horské městeč-
ko, dochovaná newarská architektura, výhledy na himálajské vrcholky. Za jasného počasí je možno vidět na 
Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu, Annapurnu. Cesta cca 7-8 hodin. Odpol. ubyt. v hotelu v Káthmándú. 
7. den: Celodenní fakultativní výlet do měst Bhaktapur a Nagarkot. NAGARKOT nabízí možnost výhledů na 
panorama Himalájí (oblast Everestu), dostanete se až do výše 2 150 m. BHAKTAPUR, cca 15 km východně 
od Káthmándú, je dalším z bývalých královských nepálských měst, prohlídka, centrum města, skvosty světové 
chrámové architektury, významné středisko řezbářské a hrnčířské výroby.
8. den: Dopoledne návštěva PATANU, jednoho ze tří bývalých královských nepálských měst. Prohlídka, cen-
trum města, Durban Square s hlavním chrámem Krishna, nádherné stavby s vyřezávanými okny a římsami, 
paláce ze dřeva a červených pálených cihel. V podvečer transfer na letiště a odlet z Káthmándú zpět do ČR. 
9. den: Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Vydejte se s námi do exotického Thajska za kulturními památkami připomínajícími bohatou historii 
i přírodní skvosty země.

Pojeďte s námi poznat krásnou zemi ve stínu Himalájí s velmi přívětivými lidmi pod „střechou světa“. 
Působivá majestátnost hor v nás vzbudí pocit svobody a volnosti, na nejvyšší hory světa Himaláje se 
podíváme opravdu zblízka. Během zájezdu poznáme největší a hlavní metropoli Nepálu Káthmándú 
a přilehlá královská města s velkým kulturním bohatstvím a neopakovatelnými přírodními scenériemi. 

Cena zahrnuje: let. přepravu, let. taxy a poplatky, dopravu na sever Thajska mikrobusem, místní přelety Chiang Mai – Phu-
ket, příp. Phuket – Bangkok, výlety na ostrov Phi Phi a do provincie Phang Nga, 11x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s 
příslušenstvím, 11x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, spropitné, služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. léčebných výloh a vyššího připojištění storna zájezdu 1 050 Kč 

*Váš BONUS při objednání zájezdu do 28.2.2018 sleva 2 000 Kč 

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha-Káthmándú-Praha, let. taxy a poplatky, 1x tranzit. ubytování v Dubaji (pokud je čekání na letišti delší než 
12 hod.), 6x ubytování v hotelu*** (z toho 4x v Káthmándú a 2x v Pokhaře) – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 
transfery z /na letiště v Dubaji a v Káthmándú, transfery autem z Káthmándú do Pokhary a zpět, transfery v Káthmándú 
(Pašupatinath, Swoyambhu), průvodce 
Cena nezahrnuje:
vízum do Nepálu - platba na místě po příletu na letišti 25 $, místní dopravu (mimo výše uvedené), fakult. služby a vše ostatní, 
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakult. vyhlídkový let kolem Everestu, předběžná cena 210 $, platba na místě, 
nutná rezervace předem v CK. 
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení), celodenní výlet Bhaktapur a Nagarkot 690 Kč (v ceně výletu není zahrnuto 
vstupné do památkové rezervace Unesco v Bhaktapuru 1 500 NR), komplex. pojištění vč. připojištění storna zájezdu 860 KčVZ
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SEVERNÍ I JIŽNÍ THAJSKO NEPÁL, ŠTÍTY HIMALÁJÍ
BANGKOK » MAEKLONG » DAMNOEN SADUAK » AYUTHAYA » LOP BURI » PHITSANULOK » SUKHOTAI 
- CHIANG MAI » NP DOI ITHANON » PHUKET » PHI PHI » PHANG NGA 

KÁTHMÁNDÚ » PAŠUPATINATH » SWOYAMBH » POKHARA » SARANGKOT » VODOPÁDY DEVIS FALL » 
BANDIPUR » BHANKTAPUR » NAGARKOT » PATAN 

THAJSKO, NEPÁL

Kód Termín Cena Svoz. let.
THA333-18-1         03.03. – 15.03.          54 990,-               L2
THA333-18-2*     03.11. – 15.11.          56 990,-               L2

Kód Termín Cena Svoz let.
NPR328-18-1   19.03. – 27.03. 42 990,- L1
NPR328-18-2 22.10. – 30.10. 42 990,- L1
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A PŘILEHLÁ KRÁLOVSKÁ MĚSTA S MOŽNOSTí ROZŠíŘENí O NÁVŠTĚVU KAMBODŽI 

- návštěvu čtvrtě Thamel
- město POKHARA
- vodopády devis fall

Doporučujeme

Ayutthaya



+ VÁRÁNASí, ÓRČHA, EROTICKé KHAJURÁHO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí. 
2. den: V ranních hodinách přílet do DILLÍ (Delhi). Dopoledne první část prohlídky DILLÍ. Největší mešita 
v Indii Jama Masjid. Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), průjezd kolem vládních budov v Novém 
Dillí. Odpoledne prohlídka Humayunovy hrobky . 
3. den: Dopoledne přejezd z Dillí do AGRY. Prohlídka Velké červené pevnosti v Agře  a slavného TAJ MAHAL. 
Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal.  Nocleh v Agře.
4. den: Dopoledne přejezd z Agry do JAIPURU (Džajpúr). Po cestě zastávka v opuštěném městě FATÉHPUR 
SÍKRÍ. Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem 
dne hrají jemnými růžovými odstíny.
5. den: Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného také Růžové město. Během prohlídky navštívíme pevnost 
AMBER FORT (vyjížďka na pevnost na džípech či slonech), městský palác, starou observatoř Džantar mantar, 
exotický Havá Mahal neboli „palác větrů“ aj.  
6. den: PUSHKAR (Puškar), významné poutní město s jezery a 400 chrámy. Pyšní se 52 ghóty, kde zbožní 
hinduisté smývají své hříchy a dalo by se tak nazvat „zmenšeným Váránasí“. Nocleh.
7. den: Přejezd do Jodhpuru. JODHPUR (Džódhpur), město ztělesňující romantiku Rádžasthánu má ma-
jestátní pevnost Mehrángarh vypínající se nad honosnými paláci, bahnitými bazary a pouští Thár. Nocleh.
8. den: Přejezd do MOUNT ABU, jediná horská stanice v Rádžasthánu. Projížďka po jezeře Nakki, které je 
vroubeno koloniálními sídly a letními paláci rádžpútských vládců. Nocleh.
9. den: DILVARA, džinistické chrámy v Dilváře patří mezi nejúchvatnější pamětihodnosti v zemi. Skupina 
5 mramorových chrámů vyniká neuvěřitelně spletitou a jemnou kamennou dekorací. Skulpturální detaily na 
branách, pilířích stropech návštěvníkům berou dech. Přejezd na nocleh do Udajpuru. 
10. den: RANAKPUR, unikátní chrámový komplex v pohoří Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádimáthův 
chrám, který je jedním z pěti nejposvátnějších míst pro džinisty. KUMBHALGARH, mohutná pevnost s hrad-
bami, které se jako had vinou na svazích pohoří Arávalí do výšky 1 050 m. Říkalo se jí také „Oko Méváru“, 
neboť panoramatický výhled sahá kilometry daleko. Nocleh.

11. den: UDAJPUR, pohádkové město, jehož mramorové paláce a jezera obklopuje prstenec kopců. Městský 
palác, dílo s jedinečnou architekturou je komplex několika paláců a je nejrozlehlejší v Rádžasthánu. Nocleh.
12. den: Přelet do Varanasi s přestupem v Dillí. Nocleh.
13. den: Časně ráno projížďka na loďkách po řece Ganze. Prohlídka VÁRÁNASÍ, „věčného města“. Leží na 
břehu posvátné řeky Gangy. Návštěva textilních přádelen v muslimské čtvrti nebo tzv. Zlatý chrám boha Shivy. 
Uličky a bazary starého města patří k nejstarším v Indii. Odpoledne návštěva Sarnathu. SARNATH je jedním 
z nejvýznamnějších budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se svými pěti učni a konal zde své 
první kázání poté, co došel osvícení. Prohlédnout si zde můžete Ashokův sloup, budhistické chrámy četných 
zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu. Nocleh.
14. den: Přelet do Kajuraha. Odpoledne prohlídka chrámů KHAJURAHO , chrám je proslaven erotickými 
sochami a řezbami jejichž předlohou byla slavná Kamasutra. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich 
je dochovaných pouze 22. Transfer do hotelu, nocleh v Khajurahu.
15. den: Transfer busem do Jhansi. Cestou ÓRČHA, historické místo s malebnou polohou na skalnatém 
ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající 
ukázku rádžpútské bundélské architektury. Cesta vlakem do Dillí. Nocleh. 
16. den: Dokončení prohlídky DILLÍ. Historický areál v Mehrauli , Quatab Minar - nejvyšší cihlový minaret 
na světě, Raj Ghat – památník Ghandiho aj. Pozdě večer transfer na letiště.
17. den: V ranních hodinách odlet do Prahy.

Zájezd nás zavede k nejvelkolepějším památkám Indie, ke kterým bezesporu patří Taj Mahal, růžové 
město Jaipur i pevnosti a paláce maharádžů v kraji Radžasthán. Zajedeme i na jih Radžasthánu, kde 
se nachází nádherné džinistické chrámy, které svou zdobností připomínají Alhambru. Při našem velkém 
okruhu navštívíte i další významné turistické magnety – posvátné Váránasí, starodávnou Órčhu, erotické 
Khajuráho.

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Dillí – Praha vč. let. tax, dopravu dle programu busem či minibusem, 14x ubytování v hotelích***/****, 
14x polopenzi, 3 x vnitřní přelety Udajpur – Dillí, Dillí – Varanasi, Varanasi – Kajuraho, přejezd vlakem Jhansi – Dillí, vstupy 
dle programu, projížďku lodí po Ganze, průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupy mimo program, indické vízum, spropitné, fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1 230 Kč

Váš BONUS sleva 2 000 Kč při objednávce do 28.2.2018

INdIE - ZLATÝ TROJÚHELNÍK A KRAJ MAHARÁdŽŮ RAdŽASTHÁN
DILLÍ » AGRY » JAIPURU » FATÉHPUR SÍKRÍ » PUSHKAR » JODHPUR » MOUNT ABU » DILVARA » 
RANAKPUR » KUMBHALGARH » UDAJPUR » VÁRÁNASÍ »  SARNATH » KHAJURAHO » ÓRČHA
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INdIE

Kód Termín Cena Svoz let.
IND327-18-1 13.11. – 29.11. 65 990,- L2

Taj Mahal

Jaipur



CANCUNMERID

TULUM

CAMPECHE

AGUA AZUL
PUERTO ARISTA

M E X I KO

MEXICO CITY

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem do Mexico City. Transfer do hotelu v centru MEXICO CITY. Nocleh. 
2. den: MEXICO CITY. Dopoledne prohlídka Antropologického muzea, které soustřeďuje komplexní sbírky 
mexických indiánských kultur, od obřích olméckých hlav až po Aztéky a život po conquistě. Mexico City – 
hlavní náměstí Zocalo, centrum hl. města Aztéků Tenochtitlánu, katedrála, Latinskoamerická věž, Plaza 
Garibaldi s tradičními muzikanty aj. Nocleh v centru Mexico City.
3. den: Město bohů - TEOTIHUACAN s gigantickými pyramidami z doby 1000 let před Aztéky. Návštěva 
nejvýznamnějšího poutního místa Mexika, baziliky Panny Marie Guadalupské, zde se měla roku 1 531 zjevit 
Aztékovi Juanu Diegovi Panna Maria s hnědou pletí. Návrat na nocleh.
4. den: Přejezd do oblasti Puebly, výhledy na vulkán POPOCATEPETL (5 430 m.n.m), jedinečný mariánský 
kostel v TONANTZINTLE (indiánské baroko), svaté indiánské město CHOLULA s největší americkou pyrami-
dou a výstavné koloniální město PUEBLA. (druhá největší mexická katedrála). Nocleh v Pueble.
5. den: TEHUACANSKÉ ÚDOLÍ – cesta do Tehuacanu, procházka v pohádkovém kaktusovém lese upro-
střed Mexika. Večer příjezd do Oaxacy. Možnost ochutnávky mezcalu, vyráběného stejně jako tequilla z agáve. 
Nocleh v Oaxace.
6. den: OAXACA – koloniální architektura a fantastická zapotécká metropole MONTE ALBAN (akropole na 
Jaguářím vrchu s pyramidami zapotécké kultury z první poloviny 1.tisíciletí n.l.). Přejezd k Pacifiku.
7. den:  Letovisko PUERTO ESCONDIDO. Odpočinek na romantických pacifických plážích, možnost šnorch-
lování. Nocleh v Puerto Escondido.
8. den: Relaxace u Pacifiku, magický oceán, nádherné písečné pláže, strmé útesy nebo výlet do laguny 

MANIALTEPEC za pozorováním vodních ptáků v rozsáhlých mangrovníkových porostech. 
Noční přejezd do Chiapas do Tuxtly Gutierez.

9. den: Cesta do legendami opřede-
ného KAŇONU SUMIDERO symbolu 
státu Chiapas (až 1km vysoké kolmé 
stěny, projížďka lodí po řece Grijalva, 

krokodýli a vodní ptáci). SAN CRISTO-
BAL, prohlídka indiánsko - koloniálního 
horského města s nádhernými barokními 
kostely a koloniálními domy.

10. den: Relaxace, možnost koupání 
v nádherných kaskádách AGUA AZUL a v 
35 m vysokém vodopádu MISOL HA. Ná-
vštěva tajuplného mayského města v džun-

gli, kde 68 let vládl král Pakal, PALENQUE 
s pyramidami i nejzachovalejším palácovým 
komplexem. Nocleh ve VILLAHERMOSA.
11. den: Dopoledne archeologický park 

Museo de la Venta, vydáme se po stopách 
první významné mezoamerické civilizace ta-
jemných Olméků. Odpoledne přejedeme do 

nádherného koloniálního města CAMPECHE na 

poloostrov Yucatán, opevněné historické centrum plné barevných domů a bašt, pevnost San Miguel s vý-
hledem na město, náboženské centrum Catedral de Nuestra senora, Muzeum mayské architektury. Nocleh 
v Campeche.
12. den: Prohlídka haciendy na zpracování sisalu, textilního vlákna získávaného z listů agáve sisalové. Cesta 
do oblasti Puuc: mayské město UXMAL s pyramidou oválného půdorysu a nádhernými zdobnými chrámový-
mi nádvořími. Přejezd do MERIDY, prohlídka historického centra hlavního města Yucatánu, palác dobyvatelů 
Yucatánu Montejů. Nádherné nástěnné malby, murales, o dějinách Mexika v Palacio Gobierno. Nocleh ve 
Valladolidu.
13. den: Prohlídka jedinečně zachovalého maysko-tolteckého města CHICHEN ITZA. Dokonalá pyramida El 
Castillo, největší hřiště na rituální míčovou hru v Mezoamerice, lešení z lebek, posvátná cenota, ohromná pří-
rodní nádrž, uctívaná jako brána do podsvětí a mnohem více uvidíme v tomto fantastickém městě. Návrat do 
krásného koloniálního města VALLADOLID, prohlídka centra včetně klášterního komplexu San Bernardino, 
návštěva a možnost koupání v zatopených jeskynních cenotách ZACÍ a DZITNUP. 
14. den: Cesta ke Karibiku. Prohlídka mayského pevnostního města na útesech TULUM, dostavěného 
těsně před příchodem Španělů, odpočinek a koupání v Karibiku, úžasné potápění, bílý písek, prostě ráj na 
zemi. Možnost šnorchlování na korálovém útesu (cca 15-20 $) nebo návštěva nádherné Gran Cenote (cca 
10 $). Nocleh v Tulumu.
15. den:  Koupání na karibských plážích v Tulumu. Odpoledne přejezd na letiště do Cancunu. Odlet domů.
16. den: Návrat do Prahy.

V podmínkách doby kamenné dosáhli středoameričtí indiáni v dávných časech takové kulturní úrovně, že 
dodnes mnozí historikové a spisovatelé nevěřícně kroutí hlavou a hledají vysvětlení v aktivním působení 
mimozemských civilizací. Program zájezdu nás zavede mezi pyramidy a chrámy, které zakrývají džungle. 
Zatímco starověká sportovní hřiště, obětiště a observatoře jsou opuštěná a ukrývají se v nich dnes pouze 
leguáni nebo nosálové, vnímavý návštěvník z nich vycítí atmosféru života tehdejších obyvatel.  Náš pro-
gram vyváženě kombinuje poznávání indiánské kultury a barokní architektury španělských dobyvatelů, 
kolorit venkova a největších velkoměst, rozervané kaňony, romantické vodopády a procházky v deštném 
pralese, stejně jako koupání v zatopených jeskyních, na bílých plážích Karibiku či ve vlnách Tichého 
oceánu. Nezapomínáme ani na prostor pro ochutnání těch nejskvělejších specialit mexické kuchyně.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Mexiko City - Cancun - Praha vč. letištních tax a poplatků, 12x ubytování v hote-
lech***/** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 12x snídani, dopravu místními dálkovými autobusy a pronajatými minibusy 
dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 990 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 1 150 Kč
Vstupní vízum: bezvízový styk do Mexika pro občany ČR

Zájezd provází Mgr. Tomáš Rezler
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MEXIKO - VELKÁ INdIÁNSKÁ CESTA K PACIfIKU A KARIBIKU  
MEXICO CITY » TEOTIHUACAN » TONANTZINTLE » CHOLULA » PUEBLO » TEHUACANSKÉ ÚDOLÍ 
» KAKTUSOVÝ LES » OAXACA » PUERTO ESCONDIDO » KAŇON SUMIDERO » SAN CRISTOBAL » 
AGUA AZUL » PALENQUE » VILLAHERMOSA » CAMPECHE » UXMAL » MERIDA » CHICHÉN ITZÁ » 
VALLADOLID » CENOTE ZACÍ A DZITNUP » TULUM » CANCUN 

MEXIKO

Kód Termín Cena Svoz let.
MEX300-18-1 10.02. – 25.02. 61 990,- L2, L3       
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VELKý OKRUH MEXIKEM S TOMÁŠEM REZLEREM

Teotihuacan

San Juan Chamula

 Chichen Itzá



HAVANA
VARADERO

SANCTI SPIRITUS

CIENFUEGOS
TRINIDAT

SANTIAGO

DE CUBA

BAYAMO

PINAR

DEL RIO

VALLE

DE
VIÑALES

CAMAGÜEY

SANTA CLARA

VELKÁ CESTA OSTROVEM, PLÁŽE VARADERO A PLAYA ANCÓN

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem na Kubu. Přílet do Havany, ubytování, individuální volno, dle časových 
možností první seznámení s městem. 
2. den: Prohlídka staré HAVANY , která v sobě skrývá na 900 staveb historického významu od baroka až 
po artdeco. Uvidíme Plaza de la Catedral se slavnou barokní katedrálou s průčelím od italského architekta 
Francesca Borrominiho. Calle Obispo s nejstaršími městskými domy, Plaza de Armas s dominantním Palacio 
de los Capitales Generales, Plaza de San Francisco de Asís blízko přístavu, kde kotvily španělské galeony na 
své cestě západní Indií, Plaza Vieja aj. Navštívíme muzeum kubánského rumu Museo del Ron Havana Club, 
pohltí nás všudypřítomný zvuk salsy či rumby linoucí se z místních barů. V jednom takovém, který si oblíbil 
Ernest Hemigway - La Bodeguita del Medio, ochutnáme i pravé kubánské Mojito. 
3. den: Celodenní výlet za přírodními krásami Kuby a jejími tabákovými plantážemi do údolí VALLE DE 
VIÑALES  v provincii Pinar del Río, která je jednou z nejvýznamnějších pěstitelských oblastí tabáku na 
světě. Údolí je mozaikou úrodných, rezavě červených polí, poseté sušírnami tabáku s doškovými střechami 
a obývané kubánci v sombrerech. Prohlídka tabákové plantáže na farmě Alejandro Robaina Tabacco Planta-
tion  s tradicí výroby doutníků již od r. 1845. V PARQUE NACIONAL VIÑALES si prohlédneme Mural de la 
Prehistoria, 120 m dlouhou malbu, představující teorii evoluce. Navrhl ji L.G. Morillo, pokračovatel slavného 
mexického umělce Diega Rivery. Cestou vesnice LAS TERRAZAS, první biosférická rezervace  na Kubě 
s okolními kávovníkovými plantážemi. Návrat do Havany.
4. den: Dokončení prohlídky HAVANY. Slavná havanská výrobna tabáku Reál Fabrica de Tabacos Partagás, 
muzeum tabáku, prodejna nejlepších kubánských doutníků včetně proslulé značky Cohiba. Bývalé sídlo vlády 
El Capitolio, postavené podle vzoru Bílého domu ve Washigtonu D.C., majestátní bulvár Paseo del Prado, 
pobřežní promenáda Mallecón, největší stavba v Havaně - pomník José Martího Memorial a José Martí  na 
Plaza de la Revolución, Necrópolis Cristobal Colón, hřbitov, který je právem národní památkou, se svými 56 ha 
je poučným a emocionálním putováním kubánskými dějinami a jedním z největších v celé Americe. Na závěr 
se osvěžíme zmrzlinou v opěvovaném havanském zmrzlinářství Copelia. 
5. den: Přejezd do SANTA CLARA, cíl mnoha poutí po stopách Che Guevary, který město r.1958 osvobodil, 
prohlídka, památník Conjunto Escultórico Comandante Ernesto Che Guevar, mauzoleem, koloniální podoba 
velkolepého divadla Teatro la Caridad. Odpoledne se přesuneme do Kubánci opěvovaného a Francií inspiro-
vaného města CIENFUEGOS , elegantní přímořské město s neoklasicistní architekturou, perla kubánského 
jihu, vítězný oblouk, nejzazší bod města Punta Gorda, marocký Palacio de Valle, stavba jako vystřižená 
z Pohádek tisíce a jedné noci. 
6. den: Nejdokonalejší a unikátní ukázka koloniální éry na Kubě TRINIDAD . Na chvíli zapomeneme, že 
žijeme ve 21.stol., protože v tomto městě se hodiny skutečně zastavily r. 1850. Prohlídka Trinidadu, jedineč-
ného muzea pod širým nebem, náměstíčka, kostely, klikaté uličky a barvami zářící koloniální domy, Plaza 
Mayor s pohledem na Palacio Ortiz a Inglesia Parroquial de la Santisima, vystoupáme na zvonici bývalého 
konventu sv. Františka z Asisi, odkud je nádherný pohled na pohoří Sierra del Escambray. Život místních 
budeme pozorovat při procházce kolem Barrio Las Tres Cruces a dojde i na vyhlášenou místní specialitu, 
koktejl Canchanchára. 
7. den: Odpočinek a koupání na PLAYA ANCÓN, nejkrásnější pláž na jižním pobřeží Kuby s pohádkově bílým 
pískem. Fakultativně výlet do zeleného Údolí cukrovarů VALLE DE LOS INGENIOS , kde se rozprostíraly 
velké plantáže s cukrovou třtinou, na kterých dříve pracovaly tisíce otroků. Toto období zde dnes připomínají 
dochované haciendy bohatých plantážníků, v kontrastu s nuznými chatrčemi pro otroky. Večer se můžeme 
učit kroky salsy s živou hudbou v Casa de la Musica, v domě hudby pod širým nebem.
8. den: Z Trinidadu pokračujeme dál na východ. Prohlídka městečka SANCTI SPIRITUS, které svou krásou 
konkuruje Trinidadu. Městu dominuje nejstarší kostel na Kubě Inglesia Parroquial Mayor del Espiritu Santo, 
most přes řeku Yayabo - Puente Yayabo, přestože staviteli byli Španělé r. 1815, dojmem působí jako vystřiže-
ný z anglického venkova. Městečko CAMAGÜEY s ulicemi připomínajícími labyrint marocké medíny, koloniální 

kostely, Catedral de nuestra Seňora de la Candelaria, je jen jedním příkladem. Trochu nezvykle mexickým 
dojmem nás překvapí náměstí Plaza San Juan de Dios s bývalou nemocnicí San Juan de Dios.
9. den: Přejezd do provincie GRANMA, pojmenované po fidelově jachtě s níž připlul rozpoutat guerillovou 
válku r. 1956. V hl. městě provincie Bayamo, starším než Havana i Santiago de Cuba, v Museo Histórico la 
Demajagua poprvé kubánci zvolali „nezávislost“ r. 1968. Návštěva BAYAMA, ezoterického města bujarých 
slavností, koňských povozů a proslulého rafinovanými šachisty. Objevíme kořeny „otce vlasti“ Manuela Céspe-
dese v jeho rodném domě Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. 
10. den: Nejkaribštější město ostrova SANTIAGO DE CUBA, prohlídka města, zářivá kulturní metropole 
s kouzlem afroamerické kultury, stará francouzská čtvrť Tivolí, terakotové schody Padre Pico, Museo de la 
Lucha Clandestina, nejstarší dochovaný dům na Kubě v maurském slohu Casa de Diego Velázquez, nej-
významnější santiagský kostel Catedral de Nuestra Seňora de la Asunción i Cuartel Moncada - budova 
bývalých kasáren, kde padly první výstřely revoluce pod Castrovým velením. Projdeme se romantickou ulicí 
Calle Heredia připomínající jazzovou éru New Orleans. Večer budeme mít možnost navštívit např. slavnou 
Casa de la Trova, santiagskou svatyni tradiční hudby. Vychutnat si ji můžeme s koktejlem Cuba Libre, vždyť 
nejlepší rum na Kubě se vyrábí právě zde. 
11. den: Dokončení prohlídky SANTIAGO DE CUBA, návštěva svatopetrské pevnosti Castillo del Morro -  
 (Castillo de San Pedro de la Roca), vybudované v 16. stol. na ochranu před piráty, kouzelné výhledy na pohoří 
Sierra Maestra. Součástí pevnosti je i muzeum pirátství. Přesun k nejposvátnějšímu poutnímu místu na Kubě, 
největší bazilice na ostrově Nuestra Señora del Cobre dokončené r. 1927 na místě svatyně ze 17. stol. 
a zasvěcené Panně Marii Milosrdné. Basilika je dodnes hojně navštěvována poutníky z celého světa. Dovíme 
se, proč se zde nachází Nobelova cena za literaturu od Enesta Hemigwaye, cínové figurky od mámy Fidela 
a Raula nebo zlatá olympijská medaile kubánského atleta Javiera Sotomayora. Noční transfer zpět na západní 
část ostrova. 
12. den: VARADERO, pobyt u oceánu, individuální volno. Odpočinek na jedné z nejkrásnějších pláží v Karibi-
ku, jenž se táhne 20 km písečným poloostrovem Hicacos. 
13. den: VARADERO, pobyt u oceánu. Dle zájmu můžeme navštívit delfinárium nebo absolvovat pěší pro-
cházku po Varaderu s možností povečeřet v místní restauraci, která vaří typickou kubánskou kuchyni a jíž si 
oblíbil i Compay Segundo, hvězda skupiny Buena Vista Social Club. 
14. – 15. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy. Přílet do ČR dle let. řádu.

Navštívíme Kubu a poznáme „opravdovou Kubu“, jednu z nejlepších zemí Karibiku, unikátní ostrov 
s nádhernými bělostnými plážemi. Čekají nás lákadla jako podmanivá Havana, koloniální Trinidad, kraso-
vé hory a políčka tabáku v údolí Viñales, elegantní Cienfuegos a ve východní části Santiago de Cuba plné 
hudby, tance a Bayamo.  Neopakovatelné zážitky,  staré americké bouráky, ochutnávky rumu, výroba 
doutníků, škola salsy a relaxace na plážích Varadera i Playa Ancón.

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Havana – Praha, let. taxy, transfer z/na letiště, dopravu minibusem po Kubě, 12x ubytování v ho-
telu***/**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x Havana, 3x Trinidad, 1x Camagüey, 
2x Santiago de Cuba, 2x Varadero) 12x snídani, českého průvodce.
Cena nezahrnuje:
vstupy, fakult. výlety, vízum, spro-
pitné během okruhu a vše ostatní 
co není uvedeno v odstavci „Cena 
zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 9 950 Kč (povinné při ne-
doobsazení), 2 x all inclusive Varadero 
980 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění 
vyššího storna zájezdu 1 350 Kč, vstupní 
vízum 950 Kč

Váš BONUS pojištění ZDARMA při objedná-
ní zájezdu do 15.12.2017

KUBA – KARIBSKÝ RÁJ
HAVANA » VALLE DE VIÑALES » PINAR DEL RÍO » LAS TERRAZAS » SANTA CLARA » CIENFUEGOS » 
TRINIDAT » PLAYA ANCÓN » VALLE DE LOS INGENIOS » SANCTI SPIRITUS » CAMAGÜEY » BAYAMO » 
SANTIAGO DE CUBA » EL COBRE » VARADERO
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KUBA

Kód Termín Cena Svoz let.
CU302-18-1 09.02. – 23.02. 59 990,- L2, L3

Doporučujeme
- muzeum kubánského rumu
- havanskou výrobnu tabáku
- majestátní bulvár Paseo del Prado

Havana

Varadero



PORTORIKO, PANENSKÉ OSTROVY, KOSTARIKA, PANAMA, NIKARAGUA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do MANAGUY, nocleh.
2. den: Přejezd do GRANADY, koloniální perla střední Ameriky. Projdeme se po Calle de Calzada, starobylý 
klášter Convento de San Francisco, výstup na vyhlídkovou věž kostela La Merced, dojdeme na nábřeží obřího 
Nikaragujského jezera. V podvečer, dle aktuálních podmínek, vyjedeme až ke kráteru činné sopky MASAYA.
3. den: Přejezd do rybářského městečka SAN JUAN DEL SUR na břehu Pacifiku. Leží v bujném údolí řeky, 
která protéká městem až na pláž tvořenou tmavým pískem, uzavřenou mezi dvěma útesy, s úchvatnými zápa-
dy slunce. Cestou se zastavíme v půvabném městečku RIVAS se starým koloniálním kostelem.
4. - 5. den: Dopoledne přejezd hranice do Kostariky, relax v termál. pramenech. NP RINCÓN DE LA VIEJA se 
suchou krajinou savan, s vřícími bahenními jezírky a mini vulkány. Odpoledne přejezd do NP MONTEVERDE. 
6. den: Návštěva horského lesa v NP MONTEVERDE, lehká túra po stezce Sendero el Puente k vodopádu 
San Luis. Odpoledne lze navštívit Zahradu orchidejí nebo Motýlí zahradu s mravenčí kolonií. Pro zájemce noční 
exkurze, při které můžete pozorovat sklípkany, netopýry či tukany.
7. den: Kolem jezera ARENAL přes městečko TILARÁN do LA FORTUNY pod vulkán ARENAL, zastávka na 
vyhlídce MIRADOR 1968, popř. pro zájemce 70 m vysoký vodopád CATARATA DE LA FORTUNA. 
8. den: V NP POAS se vyvezeme téměř až k hlavnímu kráteru vulkánu POÁS (2 708 m). Horským lesem 
k laguně Botos. Cestou dolů budeme míjet kávové plantáže oblasti HEREDIA, ochutnávka vynikající čokolády, 
tzv. coffee tours. Večer ubytování v hlavním městě Kostariky SAN JOSÉ uprostřed Centrálního údolí (3 noci).
9. den: Dopoledne NP VOLCAN IRAZÚ (3 432 m), na vrcholu sopky se projdeme kolem hlubokého kráteru, 
odkud je za jasných dní vidět až na pobřeží Karibiku i Pacifiku. Pozdě odpoledne prohlídka města SAN JOSÉ, 
pěší zóna, tržiště Mercado Central a v centru města budova Teatro Nacional.
10. den: Kolem stále činné sopky TURRIALBA (3 340 m) pojedeme archeologickému nalezišti GUAYABO 
(stavby z období 300-700 let n. l.). Odpoledne dokončení prohlídky města.
11. den: Panenským tropickým pralesem v NP BRAULIO CARRILLO projedeme až do říčního přístavu LA 
PAVONY, plavba lodičkou po řece Suerte mezi mangrovovými porosty NP TORTUGUERO až do stejnojmenné 
vesničky, místní pláž s vysokými palmami, ochutnávka tradiční karibské kuchyně s čerstvými rybami.
12. den: Dopoledne plavba po vodním kanálu do MOINU a přejezd pobřežím Karibiku do oblasti PUERTO 
VIEJO zahalené tajemnem afro-karibských osadníků. Mořská rezervace NP CAHUITA, stezka lemující pobřeží 
s lenochody, nosály či jasně modré obří motýli morfo, koupání na pláži.   
13. den: PUERTO VIEJO - volný den na plážích Playa Chiquita nebo Playa Negra, šnorchlování na Punta Uva, 
možnost zapůjčení kola a projížďky podél moře do vesnice MANZANILLO. Večer pozorování západu slunce za 
zvuku reggae hudby, ochutnávka banánového chleba nebo papajového džusu.
14. - 17. den: Přejezd hranice do Panamy do přístavu ALMIRANTE, vodním taxi na nejkrásnější ostrovy Pana-
my BOCAS DEL TORO. Následující dny jsou k relaxaci na plážích. Možnost návštěvy vesniček původního kmene 
Ngobe-Buglé na sousedních ostrovech. Přejedeme do města DAVID, odkud přeletíme do PANAMA CITY.
18. den: Ranní prohlídka města PANAMA CITY, projížďka městem a návštěva PANAMSKÉHO PRŮPLAVU, 
který spojuje Atlantický a Tichý oceán. Tichomořskou plavební komoru uvidíme z vyhlídky MIRAFLORES.  
19. - 20. den: Dokončení prohlídky Panama City, transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do hl. města Portorika - SAN JUANU, ubytování v okolí San Juanu, nocleh.
2. den: Volný den na pláži, koupání. První ochutnávka karibské kuchyně.
3. den: Celodenní prohlídka města SAN JUAN , které bylo založené v r. 1521. Atmosféra starého města,  
barevné uličky plné historických budov a pouličních bavičů. Skutečnou perlou je pevnost El Morro. Prohlídka 
rezidence prvního guvernéra Portorika CASA BLANCU, nejstarší nepřetržitě obydlený dům na západní po-
lokouli, a katedrálu SAN JUANU z 16. st. Večer nás čeká nejživější čtvrť města SANTURCE, kde můžete 
ochutnat místní lahůdku mofongo - banánovník smíchaný s kořením, masovým vývarem a kousky vepřového.
4. den: Výlet k tzv. El Radaru - největšímu radioteleskopu na světě. Mluvíme o místě ARECIBO OBSERVA-
TORY, které bylo využito při natáčení filmu Zlaté oko s Jamesem Bondem. Krajinou s kávovými a kakaovými 
plantážemi dorazíme k obrovskému vápencovému komplexu více než 200 jeskyní PARQUES DE LAS CA-
VERNAS DEL RIO CAMUY. Jeskyněmi protéká největší podzemní řeka světa Río Camuy. Vláčkem sjedeme 
do hlavní jeskyně CUEVA CLARA DE EMPALME s mnohopočetnou kolonií netopýru., Na zpáteční cestě se 
zastavíme na prohlídce BACARDÍ RUM FACTORY, továrny na výrobu rumového moku u zátoky BAHÍA DE 
SAN JUAN. Možnost seznámení se s historií lihovaru a ochutnávkou rumu.
5. den: Den strávíme v džungli EL YUNQUE NATIONAL FOREST v pohoří SIERRA DE LUQUILLO. Procház-
ka pralesem mnoha pěšími stezkami, krásné výhledy, osvěžení v několika vodopádech. Odpoledne koupání na 
plážích městečka LUQUILLO s proslulými kiosky s jídlem za velmi lidové ceny. 
6. den: Volný den na pláži, relaxace, vodní sporty.
7. den: Dopoledne odplujeme na ostrov VIEQUES s krásnými plážemi a nejrozsáhlejší přírodní rezervací zvěře 
v celé oblasti Karibiku. Po připlutí ubytování a odpoledne odpočinek na pláži.
8. den: Vydáme se do zálivu MOSQUITO BAY, který je nazýván SVĚTÉLKUJÍCÍ ZÁLIV. Žije zde nejvyšší 
koncentrace fosforeskujících obrněnek na celém světě. Zbytek dne individuální volno na ostrově, možnost 
projížďky místními públicos (taxíky) po ostrově a návštěvy vyhlášených pláží, např. PLAYA CARACAS nebo 
PLAYA LA PLATA.
9. den: Dopoledne odpočinek na pláži a odpoledne odplujeme zpět na Portoriko. Nocleh.
10. den: Přelet na ostrov SVATÝ TOMÁŠ, který je hlavním a největším ostrovem AMERICKÝCH PANEN-
SKÝCH OSTROVŮ. Jak už sám název ostrovů napovídá, zdejší pláže a příroda jsou nadpozemsky panenské. 
Přílet do města CHARLOTTE AMALIE. Pohledy z útesů jen na tyrkysové moře s jachtami a bílými plážemi. 
Zde opravdu stojí za to se na chvíli posadit, dát si svěží rybí tacos, mangové pivo a zaposlouchat se do rytmů 
všudypřítomného reggae. 
11. den: Odpočinek v srdcovité zátoce MAGENS BAY na severu ostrova SVATÝ TOMÁŠ. Možnost zapůjčení 
kajaku nebo paddleboardu, popř. navštívit akvárium Coral World Ocean Park. 
12. den: Krátkým trajektem (cesta cca 20 min) pojedeme na vedlejší ostrůvek ST JOHN, prozkoumáme NP 
VIRGIN ISLANDS s bodlinatými kaktusy, leguány nebo divokými osly. Mnohé ze stezek nás dovedou na pláže, 
kde si při troše štěstí zaplaveme s katerami pravými. Odpoledne atmosféra hippies v přístavním městečku 
CRUZ BAY, které je častěji nazýváno Love City. Návrat na ostrov SVATÝ TOMÁŠ.
13. - 14. den: Poslední den v Karibiku, nákup suvenýrů, relaxace, dle letového řádu odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Managua a Panama City-Praha vč. let. tax a poplatků, vnitrostátní přelet David-Panama 
City vč. let. tax a poplatků, transfery minibusem, místním autobusem, lodí, 18x ubytování v turistických hotelech a penzio-
nech latinskoamerického standardu – 2lůžk. pokoje, 18x snídaně, ochutnávka kávy a čokolády, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, ostatní strava, vstupní a výstupní poplatky (cca 50 $) a vše, co není v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 7 000 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 1 300 Kč

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-San Juan a Sv. Tomáš-Praha vč. let. tax a poplatků, vnitrostátní letenka San Juan-Sv. 
Tomáš vč. let. tax a poplatků, doprava dle programu, zpáteční trajekt Portoriko-Vieques a Sv. Tomáš-St John, 12x ubytování 
v apartmánu nebo hotelu, 12x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, ostatní strava, registrace ESTA ke vstupu do USA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: registrace ESTA ke vstupu do USA 450 Kč, ochutnávka rumu v Bacardi Factory 500 Kč, komplex. 
pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1 160 KčVZ
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Výprava do nitra panenských pralesů a na vrcholky obřích vulkánů zpříjemněná přeletem z Panamy do 
Kostariky. Vydejte se s námi do zemí Střední Ameriky, uzavřených mezi Atlantickým a Tichým oceánem. 

Navštivte s námi Karibik rozvlněný hudbou, který je plný bělostných pláží s tyrkysovou modrou barvou. 
Zdejší tropické smaragdově zelené lesy jsou svěží, plné orchidejí. Užijte si pohodu Portorika a Panenských 
ostrovů!

Kód Termín Cena Svoz let.
CR316-18-1 06.03. – 25.03. 71 490,- L2, L3
CR316-18-2 20.11. – 09.12. 71 490,- L2, L3

MANAGUA » GRANADA » SAN JUAN DEL SUR » RIVAS » NP RINCÓN DE LA VIEJA » NP MONTEVERDE 
» TILARÁN » SAN JOSÉ » NP VOLCAN IRAZÚ » NP BRAULIO CARRILLO » LA PAVONA » NP 
TORTUGUERO » MOINU » PUERTO VIEJO » NP CAHUITA » MANZANILLO » ALMIRANTE » BOCAS DEL 
TORO » PANAMA CITY

SAN JUAN » SANTURCE » CUEVA CLARA DE EMPALME » BARCARDÍ RUM FACTORY » BAHÍA DE SAN 
JUAN » EL YUNQUE NATIONAL FOREST » SIERRA DE LUQUILLO » LUQUILLO » VIEQUES » MOSQUITO 
BAY »CHARLOTTE AMALIE » MAGENS BAY » ST JOHN » NP VIRGIN ISLANDS » CRUZ BAY » SV. TOMÁŠ

164

NIKARAGUA, KOSTARIKA, PANAMA PORTORIKO, PANENSKÉ OSTROVY
STŘEDOAMERICKÁ MOZAIKA NEJKRÁSNĚJŠí PLÁŽE A POHODA V KARIBIKU

Kód Termín Cena Svoz let.
PUR317-18-1 20.01. - 02.02. 68 990,- L2

San Juan del Surá El Morro



Poznejte se námi slavné Rio de Janiero, město obklopené svěží přírodou, vysokými horami, nádherným 
mořem a světoznámými plážemi Copacabana a Ipanema.

Nabízíme za příplatek 8 990 Kč možnost individ. prodloužení pobytu v Brazílii o návštěvu vodopádů 
IGUACÚ . Vodopády Iguacú na řece Paraná a Iguacu jsou velkou atrakcí příhraniční oblasti Brazílie, 
Argentiny a Paraguaye. Jsou širší než Viktoriiny vodopády v Africe a vyšší než slavná Niagara. 

+ PRODLOUŽENí O VODOPÁDY IGUACÚ
RIO dE JANEIRO A COPACABANA

PROdLOUŽENÍ ZÁJEZdU
O VOdOPÁdY IGUACÚ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy.
2. den: Ráno přílet do RIA, transfer do hotelu. Odpočinek, koupání na pláži COPACABANA nebo IPANEMA.
3. den: Pobyt v Riu. Individuálně polodenní výlet na CUKROVOU HOMOLI. Od krásné pláže Vermehla ve 
čtvrti Urca vyjedete lanovkou k mezistanici pod vrcholem, odkud se nabízí krásné výhledy nejen na město, ale 
i na vrchol homole. Po krátké zastávce pokračujete další částí lanovky na samotný vrchol s ještě úžasnějšími 
výhledy známými z pohlednic a fotografií z Ria. Po návratu zpět pokračujete do centra města, kde můžete 
obdivovat starou i moderní architekturu, které se všude prolínají, možnost návštěvy stadionu Maracana.
4. den: Pobyt v Riu. Fakultativně celodenní výlet na CORCOVADO se známou sochou Krista - od pláže 
Copacabana vyjedeme minibusem přes tropický prales, který obklopuje celé okolí Ria. Od monumentální 
sochy Krista se otevírají nádherné pohledy na všechny strany Ria i na jedinečné panorama hor obklopujících 
Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Po návratu zpět z vrcholu si prohlédnete nejznámější pláže: Ipanema, 
Leblon a Copacabana.
5. den: Pobyt v Riu. Fakultativně polodenní výlet s návštěvou jedné z FAVEL.
6. den: Dopoledne volno, odpoledne individuální transfer na letiště a odlet z Ria.
7. den: Přílet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. – 5. den: Program viz Rio de Janeiro a Copacabana.
6. den: V průběhu dne odlet z Ria do FOZ DE IGUACÚ. Individuální transfer do hotelu, ubytování.
7. den: Návštěva přírodního parku VODOPÁDŮ IGUACÚ. V blízkosti vstupu do národního parku můžete 
navštívit rovněž areál ptačího parku s možností pozorováním tukanů, papoušků, kolibříků a dalších brazilských 
ptáků a jiné typické brazilské fauny.
8. den: Odlet přes Rio nebo Sao Paulo zpět do ČR.
9. den: Přílet do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odlet do Limy, přelet do CUZCA, město s křivolakými uličkami, koloniálními paláci a chrámy na 
inckých základech, Pza de Armas, katedrála, konvent Sto Domingo, Zlatá zahrada Coricancha.
3. - 5. den: 3denní výlet za inckými památkami v okolí CUZCA, pevnost, svatyně Sacsayhuaman, lázně 
Tambo Machay a POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ, terasy a chrámy v PISACU a poslední útočiště Inků Ollantay-
tambo s tajemnými kvádry. Přejezd do nižších poloh, pěšky (cca 10 km) do Aguas Calientes a podvečerní 
koupání v termál. bazénech. Návštěva MACHU PICCHU, možnost výstupu ke Sluneční bráně (Inti Punku) 
s výhledem na komplex s dominantou WAYNA PICCHU a návrat turist. vlakem a minibusem do Cuzca.
6. den: Přejezd busem přes náhorní planinu ALTIPLANO a průsmyk Abra la Raya do města PUNO na březích 
jezera TITICACA, odpol. plavba po jezeře na plovoucí rákosové ostrovy LOS UROS a setkání s míst. obyvateli.     
7. den: Přesun do BOLÍVIE, poutní místo Copacabana jezero Titicaca s katedrálou zázračné madony Virgen de 
Copacabana, výstup ke skalní observatoři Horca del Inca, pro zájemce západ slunce na vrchu Cerro Calvaria.
8. den: Průjezd pod Cordillerou Real, překonání úžiny Tiquina (600 m) na malé loďce s míst. obyvateli, 
význam. obřadní středisko předinckého období TIWANACU. Nejvýše položená metropole na světě LA PAZ 
(4 200 m), ulička Sagarnaga, tržiště čarodějnic, architektura kláštera S. Francisco, muzeum koky a zlata. 
9. den: Možnost nenáročného výstupu na horu CHACALTAYA (5 400 m), za příznivých klim. podmínek výjezd 
až na horní parkoviště (5000 m), výhledy na vrcholy Huayna Potosi a Illimani.
10. den: Přesun pronajatým busem do CHILE, průjezd NP Sajama s nejvyšším vrcholem Sajamou (6 542 m), 
návštěva NP LAUCA s andskou přírodou, sopkami Parinacota a Pomerape, koupání v přírodních termál. pra-
menech, ubytování typu „hospedaje“ ( jednoduché 2lůžk. pokoje s vlast. soc. zařízením) v horské osadě Putre. 
11. den: Přejezd minibusem severní částí pouště Atacama s typickými kaktusy „candelabros“ a oázou v údolí 
Lluta až k pobřeží Tichého oceánu, správní centrum a plážové letovisko ARICA, vrchol El Moro, dějiště vý-
znamné bitvy pacifické války, přístav s „pózujícími“ lachtany a pelikány, možnost ochutnávky mořských plodů.
12. - 13. den: Zpět do Peru, AREQUIPA, „bílé město“ s nejkrásnějšími skvosty koloniální architektury na úpa-
tí vulkánu Nevado Misti (5 600 m), prohlídka „města ve městě“, mystický klášter Santa Catalina, ochutnávky 
místních tradičních pokrmů v typické místní restauraci. 
14. den: Dopoledne přelet do LIMY, prohlídka centra peruánské metropole – Pizzarova hrobka v katedrále, 
prezidentský palác, klášter a katakomby San Francisco. Noční přejezd lux. busem do Huarázu. 
15. - 17.den: HUARÁZ, horské středisko v NP HUASCARÁN s výhledem na 15 pětitisícovek, jednodenní 
výlet k jezerům Llanganuco, výhledy na nejvyšší horu Peru Huascaran (6 768 m), návštěva pomníčku vý-
pravy čsl. horolezců z r. 1970 a města YUNGAY pohřbeného pod lavinou. Archeologická lokalita CHAVÍN DE 
HUANTAR s podzemními chrámy. Místní tržiště s možností nákupu (andský sýr, koka, byliny), 2x ubytování 
typu „hospedaje“ ( jednoduché 2lůžk. pokoje s vlast. soc. zařízením). Návrat do Limy, denní přejezd busem.
18.-19. den: LIMA, ZOO, botanická zahrada, archeologické památky v Parque de las Leyendas, Mercado 
Indio – nákup suvenýrů. Návrat do ČR.

Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky - tajemným světem před-
kolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Rio a zpět vč. let. tax, transfer z letiště do hotelu při příletu, 4x ubytování v hotelu*** 
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, český průvodce 2. den zájezdu a na fakultativních výletech
Cena nezahrnuje: vstupné, transfer na letiště při odletu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 990 Kč až 10 990 Kč (dle termínů), ubytování v hotelu**** 2 000 Kč/os., fakult 
výlet Favela Babilonia (4 hod.) 1 150 Kč, celodenní fakult. výlet s výstupem na Corcovado 2490 Kč, komplex. pojištění vč. 
připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč

Cena příplatku zahrnuje:  let. přepravu Rio – Foz de Iguacú a zpět, 2x ubytování v hotelu***, 2x snídani
Cena příplatku nezahrnuje: transfery z/na letiště, místní dopravu, služby průvodce, vstupné do národního parku, ubytování 
v hotelu**** +2 000 Kč/os., komplexní pojištění vč. storna zájezdu

Bližší informace k zájezdu a nabídka dalších termínů do Rio de Janiero na www.redok.cz 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Lima - Praha vč. letištních tax, vnitrostátní letenky Lima-Cuzco a Arequipa-Lima 
vč. letištních tax, veškerou místní dopravu v rámci programu (vlak na Macchu Picchu, plavba po jezeře Titicaca, autobusy, 
minibusy, taxi), 15-16x ubytování v turist. hotelech latinskoameric. standardu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 15-16x 
snídani, 1x noční přejezd dálkovým busem, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu                                                                    
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. programy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 900 Kč (povinné při nedoobsazení), připojištění vyššího storna zájezdu 500 Kč
Vstupní vízum: bezvízový styk do Peru, Bolívie a Chile pro občany ČR VZ
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CUZCO » POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ » PISACO » OLLANTAYTAMBO » MACHU PICCHU » ALTIPLANO » 
JEZERO TITICACA » OSTROVY LOS UROS » PUNO » LA PAZ » TIWANACU » NP SAJAMA » NP LAUCA 
» PUTRE » POUŠť ATACAMA » ARICA » AREQUIPA » NP HUASCARÁN » JEZERO LLANGANUCO » 
YUNGAY » CHAVÍN DE HUANTAR » LIMA

PERU, BOLÍVIE, CHILE, BRAZÍLIE 

Kód Termín Cena Svoz let.             
BR319-18-1 16.03. – 22.03. 27 990,- L1
BR319-18-2 13.04. – 19.04. 31 990,- L1
BR319-18-3 25.05. – 31.05. 28 990,- L1
BR319-18-4 14.06. – 20.06. 31 990,- L1
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POKLADY INKů A NÁRODNí PARKY
PERU, BOLÍVIE, CHILE

Kód Termín Cena Svoz let.             
PE318-18-1 25.04. – 13.05. 79 490,-                    L2, L3 
PE318-18-2 30.06. – 18.07. 81 490,-                    L2, L3 
PE318-18-3 12.09. – 30.09. 79 490,-                    L2, L3 
PE318-18-4 07.10. – 25.10. 79 490,-                    L2, L3 

Machu Picchu Rio De Janiero



Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Denver-Praha vč. let. tax a poplatků, pronájem minivanu vč. paliva, místní poplatky 
a parkovné, vstupné do NP, do Antelope Canyonu, 13x ubyt. v turist. hotelech a motelech - 4lůžk. pokoje, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné mimo NP, registrace ESTA, ostatní stravu a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 2lůžk.pokoj 7 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 450 Kč, komplex. pojištění vč. 
připojištění vyššího storna zájezdu 1 100 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet do DENVERU, hl. města Colorada, vstupní brány do Skalistých hor. Procházka 16. ulicí, 
budova Státního kapitolu. Odpočinek v Civic Center Parku, příp. návštěva muzeí.
2. den: Nad městečkem GOLDEN, památník Buffalo Billa. Přesun do NP ROCKY MOUNTAIN. Kolem jezera 
Bear Lake k vodopádům Alberta Falls. Výhledy z nejvýše položené silnice v USA Trail Ridge Road. 
3. den: Slavné letovisko ASPEN, NP COLORADO se skalními jehlami, oblouky a stolovými horami. 
4. den: NP ARCHES, stezkou k oblouku Landscape Arch (91 m dlouhý), oblouk Delicate Arch (15,8 m vy-
soký). Cestou zpět petroglyfy a dále území kaňonů zvané NP CANYONLANDS, vyhlídka Grand View Point 
Overlook. Státní park DEAD HORSE POINT, vyhlídka u Mrtvého koně. 
5. den: Možnost východu slunce v NP ARCHES. Poté odjezd do NP CAPITOL REEF se skalními věžemi 
v divoké pouštní krajině. Opuštěnou cestou Cathedral Way k věžím Temple of the Sun, Temple of the Moon 
a ke Skleněné hoře. Zelená oáza FRUITA ve vyprahlé poušti, vyhlídkové trasy.
6. den: NP BRYCE CANYON, rudé skalní útvary, přírodní amfiteátry a geniální pěší stezky. Stezka Navajo 
Loop Trail, která vede nejdříve dolů, do útrob parku, přes uzoučkou soutěsku Wall Street, a pak zase nahoru 
kolem elegantních útvarů hoodo po stezce Queen’s Garden až na Sunrise Point. K večeru odjezd do NP ZION. 
7. den: Celodenní prohlídka NP ZION: pro zájemce dopolední výstup (tam i zpět 3-4 hod. pěšky) na vyhlídku 
Angel’s Landing, která nám umožní jedinečný 360° výhled na celý kaňon. Ostatní jen nenáročná trasa ke 
skupině jezírek Emerald Pools. Odpoledne společně vodní soutěskou The Narrows s vodopády Mystery Falls. 
8. den: Odjezd do Arizony, na severní stranu GRAND CANYONU, pěší procházka k Bright Angel Pointu, 
pohled kolmo do kaňonu nebo kolem sebe na stolové hory. Vyhlídkovou silnicí Cape Royal Road k jezeru 
Greenland, vyhlídka Vista Encantada  a cesta až k Roosevelt Pointu. 
9. den: Území indián. kmene Navajo, vyhlídka HORSESHOE BEND, skály v ANTELOPE CANYONU, jezero 
LAKE POWELL, přehrada GLEN CANYON DAM. Na cestě k silnici „Mother Road“ - ROUTE 66 prohlídka 
lávového království v SUNSET CRATER VOLCANO. Večer v hospůdce na Route 66 ve městečku WILLIAMS.
10. den: NP PETRIFIED FOREST (ZKAMENĚLý LES), barevné krystaly křemene zkamenělých stromů nebo 
zkamenělé písečné duny. Odjezd do severovýchodní části Arizony CANYON DE CHELLY. 
11. den: Prohlídka CANYONU DE CHELLY, pískovcové stěny o výšce 300 m. Podél hrany kaňonu se vydáme 
k White House Overlook, pohled na zříceniny Bílého domu, možnost sejít kousek dolů do samotného kaňonu. 
Symbol všech filmů o Divokém Západu - MONUMENT VALLEY (ÚDOLí MONUMENTů). Okružní cesta, nejfo-
tografovanější je tzv. Rukavice zvedající se do výšky 300 m nad údolím. 
12. den: Návrat do Colorada, do tzv. Čtyřmezí (Four Corners), kde spolu sousedí čtyři státy USA - Colorado, 
Utah, Arizona a Nové Mexiko. Prohlídka NP MESA VERDE, zbytky staveb Pueblánských předků. Mezi nejzají-
mavější patří stavby skryté pod útesem, např. Cliff Palace nebo Balcony House (vstupné cca 5 $/os.), některou 
navštívíme místním rangerem. Přesun do DURANGA, nádraží s vlastím muzeem, procházka.
13. den: Krajina písečných dun v NP GREAT SAND DUNES. Projdeme se potokem Medano Creek, vylezeme 
na některou z dun a z vrcholku výhledy do nekonečné krajiny. Odjezd zpět do Denveru.
14. den: Dle letového řádu odlet do ČR, případně poslední nákupy, dokončení prohlídky Denveru.
15. den: Přílet do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do LOS ANGELES, transfer na ubytování, dle čas. možností večerní město.
2. den: Město mezi horami, oceánem a pouští LOS ANGELES - Beverly Hills a Hollywood, butiky na Rodeo 
Drive, rezidenční sídla filmových hvězd, proslulý chodník slávy, Egyptian Theater, Možnost návštěvy některého 
z filmových studií, např. Universal či Warner Bros Studios.
3. den: Přes oblast Dolní pouště s oázou PALM SPRINGS do NP JOSHUA TREE s jukovníky. Po turist. stezce 
k přehradě BARKER DAM a dále do HIDDEN VALLEY. Možnost až k LOST HORSE MINE.
4. den: Před průjezdem MOHAVSKÉ POUŠTĚ výlet do centra Starého západu, městečka PIONEERTOWN. 
Odpoledne LAS VEGAS, Las Vegas Boulevard, kasína.  
5. den: Odjezd do Arizony na západní stranu GRAND CANYONU. Krátká pěší cesta po hraně Grand Canyonu 
a prohlídka původních domků Hualapajů, možnost procházky po prosklené vyhlídce Skywalk (1 220 m nad 
dnem kaňonu) nebo letu helikoptérou (cenová nabídka cca 1 měsíc před odletem). Zastávka u nejslavnější 
přehrady světa HOOVER DAM. Večer návrat do Las Vegas.
6. - 7. den: ÚDOLÍ SMRTI a vyhlídka Zabriskie Point. Oblast ARTIST‘S PALETTE, barevné  mozaiky ero-
dovaných úbočí. Nejníže položené místo na západní polokouli JEZERO BADWATER. Pokračujeme na sever 
k pásu písečných dun MESQUITE FLAT SANDS DUNES.
8. den: Údolím OWENS VALLEY s výhledy na horu Mount Whitney (4 349 m) do oblasti MAMMOTH 
LAKES, odtud pěšky k vodopádům Rainbow Falls. Odpoledne dojedeme k jezeru MONO LAKE.
9. - 10. den: Lehká turistika v NP YOSEMITE, mokřady Tuolomne, útes El Capitan, vyhlídka Glacier Point 
s výhledy na Yosemitské údolí a útes Half Dome. Pěší stezkou Mist Trail k divokému vodopádu Vernal Fall.
11. den: Přes „zlatokopecké“ městečko SONORA s viktoriánskými domy dojedme k jezeru LAKE TAHOE. 
Večer dojezd do RENA (Nevada) na úpatí Sierry Nevady.
12. den: Zpět do Kalifornie, oblast GOLD COUNTY (Zlatonosná země). Po prohlídkce SACRAMENTA pokra-
čujeme do vinařského kraje NAPA VALLEY, ochutnávka vína.
13. den: Výjezd k Pacifiku do oblast NÁRODNÍHO POBŘEŽÍ POINT REYES, kterému dominuje maják a pláž 
Drake‘s Beach. Odjezd do San Francisca.
14. – 15. den: SAN FRANCISCO, Union square, divadelní čtvrti na Geary street, trh Ferry Plaza Farmers 
market, odpočinek v Transamerica Redwood parku, Columbus tower, Čínská čtvrť, možnost návštěvy Ca-
ble car Museum. Plavba na ostrůvek Alcatraz, návštěva věznice (viz. příplatky), národnímu histor. památník 
Fort Point, Golden Gate most, Italská čtvrť, výstup na vrch Telegraph Hill, ulice Lombard Street.
16. den: Přes poloostrov PENINSULA podél zátoky a Křemíkového údolí SILICON VALLEY do SAN JOSE. 
Centrálním údolím do divokého NP KINGS CANYON, stezka Big Stump Trail s obřím stromem General Grant.
17. den: Panoramatický průjezd Královským kaňonem do NP SEQUOIA plného obřích sekvojí, General 
Sherman, průjezd Tunelovým kmenem k mokřině Crescent Meadow, procházka k Tharpově kmeni. V případě 
dostatku času krátký výstup na žulový monolit Mono Rock s rozhledem do vzdálenosti kolem 200 km.
18. - 19. den: Přes SANTA BARBARU do zátoky SANTA MONICA BAY s písčitými plážemi. Návštěva sur-
fařské oblasti v MALIBU, koupání na pláži Zuma Beach, útesy na pláži Pirate‘s Cove.
20. - 21. den: Dokončení prohlídky LA a okolí, odjezd na letiště a odlet do ČR, přílet další den.
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Kód Termín Cena Svoz let.
USA309-18-1 01.06. – 15.06. 56 990,- L2, L3
USA309-18-2 27.07. – 10.08. 59 990,- L2, L3
USA309-18-3 21.09. – 05.10. 56 990,- L2, L3

Kód Termín Cena Svoz let.
USA310-18-1 01.06. – 21.06. 65 990,- L2, L3
USA310-18-2 14.07. – 03.08. 67 990,- L2, L3
USA310-18-3 01.09. – 21.09. 65 990,- L2, L3

Pojeďte s námi zažít atmosféru Divokého Západu a navštívit  oblast, kde se nachází ty nejlepší národní 
parky Ameriky. 

Slunečná Kalifornie s nekončícími výhledy v Yosemitech, Los Angeles, Las Vegas, téměř opuštěný pouštní 
stát Nevada i NP Grand Canyon v Arizoně.

DENVER » NP ROCKY MOUNTAIN » ASPEN » NP COLORADO » NP ARCHES » NP CANYONLANDS 
» DEAD HORSE POINT » NP CAPITOL REEF » NP BRYCE CANYON » NP ZION » GRAND CANYON » 
ROUTE 66 » SUNSET CRATER VOLCANO » NP PETRIFIED FOREST » WILLIAMS » CANYON DE CHELLY 
» MONUMENT VALLEY » NP MESA VERDE » DURANGO » NP GREAT SAND DUNES » COLORADO 
SPRINGS

LOS ANGELES » NP JOSCHUA TREE » HIDDEN VALLEY » PIONEERTOWN » LAS VEGAS » GRAND 
CANYON » ÚDOLÍ SMRTI » ARTIST´S PALETTE » OWENS VALLEY » NP YOSEMITE » SONORA » RENO 
» GOLD COUNTY » SACRAMENTO » NAPA VALLEY » SAN FRANCISCO » PENINSULA » SAN JOSE » NP 
KINGS CANYON » NP SEQUOIA » MALIBU

COLORAdO, UTAH, ARIZONA,  KALIfORNIE, NEVAdA, ARIZONA
CESTA ZEMí KOVBOJů A INDIÁNů METROPOLE A NÁRODNí PARKY S LEHKOU TURISTIKOU

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Los Angeles-Praha vč. let. tax a poplatků, pronájem minivanu, místní poplatky a parkov-
né, městská doprava v San Franciscu, vstupné do NP, 19x ubytování v turist. hotelech a motelech - 4lůžk. pokoje, průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné mimo NP, registrace ESTA, stravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 2lůžk.pokoj 10 000 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 450 Kč, výlet na Alcatraz 
950 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1 340 Kč
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San Francisco - Golden Gate



NEW YORK – WASHINGTON –
PHILAdELPHIA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z ČR do NEW YORKU, transfer do hotelu.  
2. den: Manhattan v Midtownu, záře neonů na Times Square, srdce divadelní čtvrti, Bryant park, New York 
Public Library, 6. Avenue s mrakodrapy, Radio City Music Hall, Rockeffelerovo Centrum. Dále 5. Avenue 
s butiky, katedrála sv. Patrika, hotel Plaza a přepychový domov Ivanky Trump v Trump Tower. Indiv. volno na 
oběd. Procházka po Central Parku, možná je i prohlídka Muzea Moderního umění (MoMa). Park Avenue, 
mrakodrapy, byzantský kostel a hotel Waldorf Astoria. Nádraží Grand Central Station a Chrysler Building.
3. den: Místo s panoramatem Downtown a Ostrov Svobody, symbol města Socha Svobody. Kousek odtud 
leží Ellis Island s Muzeem emigrace. Přesun do Financial Districtu Se starými kostely. Na Wall Street 
navštívíme Federal Hall National Memorial, park Bowling Green, kde Peter Minuit odkoupil od Indiánů celý 
ostrov za 25$. World Trade Centrum s novou věží Freedom Tower, památník 9/11 Memorial. Pokračujeme 
na Brooklynský most a do čtvrti Dumbo v Brooklynu, odpočinek v parku a zpět k Civic centru, radnice 
a nejstarší mrakodrap USA Woolworth Building. Na závěr Čínská čtvrť s čajovnou. 
4. den: Přejezd lanovkou Roosevelt Island Tram na ostrov Roosevelt Island, výhled TOP OF THE ROCK 
na střeše Rockeffelerova centra. Prohlídka Manhattanu, náměstí Union Square, v 20. ulici zastavíme před 
rodným domem prezidenta Theodora Roosevelta, stavba Flatiron Building. Metrem se přesuneme do Garment 
Districtu, na Herald Square s obchodním domem Macy’s, volno na nákupy či focení Madison Square 
Garden. Zde sídlí i hokejový tým Rangers nebo basketbalové týmy Knicks a Liberty. V případě zájmu možnost 
obědu v japonské restauraci. Večer nás bude čekat výhled z 86. patra Empire State Building. 
5. den: Přejezd do Downtownu, výhledy z budovy One World Observatory, indiv. volno v New Yorku – ná-
kupy, muzea v oblasti Museum Mile na Upper East Side nebo okružní plavba lodí kolem Manhattanu, plavba 
na ostrov Staten Island, ZOO v Bronxu nebo přímořské letovisko Coney Island. V případě zájmu v Lincolnově 
centru strávíme společný večer v hospůdce nedaleko Times Square.
6. den: Odjezd vlakem do WASHINGTONU. Prohlídka v oblasti náměstí Mall, Arlingtonský národní hřbitov 
ve Virginii s hrobem prezidenta Johna F. Kennedyho. Metrem do centrální části Mallu, procházka k Bílému 
domu, Památník 60 000 vojáků Vietnamské války, Lincolnův památník, Památník vojákům Korejské války. 
Pokud bude čas, procházka kolem jezírka Tidal Basin s Jeffersonovým památníkem.
7. den: Kapitol, sídlo Kongresu a Nejvyššího soudu, návštěva několika historických místností včetně krypty, 
knihovna Kongresu, v rámci prohlídky zavítáme do Thomas Jefferson Building s originály významných listin. 
Prohlídka muzeí Smithsonianského institutu a Národního muzea letectví a kosmonautiky. Washingtonův 
památník, věnovaný prezidentovi Spojených států G. Washingtonovi. Přejezd busem do Philadelphie. 
8. den: Prohlídka PHILADELPHIE,  Independence Hall, zvon nezávislosti Liberty bell. Indiv. volno v oblasti 
NP Independence Hall. V městském centru barokní radnice, Pennova socha a ochutnáme slavný Philly cheese-
steak. Odpoledne odjezd busem zpět do New Yorku.
9. – 10. den: Dle času odletu možnost posledních nákupů, transfer na letiště a odlet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z ČR, přílet do 
NEW YORKU, ubytování, nocleh. Případně 
krátká noční návštěva náměstí Times Square 
(v závislosti na letovém řádu).
2. den: Celodenní prohlídka Jižního Manha-
ttanu. Dopoledne plavba lodí k soše Svobody 
a na ostrov Ellis Island (návštěva muzea 
imigrace). Odpoledne pěší procházka Dolním 
Manhattanem (Battery Park, Wall Street, Fi-
nanční čtvrť a burza, Trinity Church, Ground 
Zero, Brooklynský most). Večer osobní volno 
v Čínské čtvrti a čtvrti The Little Italy. Ná-
vrat na ubytování, nocleh.
3. den: Dopoledne návštěva Central parku 
(letohrádek Belveder, Strawberry Fields, Da-
kota House). Odpoledne volný čas na náměstí 
Times Square a Herald Square. Navečer 
vyhlídka z 86. patra budovy Empire State 
Building. Návrat na hotel. 
4. den: Prohlídka budovy Grand Central 
Station, návštěva jednoho z muzeí na tzv. Muzejní míli (doporučujeme Metropolitní muzeum). Odpoledne 
katedrála sv. Patrika a Rockeffelerovo centrum, možnost nákupů na Páté avenue. Návrat na hotel.
5. den: Pro zájemce je připraven fakult. výlet. Ve velmi brzkých ranních hodinách odjezd autobusem do 
WASHINGTONU DC. Pěší prohlídka města (Capitol, Bílý dům, třída National Mall: Washington Monu-
ment, Vietnam War Memorial, Lincoln Memorial, Korean War Memorial). Návrat metrem na nádraží, odjezd 
autobusem zpět do New Yorku, návrat na ubytování v pozdních nočních hodinách. Ostatní individuální volno 
k návštěvě New Yorku, program doporučí dle vašich zájmů náš průvodce.
6. den: Dopoledne výlet metrem na Coney Island k pobřeží Atlantiku, kde uvidíte mj. slavnou dřevěnou hor-
skou dráhu Cyclone, obchod nejslavnějších hotdogů Nathan’s Hot Dogs. Odpoledne náměstí Washington 
Square. Osobní čas v centru Manhattanu, večer návrat na hotel.
7. den: Dopoledne osobní volno v centru města, případně hned dopoledne transfer na letiště (v závislosti 
na letovém řádu).
8. den: Přílet do ČR v dopoledních hodinách.

Poznejte s námi New York, jedno z nejslavnějších a nejpůsobivějších měst světa - Empire State Building, 
Brooklynský most, Broadway, Central Park. Zajedeme do rušného města Philadelphie na břehu řeky 
Delaware a po dva dny se budeme seznamovat s městem Washington D.C.

Přijměte naše pozvání na severovýchod Spojených států do New Yorku - světové megapoli na řece 
Hudson, kterou tvoří převážně ostrovy Manhattan, Staten Island a Long Island. Navštívíme pravé srdce 
New Yorku Manhattan. Vystoupáme se západem slunce na vrchol Rockefellerova centra, abychom se 
dotkli špice Empire State building. Vydáme se na plavbu k soše Svobody nebo k ostrovu Ellis island 
a necháme se okouzlit legendárními výlohami na Páté avenue. V rámci programu navštívíme i Washing-
ton DC (District of Columbia), město, kde se formovala historie celých Spojených států.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – New York - Praha vč. let. tax a poplatků, místní dopravu v rámci programu (auto-
bus, metro, vlak), 8x ubytování v hotelu*** - 4lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x americkou snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, registrace ESTA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 2lůžk. pokoj 4 800 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 450 Kč, karta New York City Pass 
3 350 Kč (2 650 Kč děti 6-17 let), komplex. poj. vč. připoj. vyššího storna zájezdu 900 Kč, vstupenka One World Observatory 
950 Kč (750 Kč děti 6-12 let), možnost zajištění služeb: vyhlíd, let vrtulníkem nad Manhattanem od 5 000 Kč, vstup. do 
divadla na Broadway od 1650 Kč, do Metropolitní opery od 1 500 Kč, lístek na zápas New York Rangers, New York Knicks 
či New York Yankees od 600 Kč 
Poznámka: New York City Pass zahrnuje následující vstupy: Empire State Building, American Museum of Natural History, 
Metropolitní muzeum umění, Top of the Rock nebo Guggenheimovo muzeum, plavba k Soše Svobody a na Ellis Island nebo 
okružní plavba kolem Manhattanu, 9/11 Památník a Muzeum nebo Námořní, letecké a vesmírné muzeum Intrepid.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – New York – Praha, letištní taxy a poplatky, transfery z/na letiště a dopravu v rámci 
programu (místní doprava - autobus, metro), 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, průvodce 
Cena nezahrnuje: fakult. výlet, vstupné, registrace ESTA ke vstupu na území USA a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: výlet do Washington DC 1 400 Kč (nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odletem), 1lůžk. pokoj 
9 990 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 740 Kč, registrace ESTA ke 
vstupu na území USA 450 Kč 
Poznámka: Pro zájemce je možnost zajistit New York City Pass 3 350 Kč (2 650 Kč děti 6-17 let), karta zahrnuje následující 
vstupy: Empire State Building, American Museum of Natural History, Metropolitní muzeum umění, Top of the Rock nebo 
Guggenheimovo muzeum, plavba k Soše Svobody a na Ellis Island nebo okružní plavba kolem Manhattanu, 9/11 Památník 
a Muzeum nebo Námořní, letecké a vesmírné muzeum Intrepid.

Zájezd provází Milena Škorpilová VZ
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USA

Kód Termín Cena Svoz let.
USA312-18-1      27.04. – 06.05. 44 990,-         L1
USA312-18-2      17.08. – 26.08. 47 990,-         L1
USA312-18-3      21.09. – 30.09. 44 990,-         L1
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NEW YORK A WASHINGTON dC

Kód Termín Cena Svoz let.             
USA301-18-1             26.03. – 02.04.         41 990,- L2, L3
USA301-18-2             30.09. – 07.10.                41 990,- L2, L3

New York - Times Square Washington - Capitol



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do SEATTLU, hlavního města stále zeleného státu WASHINGTONU v severozápadním 
cípu USA. Dle času příletu večerní prohlídka centra Seattlu, města doslova obklopeného vodou. 
2. den: Dopolední návštěva vyhlídkové věže Space Needle (184 m) s otočnou restaurací a panoramatickým 
výhledem, procházka po náměstí Pioneer Square, místě, kde se usadili první osadníci v r. 1852, návštěva 
první kavárny Starbucks z r. 1971, která stojí před neméně zajímavým tržištěm Pike Place Market, procházky 
po náměstí s obřím ruským kolem Great Wheel, možnost návštěvy mořského akvária Seattle Aquarium 
se žraloky. K večeru odjezd do PORT ANGELES, vstupní brány do NP OLYMPIC, do kterého spadá pobřeží 
Pacifiku.
3. - 4. den: V rámci dvoudenního poznávání NP OLYMPIC objevíme obrovské skály, balvany, projdeme se 
po dřevěných chodníčcích porostlých mechem, spatříme mývala, losy, bobry nebo jeleny wapiti. Užijeme si 
odpočinek na písečné pláži LA PUSH v Indiánské rezervaci Quileutů, kde můžeme pozorovat v dálce 
hrající si delfíny, lachtany nebo dokonce i velryby. Prozkoumáme rybářskou vesnici FORKS a vrátíme se zpět 
do Seattlu.
5. den: Odlet do vstupní brány do divočiny, města ANCHORAGE, které je v obležení státních parků a fjordů 
Aljašského zálivu. Projdeme si velmi dobře uspořádané centrum města s aljašskou kulturou v Alaska Heri-
tage Muzeu, které si nastřádalo sbírku tradičního oblečení, košíků a loveckých zbraní. Vyhlídková plošina 
Ship Creek s pozorováním tření různorodých lososů. První aljašský západ slunce si užijeme v KINCAID 
PARKU. Procházkou zdejším zvlněným terénem lesnatých pahorků můžeme při dobré viditelnosti spatřit 
i ohromující horu Denali známou spíše pod názvem Mt. Mckinley. Večer strávíme v typickém pubu, možnost 

ochutnání místních specialit, např. smažené halibuty nebo uzené lososy.
6. den: Po SEWARD HIGHWAY se vydáme do zátoky TURNAGAIN ARM. Na cestě zastávka u INDIAN 
VALLEY MINE, zlaté žíly, kde je dodnes možné nějaké zlato najít, historie těžby zlata na Aljašce. Po cestě 
zastávky s vyhlídkami na okolní vrcholy. Pěší trasou dojdeme až k ledovci PORTAGE GLACIER. Při cestě 
na ubytování se ještě zastavíme v Alaska Wildlife Conservation Center, které se věnuje záchraně zvířat 
a budete mít tedy možnost vidět losa či medvěda. 
7. den: Přijíždíme na POLOOSTROV KENAI, do pohoří KENAI MOUNTAINS s mnoha horskými jezery 
a ledovci. Malebnou silnicí Seward Highway doputujeme do vesnice MOOSE PASS. Odtud pěšky k JEZERU 
PTARMIGAN s tyrkysovou vodou plnou pstruhů. Později odpoledne přijedeme do města SEWARD na břehu 
oceánu. Prohlédneme si přístav plný rybářskými čluny, výletními loděmi a plachetnicemi, a také památník 
Benny Bensona, který v r. 1926 navrhl vlajku státu Aljaška. 
8. den: Lodní výlet do zátoky RESURRECTION BAY rozprostírající se v NP KENAI FJORDS bude váš životní 
zážitek. Odpoledne objevíme tzv. čelo LEDOVÉHO POLE HARDING - EXIT GLACIER. Nabízí se několik 
možností túr (dle aktuálních sil). Vydáme se na procházku k ledovcovým 
naplaveninám, pro zdatnější je možnost dojít až k vyhlídce na úbočí ledov-
ce nebo ke kaskádám FALLS OVERLOOK. Návrat do Anchorage.
9. den: Procházkou podél zátoky KNIK ARM až k vesnici EKLUTNA 
k vodopádu THUNDERBIRD FALLS. Navštívíme i samotnou 350 let starou 
vesničku EKLUTNA, ruský kostel sv. Mikuláše a přístavek sv. Heřmana, 
patrona Aljašky. Přes starou farmářskou osadu PALMER dojedeme do fo-
togenického průsmyku HATCHER PASS, který vede podél luk, hřebenů, 
opuštěných dolů na zlato a ledovců. Trasa vede podél řeky Little Susitna 
do mírného svahu, kde po chvíli uvidíte zbytky dolu LONESOME MINE 
a nakonec ledovec MINT GLACIER. Poté se vrátíme zpět na hlavní silnici.
10. - 11. den: Po cestě George Parks Highway se vydáme podél trasy 
železnice Alaska Railroad do nejznámějšího parku na Aljašce NP DENALI. 
Zde je možné spatřit ve volné přírodě medvěda grizzlyho, losa nebo třeba 
vlka. Nenáročná okružní trasa ROCK CREEK TRAIL, která vede přes potok Rock Creek na hřeben s výhledy 
na MT. HEALY (1 737 m). Další den projedeme místním kyvadlovým autobusem celé srdce parku DENALI - 
147 km dlouhou trasu, která končí až u hornického sídla KANTISHNA. Během cesty budou zastávky s výhledy 
a v případě příznivého počasí uvidíme horu Denali (Mt. McKinley, 6 190 m). V případě dostatku času se od 
Eielson Visitor Center vydáme na snadnou túru k řece.
12. den: Přejezd do osady NENANA s historickou budovou nádraží. Odsud do FAIRBANKS s tematickým 
Pioneer Parkem, historické domy, muzeem, možnost jízdy vláčkem. Pro zájemce plavba lodí po řece Chena 
se zastávkou u stanice psí smečky, která jezdí psí spřežení. 
13. den: Dnes zastávka na SEVERNÍM PÓLU, kde si prohlédneme i dům Santa Clause, dále aljašskou dálnicí 
RICHARDSON HIGHWAY s panoramatem ALASKA RANGE s vrcholy Mt. Deborah, Hess Mountain a Mt. 
Hayes a u DELTY snad uvidíme i stádo bizonů. Přejedeme přes nejvyšší bod dálnice průsmyk ISABEL PASS 
(1 000 m) a dále až k největšímu národnímu parku v USA NP WRANGELL-ST ELIAS.
14. den: Nepříliš turisty navštěvovaná část NP WRANGELL-ST ELIAS, sídliště aljašských domorodců, kraj, 
který byl otevřen pro osidlování až v r. 1980 - NABESNA ROAD. Vystoupáme erodovaným vulkanickým 
systémem do hor, výhledy do okolí.
15. den: Scénickou silnicí GLENN HIGHWAY se vracíme do Anchorage s výhledem na ledovec Matanuska 
Glacier. Prohlédneme si známý útvar LION’S HEAD připomínající Sfingu a na piknik zastavíme u Alpského 
historického parku s dochovanými původními stavbami a poštou s muzeem. Večer příjezd do Anchorage. 
Rozloučení s Aljaškou v místním pivovaru. Přejezd na letiště.
16. - 17. den: Odlet zpět domů.

Obrovská Aljaška ohromí všechny svou krásou, nespoutanou přírodou plnou zvěře, skvostnými horami, 
panenskými lesy a tyrkysovými jezery. Zelený Washington plně vystihuje svou přezdívku Stále zelený 
stát (Evergreen State) a ještě pořád je obýván potomky četných indiánských kmenů s unikátní kulturou. 
Neskutečnou krásu přírody obou států si vychutnáte na vlastní kůži, prošlapete si stezky, o kterých jste 
jenom četli v cestovatelských magazínech, budete mít na dosah ruky horu Denali, nejvyšší v USA. Aljaška 
i Washington nabízí nejen nekonečné dobrodružství, ale navždy změní způsob vašeho vnímání života na 
planetě. Víme, že je to daleko, a také že se bude jednat pravděpodobně o jednu z vašich nejdražších cest, 
ale po návratu domů nebudete litovat jediného utraceného dolaru. 

Cena zahrnuje: lleteckou přepravu Praha-Seattle a Seattle-Anchorange-Praha vč. let. tax a poplatků, místní doprava 
v rámci programu (minivan, autobus, taxi), 13-14x ubytování v turistických hotelech a chatách – 4lůžk. pokoje (v některých 
se snídaní), lodní výlet do NP Kenai Fjords, vstupné do NP, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, stravu, registraci ESTA, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek: 2lůžk. pokoj v 10 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 450 Kč, komplex. pojištění 
vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1 180 KčVZ
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dIVOKÁ ALJAŠKA A INdIÁNSKÝ WASHINGTON
SEATTLE » NP OLYMPIC » ANCHORAGE » KINCAID PARK » SEWARD HIGHWAY » INDIAN VALLEY MINE 
» PORTAGE GLACIER » POLOOSTROV KENAI » SEWARD » NP KENAI FJORDS » EKLUTNA » GOERGE 
PARKS HIGHWAY » NP DENALI » FAIRBANKS » PIONEER PARK » SEVERNÍ PÓL » RICHARDSON 
HIGHWAY » NP WRANGELL-ST ELIAS » GLENN HIGHWAY 

USA

Kód Termín Cena Svoz let.
USA313-18-1      10.07. – 26.07.   92 490,- L2, L3
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ZÁJEZD S LEHKOU TURISTIKOU 

- náměstí Pioneer Square
- rybářskou vesnici fORKS
- PORTAGE GLACIER
- sedlo TURRACHERHÖHE
- důl LONESOME MINE
- Pioneer Park
- dům Santa Clause
- průsmyk ISABEL PASS

Doporučujeme

Portage Glacier
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KANADSKýCH PRéRIí I TICHOMOŘSKéHO POBŘEŽí 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V V odpoledních hodinách odletz Prahy s průvodcem do Vancouveru, přílet ve večerních hodinách, 
transfer na ubytování. Nocleh ve Vancouveru.
2. den: Celodenní prohlídka VANCOUVERU, půvabného města na břehu Tichého oceánu, obklopeného 
horami. Prohlídka historického centra Gastown, nákupní ulice Robson street. Třetí největší čínská čtvrť 
v Americe, prohlídka klasických čínských zahrad dr. Sun Yat Sena, ostrov Grenville s farmářským trhem 
a tradičními specialitami kanadské kuchyně a slavné Antropologické muzeum s expozicí věnovanou indi-
ánským obyvatelům Kanady. Večer navštívíme některou ze skvělých restaurací se steakovou kuchyní nebo se 
specialitami z mořských plodů. Nocleh ve Vancouveru.
3. den: Odjezd z Vancouveru k JEZERU HARRISON, druhému největšímu jezeru Britské Kolumbie, procházka 
okolo jezera a pokračování v cestě do NP REVELSTOKE. Absolvujeme vyhlídkový pěší okruh v parku, který 
je znám svými horskými loukami a úchvatnou květenou. Uvidíme starobylé cedry a večer se budeme kochat 
nádhernými výhledy na některé z vyhlídkových tras. Nocleh v Revelstoke.
4. den: Navštívíme slavný NP GLACIER, uvidíme řadu vodopádů, projdeme se k místním ledovcům a odpole-
dne se přesuneme do RADIUM HOT SPRINGS abychom navštívili zdejší geotermální lázně – jedinečný relax 
v horkých pramenech uprostřed nádherné kanadské přírody. Nocleh v Radium Hot Springs.
5. den: Vyrazíme do NP KOOTENAY, projdeme se k MRAMOROVÉMU KAŇONU a odpoledne budeme po-
kračovat do slavného městečka BANFF. Projdeme si tuto legendu Skalistých hor, ochutnáme zdejší vyhlášené 
speciality a lanovkou vyjedeme SULPHUR MOUNTAIN, kde se nám naskytne nádherný výhled na horské 
velikány, ledovce, klikaté řeky a tyrkysová jezera. Nocleh v Canmore.
6. den: Celý den budeme věnovat NP BANFF, uvidíme slavný Spring hotel – architektonickou legendu Skalis-
tých hor, budeme objevovat krásy JEZERA VERMILLION, navštívíme muzeum kanadských národních parků, 
divoké ÚDOLÍ ŘEKY BOW a nevynecháme ani stejnojmenné vodopády. Na konci dne se necháme uchvátit 
západem slunce nad JEZEREM MINNEWANKA. Uvidíme při večerní projížďce medvědy, jeleny či kozorožce? 
Nocleh v Canmore.
7. den: Budeme brzy vstávat, protože nás čeká výlet do kanadských prérií a do jejich hlavního města Calgary. 
Ranní jízda pod zasněženými vrcholky s pozorováním zvěře, odpoledne kanadské město kovbojů CALGA-
RY, prohlídka hl. zajímavostí (westernové městečko, mrakokdrapy v downtownu, vyhlídka ze slavné Calgary 
tower, místa zahajovacího ceremoniálu ZOH v r. 1988) a pokračování v cestě do DRUMHELLERU, kde se 
nachází nejbohatší naleziště kosterních pozůstatků dinosaurů na světě – exkluzivní návštěva této význačné 
archeologické lokality, průjezd měsíční krajinou tzv. Badlands s neobyčejnými kamennými hřiby. Večer ná-
vštěva některého ze skvělých steakhousů a testování pravé kovbojské stravy. Nocleh v Calgary.
8. den: Návrat do SKALISTÝCH HOR. Zastávka u ohromující CASTLE MOUNTAIN a cesta k legendárnímu 
jezeru LAKE LUISE se zámeckým hotelem na jeho břehu, ale především nádherné tyrkysové jezero, v jehož 
hladině se odrážejí strmé stěny a ledovce okolních hor. Zastávka a procházka u neméně známého JEZERA 
MORAINE, které zaplňuje obálky katalogů CK a kalendářů a jeho modrá barva společně s panoramatem 

Deseti vrcholků se stala neodmyslitelným symbolem kanadských Rockies. Večer procházka v NP YOHO, kde 
shlédneme VODOPÁDY TAKAKKAW, procházka s pozorováním zvěře a úžasné přírody. Nocleh v Lake Luise.
9. den: Celý den pojedeme po vyhlášené Ledovcové silnici  ICEFIELD PARKWAY, zastavíme se u jedinečného 
JEZERA PEYTO, jehož tyrkysová barva a nekonečné výhledy platí za jeden z největších zážitků cestovatelů 
po americkém kontinentě. Projdeme kaňon řeky Mistaya a možnost fakultativně vyjet speciálně upraveným 
vozem na LEDOVEC ATHABASCA, největší mimoakrtický ledovec světa. Nevynecháme ani vodopády stej-
ného jména a zkusíme i tzv. Skywalking, procházku po skleněné plošině, která se vysouvá nad stovky metrů 
hluboké údolí. Večer příjezd do městečka Hinton na nocleh.
10. den: Budeme poznávat krásy NP JASPER, největšího NP Skalistých hor, zájemci absolvují rafting na 
řece Athabasca, vyhlídková plavba po úchvatném JEZEŘE MALIGNE, které nabízí neopakovatelné výhledy, 
budeme pozorovat zdejší divokou faunu a navštívíme také PARK MT. ROBSON s nejvyšší horou Skalistých 
hor. Uvidíme losy při procházce okolo Losího jezera? Cesta pravou kanadskou divočinou do Clearwater.
11. den: Krátká prohlídka provinčního parku Wells Grey s ohromným množstvím vodopádů (slavné Helmc-
keln falls, kaskádové vodopády atp.), odpoledne odjezd zpět na pobřeží a trajektem na ostrov Vancouver. 
Prohlídka parku MacMillan – nejrozsáhlejší deštné lesy severu, stromy staré i 800 let, neproniknutelný svět 
mechů, kapradin a starých cypřišů. Nocleh na Vancouver island.
12. den: Návštěva Tofina s proslulými bílými plážemi a zelenými pralesy, fakultativně plavba za velrybami 
podél ostrova Vancouver a Jízda po OSTROVĚ VANCOUVER se zastávkou v DUNCANU, který je znám 
bohatým kulturním životem zdejší indiánské komunity. Odpoledne hlavní město Britské Kolumbie – elegantní 
VIKTORIE s přístavem plným gurmánských specialit, ale i tuleňů, které je možno krmit z ruky, neogotické 
památky a šarm koloniálních dob. Odoláte šálku skvělého čaje v  hotelu Fairmont Empress nebo dokonale 
čersvým Fish and Chips? Nocleh ve Victorii.
13. den: Návštěva slavných BUTCHART GARDENS , klenot světové zahradní architektury, přejezd trajek-
tem zpět do VANCOUVERU a dokončení prohlídky města, unikátní Capilano bridge – visutý most, z něhož 
se mnohým zatočí hlava, nádherný pobřežní Stanley park s vyhlídkovou promenádou nebo vancouverské 
akvárium s běluhami a řadou jiných živočichů a atrakcí. Večer se rozloučíme s Vancouverem v některé ze 
stylových restaurací v přístavu. Nocleh ve Vancouveru.
14. den: Dle letového řádu odlet zpět do ČR, v případě časových možností dopoledne individuální nákupy či 
prohlídky muzeí a galerií.
15. den: Přílet do ČR v odpoledních hodinách

Mimořádně atraktivní zájezd, který nepotřebuje příliš mnoho představování, neboť mnohé vrcholy, jezera 
a výhledy se staly legendami kalendářů a pohlednic. Program je primárně zaměřen na přírodní krásy 
národních parků Kanady a doplňovat jej budou historické monumenty, archeologické lokality, původní 
prvky indiánské kultury a skvělá gastronomie. 

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Vancouver - Praha  vč. let. tax, transfer z/na letiště, dopravu pronajatým 
minibusem, 13x ubytování v hotelech či motelech – 2lůžk. poko-
je, 6x snídani, trajekt do Vancouveru, 
průvodce 
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, výlety a vše 
ostatní, co není uvedeno v odstavci 
„Cena zahrnuje“, spropitné pro místního 
řidiče cca 20 $/os.
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 19 000 Kč (povinné při ne-
doobsazení, nutné ověřit dostupnost na 
vyžádání), komplex. pojištění vč. storna 
zájezdu 1 250 Kč, registrace eTA ke vstupu 
na území Kanady 150 Kč 
Vstupní vízum:
bezvízový styk

ZÁPAdNÍ KANAdA, KRÁSY SKALISTÝCH HOR                                                                                                            
VANCOUVER » JEZERO HARRISON » NP REVELSTOKE » NP GLACIER » NP KOOTENAY » NP BANFF 
» CALGARY » DRUMHELLER » NP YOHO » ICEFIELD PARKWAY » NP JASPER » PARK MT. ROBSON » 
OSTROV VANCOUVER » VIKTORIE » VANCOUVER 
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Kód Termín Cena Svoz let.
CAN311-18-1   19.08. – 02.09. 78 990,- L2, L3

Doporučujeme
- ohromující CASTLE MOUNTAIN
- plavbu po úchvatném JEZEŘE MALIGNE

NP Banff NP Kootenay

Vancouver



KAZAŇ

JEKATĚRINBURG
IRKUTSK BAJKAL

ULÁNBÁTAR
POUŠŤ GOBI

PEKING

R U S KO

BOLGAR 
TYGŘÍ
HORY

MOSKVA

NORAVANK

KHOR VIRAP
GEGHARD

JEREVANEČMIADZ
IN

AMBERD

SPITAK

HAGHPAT

MAKARAV
ANK

SEVANAVANK

NORATUS

TATEV

VLAKEM Z MOSKVY PŘES URAL, SIBIŘ, MONGOLSKO AŽ DO PEKINGU

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu. MOSKVA , večerní procházka, Rudé náměstí, GUM, 
Chrám Vasila Blaženého, chrám Krista Spasitele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.
2. den: Prohlídka Kremlu s jedinečným komplexem chrámů a paláců. Odpoledne Novoděvičí klášter 
a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích 
hor od Moskevské univerzity. Transfer na nádraží, fotka u symbolického začátku Transsibiřské magist-
rály na Jaroslavském nádraží. Noční cesta vlakem do Kazaně.
3. den: Ráno KAZAŇ , návštěva bělokamenného Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, věží 
Söyembikä a paláci mocného tatarského chána, mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy 
a chrám sv. Petra a Pavla – jedna z nejcennějších ukázek ruského baroka. Večerní procházka okolo vý-
stavních budov a podivuhodných chrámů. Skvělá tatarská kuchyně ve stylové restauraci. Nocleh v hotelu.
4. den: Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE , jedi-
nečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy z 12. – 14. stol. Odpoledne odjezd Transsibiřským 
expressem k URALU do Jekatěrinburgu.
5. den: Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou a Asií, prohlídka chrámu Všech svatých na krvi, 
vystavěném na místě tzv. Ipatěvova domu, kde byl car Mikuláš II. s celou rodinou zavražděn, chrám Nane-
bevstoupení, hl. náměstí, příjemné parky. Nocleh v hotelu.
6. a 7. den: Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE na východ, nekonečnou sibiřskou 
tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob, lahůdky prodávané přímo do oken vlaku (uzené 
ryby, domácí sladkosti, pečená masa, bliny) a samozřejmě vodka a čaj ze samovaru ( jídelní vůz k dispozici). 
Nocleh ve vlaku.
8. den: Odpoledne příjezd do Irkutska. Večerní procházka po nábřeží řeky Angary. Transfer do hotelu přímo 
na břehu jezera BAJKAL, v městečku LISTVJANKA. 
9. den: Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými 
zastávkami a vyhlídkami. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii českosloven-
ských legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného 

omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Večer návrat do hotelu. 
10. den: Dopoledne místo našeho pobytu LIVSTJANKA na břehu BAJKALU 

, nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalský-
mi tuleni, muzeum Baj-

kalu. Odjezd od jeze-
ra, úchvatný skanzen 
Talcy – obydlí a zvyky 

sibiřských kmenů. IR-
KUTSK, město upro-
střed Sibiře na březích 
řeky Angary, s řadou sta-

rých dřevěných domků. 
Návštěva vyhlášeného 
trhu s dary okolních řek 
a jezera, domy Děkabris-

tů, odpoledne lázeň. Večer 
odjezd po jižní větvi Tran-
ssibiřské magistrály směr 
Mongolsko. Nocleh ve vlaku.

11. den: Průjezd BURJAT-
SKEM – buddhistickou části 

Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená 
jezera. Nocleh ve vlaku.
12. den: Ráno hl. město Mongolska ULÁNBÁTAR, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců 
chánů, sovětských budov a divokých jurtovišť. Prohlídka největšího klášterního komplexu GANDAN s obří 
sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, proslulého archeologického muzea s kosterními pozůstatky dino-
saurů (hnízda a vejce dinosaurů), Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště 
s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, 
okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu. 
13. den: Celodenní výjezd do NP HUSTAI,  jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých 
koní na světě – koní Převalského. Nekonečné zelené pláně, pastevci koňů a velbloudů, stáda jaků, úžasná 
krajina bez lidí a stop po civilizaci. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení souboru Tumen 
Ekh – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.
14. den: Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek 
s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí 
s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k pano-
ramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků 
a testování tradičního nápoje Kumys. Návrat do Ulánbátaru a nákupy suvenýrů nebo násvštěva muzeí (např. 
Zanabazarovo muzeum mongolského umění s tradičními maskami, náboženskými obrazy, šamanskými 
potřebami, kostými atp.). Návrat do hotelu. 
15. den: Ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce 
nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.
16. den: Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva 
na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes , na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme 
ochutnat čínské speciality nebo slavnou Pekingskou 
kachnu. Nocleh v hotelu. 
17. den: Celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé 
císařské ZAKÁZANÉ MĚSTO , největší náměstí 
světa, ohromující pohled z pahorku Jingshan, nád-
herné zahrady parku Pej-chaj, Letní palác ,  jezero 
s dračími loděmi, Večer stylová čajovna, degustace 
čínských čajů. Návrat na hotel.
18. den: Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍN-
SKÁ ZEĎ  a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 
13 hrobek císařů dynastie Ming -  půvabné stavby 
v krajině „zmačkaného sametu“, Cesta duchů, obří 
sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné 
z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer 
transfer na letiště a odlet do Prahy.
19. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Tran-
ssibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Poznejte krásu Moskvy, 
nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiř-
ské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu 
ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu.  

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem), let. taxy, veškeré transfery do hotelů, 
na nádraží a na letiště, doprava vlakem po Transibiřské magistrále dle programu, 17x nocleh - z toho 10x hotel*** - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím (3lůžkové pokoje nejsou možné), a 7x nocleh ve lůžkovém vlaku, 10x snídaně, autobusová doprava 
na výlety (prohlídka Moskvy, Bolgar, Livstjanky, k Krugobajkalské železnici, NP Hustai, NP Terelj, prohlídka Pekingu, hrobky 
Mingů a k Velké čínské zdi, 4x oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů), služby českého průvodce, služby 
místních průvodců v Mongolsku a v Číně, komplex. pojištění vč. storna (povinné z důvodů vyřízení víz.)
Cena nezahrnuje: vstupy do NP v Mongolsku a památkových objektů v Číně, turistické taxy na Bajkale a v Mongolsku, jízdné 
na vyhlídkové Krugobajkalské železnici, lanovku na Velkou čínskou zeď, spropitné pro místní průvodce a řidiče, (vstupné 
a další poplatky cca 250 $,) fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj v hotelích 6 000 Kč (povinné při nedoobsazení), připoj. storna zájezdu +500 Kč, vízum 
do Ruska 1 990 Kč, vízum do Číny 1 990 Kč, vízum do Mongolska 1 990 Kč (o potřebných formalitách budete informováni).
Cesta vlakem: v úseku Moskva – Irkutsk cena zahrnuje přepravu charakteristickým vozem 3. tř. Plackarnyj (Vagon pro 54 
osob, členěný na průchozí oddělení pro 6 osob – denní sezení, v noci lůžka). Úsek cesty Irkutsk – Peking uzamykatelné kupé 
2. tř.pro 4 osoby. Za příplatek 5 600 Kč/os. možno doobjednat místo v kupé pro4 osoby 2. tř. i v úseku Moskva – Irkutsk. 

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA 
MOSKVA » KAZAŇ » BOLGAR NA VOLZE » JEKATĚRINBURG » IRKUTSK » BAJKAL » LIVSTJANKA » 
BURJATSKO » ULÁNBÁTAR » NP HUSTAI » NP TERELJ » POUŠť GOBI » PEKING » VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 
» TYGŘÍ HORY

RUSKO, ČÍNA, MONGOLSKO

Kód Termín Cena Svoz let. 
RUS526-18-1         21.06.-09.07.      74 990,- L2, L3
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do JEREVANU, ubytování.
2. den: Klášter GEGHARD  s jeskynními chrámy, antický chrám GARNI, klášter CHOR VIRAP, pohledy na 
horu Ararat, klášter NORAVANK a ARENI, nejstarší vinařství na světě (6100 let), vinařské závody, ochutnáv-
ka vína. Nocleh ve městě Sisian.
3. den: Megalitické pole KARAHUNDŽ, lanovkou ke klášteru TATEV, výlet k řece ARAX se zastávkami. 
Návrat na nocleh pozdě v noci. 
4. den: Selimův průsmyk (2 410 m) se zbytky Selimovy Karavanseraje, pokračujeme k Sevanskému je-
zeru, lokalita NORATUS, rozsáhlé pole CHAČKARŮ, zastavíme u kláštera SEVANAVANK, komplex kláštera 
HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK. 
5. den: Klášter MAKARAVANK, výhledy na řeku Aghcev, podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT  
s chrámem sv. Kříže, areál SANAHIN  s několika mauzoleí, katedrála v ODZUNU s pohřebním pomníkem. 
6. den: Památník obětem zemětřesení v SPITAKU, cesta k nejvyšší arménské hoře ARAGAC (4 090 m), 
vystoupíme k JEZERU KARI (3 190 m) se stanicí výzkumu kosmických paprsků, pevnost AMBERD, trosky 
kláštera ZVARNOC  a EČMIADZIN , duchovní centrum Arménie. 
7. den: Prohlídka JEREVANU, památník a muzeum genocidy, katedrála sv. Řehoře, Modrá mešita, aj. Odpo-
ledne přejedeme vlakem do TBILISI, ubytování.
8. den: Celodenní prohlídka TBILISI, katedrála  sv. Trojice a chrám Metechi, památky Starého města, pevnost 
Narikala s vyhlídkou. 
9. den: Město MCCHETA , kostelík Džvari,  katedrála Sveticchoveli, chrám Samtavro. Skalní klášter ŠVIO-
-MGHVIME. Přejezd do GORI, rodný domek diktátora Stalina, pevnost GORIS-CICHE. Zastavíme u staro-
věkého jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI SIONI. Cestou na nocleh freskový cyklus v UBISI. 
10. den: Údolím řeky Inguri do SVANETIE , vysokohorská MESTIA, procházka, muzeum, obranné věže. 
Dle možností výjezd lanovkou na vyhlídku nad městem.  
11. den: Výlet terénními auty do UŠGULI ve Svanetii. Projdeme se po jednotlivých částech této slavné 
horské lokality. Na Návrat na ubytování.
12. den: Ráno zpět do oblasti MINGRELIE. Neogotický zámek ve městě ZUGDIDI, poté přejezd do sub-
tropického kraje GURIE s rozsáhlými čajovými plantážemi. Odpoledne koupání v moři v lázeňském letovisku 
UREKI s léčivým železitým pískem. Nocleh v BATUMI.
13. den: Ráno GONIO s hradbami antického města APSAROS, hrob Apoštola Matěje. Památky BATUMI, 
hlavního města ADŽÁRIE. Přejezd do KUTAISI, katedrála BAGRATI , kláštery MOCAMETA a GELATI 
Dvě noci v Bakuriani.
14. den: Rozsáhlý park s fontánami a lázeňskými domy ve městě BORDŽOMI. Město ACHALCICHE, hradní 
komplex, mešita, synagoga a osmanské lázně. Dále klášter SAPARA, skalní město VARDZIA, jeskyně propo-
jenými tunely, schodišti a galeriemi.
15. den: Přejezd do oblasti KAZBEGI. Cestou se zastávka v SAMTAVISI, středověký chrám, hrad v ANAN-
URI. Pokračujeme GRUZÍNSKOU VOJENSKOU SILNICÍ, k magickému kostelíku SV. TROJICE. Nocleh 
v STEPANCMINDĚ.
16. den: Přejezd do kraje KACHETIE. Odpoledne ALAVERDI, katedrála sv. Jiří. Královská citadela v GREMI. 
Město TELAVI, procházka starými uličkami, prohlídka opevnění a v nedalekém CINANDALI v zámečku spiso-
vatele ČAVČAVADZEHO ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi.
17. den: Ráno SIGHNAGHI obehnané hradbami a nedaleký poutní klášter BODBE. Pouštní krajinou na ázer-
bájdžánskou hranici ke klášterním komplexům DAVID GAREDŽA. Odpoledne návrat do Tbilisi na nocleh.
18. den: Brzy ráno odlet z Gruzie a během dne přílet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU, transfer na ubytování. 
2. den: Malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD  s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády 
a k antickému chrámu GARNI z 1. století n. l. Přejezd do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vě-
zením Řehoře Osvícence, pohledy na horu ARARAT (5 137 m), odpoledne malebnou soutěskou ke slavnému 
klášteru NORAVANK ze 13. stol., v nedalekém ARENI navštívíme vinařské závody, ochutnáme místní víno, 
ve zdejších jeskynních bylo r. 2011 objeveno nejstarší vinařství na světě (6100 let), ubytování ve městě Sisian.
3. den: Megalitické pole KARAHUNDŽ, připomínající anglickou Stonehenge, pokračujeme do HALIDZOR 
a dále nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) ke klášteru TATEV obehnaného mohutnými hradbami. Odpolední 
výlet k řece ARAX, panoramatické zastávky. Pozdě v noci návrat na ubytování.
4. den: Ráno vyrazíme do Selimova průsmyku (2 410 m) se zbytky Selimovy karavanseraje, nejlépe zacho-
vané v Arménii. Pokračujeme k SEVANSKÉMU JEZERU, návštěva lokality NORATUS, prohlídka rozsáhlého 
pole chačkarů, klášter SEVANAVANK s nádhernými výhledy. Odpoledne prohlídka klášterů HAGHARCIN 
a GOŠAVANK. 
5. den: Klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledy na údolí řeky Aghcev. Přejedeme přes hory 
podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT  s chrámem sv. Kříže a jednoho z nejslavnějších chačkarů 
v Arménii. Areál SANAHIN , mauzolea, významná akademie, knihovna. Poslední zastávkou je katedrála 
v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Soutěskou řeky Debed pokračujeme na ubytování do Vanadzor.
6. den: Zastávka u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU, pokračujeme k nejvyšší arménské hoře 
ARAGAC (4 090 m), vyjdeme k jezeru Kari (3 190 m) se 
stanicí výzkumu kosmických paprsků a sjedeme k pevnosti 
AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky kláštera ZVARNOC 

 a posvátný EČMIADZIN , duchovní centrum Arménie, 
prohlídka sídla katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv. Gajané. 
Nocleh v Jerevanu.
7. den: JEREVAN, brzy ráno prohlídka památníku a Muzea 
genocidy, návštěva muzea starých manuskriptů Matena-
daran a hl. památek města, katedrála sv. Řehoře, Modrá 
mešita, chrám sv. Sarkise, náměstí Republiky, Opera, Kaská-
dy, ev. další muzea, krátký nocleh v Jerevanu.
8. den: Ráno odlet z Arménie a během dne přílet do Prahy.

Historická a tradiční křesťanská Arménie, země hor s všudypřítomným pohledem na biblickou horu Ara-
rat, s bezpočtem pitoreskních hřbitovů se starobylými kačkárovými kříži a především se skvosty klášterní 
architektury. Úžasná příroda, kaňony, modré jezero Sevan, pastevci na koních, arménský venkov s hor-
skými loukami, to je Arménie. 

Pojeďte s námi za poznáním Arménie a Gruzie, za poznáním kultury a tradic Kavkazu. Čeká nás obrovská 
koncentrace architektonických památek, přírodní skvosty, jedinečné kláštery, pohledy na horu Ararat, 
proslulá Svanetie v lůně Vysoké Kavkazu a starodávná kultura.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Jerevan a Tbilisi – Praha vč. let. tax a poplatků, dopravu pronajatým autokarem a 
hromadnou dopravu dle programu, 17x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 15x večeři, 16x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5 600 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 
zájezdu 1 220 Kč 

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Jerevan – Praha, let. taxy a poplatky, dopravu 
pronajatými autokary a hromadnou dopravu dle programu, 7x ubyto-
vání v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno 
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3 900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojiš-
tění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 570 Kč 
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ARMÉNIE, GRUZIEARMéNIE - ZEMĚ NOEMOVA

ARMÉNIE, GRUZIE

Kód Termín Cena Svoz let.
ARM308-18-1     07.06. – 24.06. 51 990,-         L6

Kód Termín Cena Svoz let.
ARM307-18-1    07.06. – 14.06. 34 990,-          L6
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DIVOKýM KAVKAZEM KE KOLéBKÁM CIVILIZACEZEMĚ HOR A KLÁŠTERů 
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Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovní kanceláře 
provozované společností REDOK TRAVEL s.r.o., IČO: 25258281, se sídlem Luže, Kaštanka 429, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10639 (dále jen CK). Tyto VOP tvoří nedílnou 
součást Smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem, přičemž zákazníkem se rozumí jakákoliv 
fyzická nebo právnická osoba a dále i osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a cestovní kancelář Redok Travel. 
Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, cestovní kancelář Redok Travel vystaví zákazníkovi 
bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení 
o zájezdu) v souladu  § 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník).

1.  Vznik smluvního vztahu
1.1.  Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří REDOK TRAVEL s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě 
 zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) uzavřené smlouvy o zájezdu, potvrzené  CK, případně jejím 
 zplnomocněným prodejcem.  
1.2.  Předáním vyplněné smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že tyto VOP CK uznává a souhlasí s nimi.
1.3.   Potvrzením smlouvy o zájezdu, resp. potvrzením zájezdu se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby  
 v dohodnutém rozsahu a kvalitě. 
1.4.  Obsah smlouvy je určen touto smlouvou / potvrzením zájezdu, katalogem, příp. jinou nabídkou s odkazem na číslo  
 akce a těmito VOP, příp. dalšími podmínkami připojenými ke smlouvě jako její nedílná součást.
1.5.   Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy  
 změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovémto případě, kdy se údaje ve smlouvě a v katalogu odlišují, jsou 
 závazné údaje uvedené ve smlouvě.
1.6.  Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve smyslu § 2522 Občanského zákoníku  
 nebo jednotlivých  služeb cestovního ruchu dle požadavku zákazníka. 

2.  Cena zájezdu a jeho změna
2.1.   Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu uzavření smlouvy 
 nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.
2.2.   CK je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě,  že dojde  
 ke zvýšení:
 a) Ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot. Ceny zájezdů jsou vázány na cenu leteckého paliva, jehož cena se odvíjí  
 od měsíčního průměru nejvyšších denních cen Jet FOB Barges Rotterdam publikovaných v Platts Oilgram jako 
 Barges FOB Rotterdam Higg. Cena paliva použitá pro kalkulace zájezdů je 900 USD /MT. Pokud se cena leteckého  
 paliva zvýší nad 900 USD/MT, bude cena zvýšena o 30 Kč za každé 1 % nárůstu ceny paliva.
 b) Plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, např. letištní, bezpečnostní, přístavní poplatky. 
 CK je v takovém případě oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na  
 osobu.
 c) Směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Pokud se kurz Kč  
 zvýší o více než 10 % oproti kurzu ČNB platnému k  27.10. roku předcházejícímu rok konání zájezdu, bude cena  
 zvýšena o 1 % za každé 1 % nárůstu kurzu Kč.
2.3.   Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Odešle-li  
 pořadatel oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi později než 21. den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny  
 právní účinky.
2.4.   Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní  
 smlouvy. 
2.5.   Cena zájezdu nezahrnuje vstupné do navštívených objektů, MHD, lanovky, lodičky, degustace, fakultativní výlety  
 a náklady s nimi spojené a vše ostatní, co není uvedeno  v odstavci „Cena zahrnuje“.  

3.  Platební podmínky
3.1.  CK má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle smlouvy se považuje 
 za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CK, vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením  
 v hotovosti v prodejně CK, případně k tomu zplnomocněného obchodního zástupce. Při nedodržení stanoveného 
 termínu úhrady zákazníkem, má CK právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 
 6, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody.
3.2.  Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 30% z celkové ceny zájezdu (včetně 
 fakultativních služeb) + pojištění. V případě nákupu zájezdu do 05.01.2018 zákazník může uhradit pouze zálohu ve 
 výši 1 000 Kč/os (+ případné pojištění). Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 
 18.03.2018 případně do 60 dnů před zahájením zájezdu (podle toho, co nastane dřív). Výjimku tvoří zájezdy do 
 vzdálených a exotických zemí s odletem do konce května, v těchto případech zákazník musí uhradit zálohu ve 
 výši 50% (+ případné pojištění). Z celkové ceny zájezdu při podpisu smlouvy a doplatek musí být uhrazen 30 dnů 
 před zahájením zájezdu. Celková cena zájezdu musí být uhrazena v obou případech do 30 dnů před zahájením 
 zájezdu.
3.3.  V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu musí být úhrada celkové ceny 
 zájezdu provedena v době platnosti rezervace ve výši 100%. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy  
 (odstupné dle bodu 6.5) jsou splatné ihned.
3.4.  Zákazník má nárok na poskytnutí služeb dle sjednané smlouvy jen při včasném zaplacení ceny zájezdu v celé  
 sjednané výši. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem, je CK oprávněna jeho účast na 
 zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (odstupné) hradí zákazník.

4.  Práva a povinnosti zákazníka
4.1.  K základním právům zákazníka patří:
	 •	právo	na	řádné	poskytnutí	smluvně	sjednaných	a	zaplacených	služeb
	 •	právo	na	dodatečné	informace,	pokud	nebyly	uvedeny	v	katalogu,	zvl.	kontakt	na	osobu,	na	kterou	se	zákazník	 
  v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CK, zastupitelský úřad - adresa a telefon), podrobnosti o možnosti  
  kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je 
  nezletilá osoba
	 •	právo	být	seznámen	s	případnými	změnami	ve	smluvně	sjednaných	službách
	 •	právo	zrušit	svoji	účast	kdykoliv	před	zahájením	čerpání	služeb	odstoupením	od	smlouvy	za	podmínek	dle	čl.	6.
	 •	právo	písemně	oznámit	CK,	že	se	místo	něho	zájezdu	zúčastní	jiná	osoba	v	případě,	že	v	oznámení	je	současně	 
  prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se  smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Toto  
  oznámení musí být doručeno CK nejpozději 10 dnů před zahájením zájezdu a  původní a nový zákazník společně  
  a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou 
  zákazníka. 
	 •	právo	na	reklamaci	vad	v	souladu	s	čl.	8.
	 •	právo	na	ochranu	osobních	údajů,	která	uvádí	ve	smlouvě	o	zájezdu	a	v	dalších	dokumentech	před	nepovolanými	 
  osobami
	 •	právo	obdržet	spolu	se	smlouvou	doklad	o	povinném	smluvním	pojištění	CK	pro	případ	jejího	úpadku,	obsahující	 
  označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události
	 •	 právo	 na	 poskytnutí	 dalších	 písemných	 informací	 k	 zájezdu	 nejpozději	 7	 dní	 před	 zahájením	 zájezdu	 o	 všech	 
  skutečnostech, které jsou pro účast na zájezdu důležité a jsou CK známy
4.2.  K základním povinnostem zákazníka patří:
	 •	 poskytnout	 CK	 součinnost,	 která	 je	 potřebná	 k	 řádnému	 zabezpečení	 a	 poskytnutí	 služeb,	 zejména	 úplné	 
  a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti  
  o víza) 
	 •	zajistit	platnost	cestovních	dokladů	a	dodržení	podmínek	vstupu.	Pro	vstup	a	pobyt	na	území	cizího	státu	musí 
  každý splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území 
  cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu, jehož kontakt naleznete na stránkách Ministerstva 
  zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz v sekci Státy světa - informace na cesty. Informace v katalogu uvedené 
  u každé destinace jsou určeny k základní orientaci, ovšem mohou se v čase měnit. CK proto doporučuje svým 
  zákazníkům, aby si před podpisem smlouvy o zájezdu ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, jaké 
  jsou aktuální podmínky pro vstup a pobyt 
	 •	 zajistit	 u	 osob	 mladších	 15	 let	 doprovod	 a	 dohled	 dospělého	 účastníka	 v	 průběhu	 zájezdu,	 obdobně	 zajistit	 
  doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
	 •	 v	případě,	 že	osoby	od	15	do	18	 let	 cestují	 samostatně,	musí	 si	 zajistit	 písemný	 souhlas	 zákonného	 zástupce	 
  s uzavřením smlouvy
	 •	nahlásit	účast	cizích	státních	příslušníků
	 •	zaplatit	cenu	zájezdu	v	souladu	s	čl.	3.	těchto	podmínek	a	prokázat	to	dokladem	o	zaplacení
	 •	bez	zbytečného	odkladu	sdělovat	CK	své	stanovisko	k	případným	změnám	v	podmínkách	a	obsahu	sjednaných 
  služeb
	 •	převzít	od	CK	doklady	potřebné	pro	čerpání	služeb
	 •	dostavit	se	ve	stanoveném	čase	na	místo	srazu	se	všemi	požadovanými	doklady	podle	cestovních	pokynů
	 •	při	cestách	do	zahraničí	mít	u	sebe	všechny	doklady	požadované	pro	vstup	do	příslušných	zemí	(cestovní	doklad,	 
  víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. pokud jsou požadovány)
	 •	 řídit	 se	 pokyny	 průvodce	 zájezdu	 nebo	 jiné	 cestovní	 kanceláří	 určené	 osoby	 a	 dodržovat	 stanovený	 program,	 
  dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo 
  závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento 
  ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
	 •	zdržet	se	jednání,	které	by	mohlo	ohrozit,	poškodit	nebo	omezovat	ostatní	účastníky	zájezdu

	 •	poskytnout	součinnost	k	včasnému	a	řádnému	uplatnění	případných	nároků	vůči	dodavateli	služeb	dle	čl.	8
	 •	uhradit	event.	škodu,	kterou	způsobil	v	dopravním	prostředku	nebo	v	ubytovacím	nebo	jiném	zařízení,	kde	čerpal	 
  služby zajištěné dle smlouvy

5.  Práva  a povinnosti CK, změny sjednaných služeb
 K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku 4 se vztahují odpovídající práva povinnosti CK.
5.1.  CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které 
 jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy.
5.2.  CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec sjednaných a zaplacených služeb.
5.3.  CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku a předat zákazníkovi příslušný doklad dle článku 9.
5.4.  CK je povinna informovat cestujícího o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký přepravce znám  
 a o případných změnách.
5.5.  Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK ze smlouvy není CK povinna uhradit nad částku přesahující omezení  
 v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.
5.6.  CK je oprávněna provádět změny a odchylky od dohodnutého obsahu smlouvy. Jedná se zejména o změny dopravy,  
 letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, programu zájezdu a poskytovaných služeb, pokud z vážných  
 důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet.
5.7.  CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti,  
 pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem.
5.8.  CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti,  
 pokud porušení bylo způsobeno třetí osobou, která není spojená s poskytováním zájezdu.
5.9.  CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou neodvratitelnou událostí, kterou  
 nebylo možno předpokládat nebo byla nevyhnutelná a nemohlo jí být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí,  
 které lze po cestovní kanceláři požadovat.
5.10.  CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků  
 nutného pro konání zájezdu (čl. 7.1.).
5.11.  Jestliže CK neposkytne všechny služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, třebaže se k tomu smlouvou  
 zavázala, je CK povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat  
 a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. V takovém  
 případě je CK povinna:
	 •	 zabezpečit	 náhradní	 program	 a	 služby	 v	 rozsahu	 a	 kvalitě	 pokud	 možno	 shodné	 nebo	 blížící	 se	 k	 původně 
  dohodnutým podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
	 •	vrátit	zákazníkovi	zaplacenou	cenu	služeb	neposkytnutých	vinou	CK,	za	které	nebylo	poskytnuto	náhradní	plnění
	 •	poskytnout	zákazníkovi	slevu	z	ceny	služeb,	které	byly	zahrnuty	do	ceny	zájezdu	a	nebyly	poskytnuty	v	plném 
  rozsahu a kvalitě
	 •	v	případě,	že	CK	zajistí	jako	náhradní	plnění	služby	stejné	nebo	vyšší	kvality	(např.	ubytování	v	jiném	hotelu	stejné	 
  nebo vyšší třídy), pak případný rozdíl v ceně uhradí CK z vlastních prostředků
	 •	v	případě,	že	CK	zajistí	jako	náhradní	plnění	služby	nižší	kvality,	vrátí	zákazníkovi	rozdíl	v	ceně
5.12.  CK si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení nástupního či svozového místa k odjezdu na zájezd a návratu ze 
 zájezdu v případě nenaplnění minimálního počtu 4 osob nutného k zajištění této služby. V případě zrušení nástupního  
 nebo svozového místa CK vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za tyto služby. Změna služby svozu, nástupního místa  
 či menšího dopravního prostředku, nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti  
 uhrazení příslušného storna dle těchto Všeobecných podmínek cestovní kanceláře
5.13.  CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí  
 státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí,  
 přírodní katastrofy a další okolnosti), které CK nemohla ovlivnit ani předvídat a kterým nemohlo být zabráněno ani  
 při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní kanceláři požadovat. V tomto případě není CK odpovědna za  
 takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv pokuty.
5.14.  Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět 
 na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil.
5.15.  Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet na zájezd, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

6.  Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, odstupné - stornopoplatky
6.1.  Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp.  
 na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez účtování jakéhokoliv odstupného v následujících 
 případech:
	 •	při	zrušení	zájezdu	cestovní	kanceláří
	 •	při	změně	termínu	konání	zájezdu	o	více	než	3	dny
	 •	při	změně	ceny	zájezdu	s	výjimkou	případů	uvedených	v	článku	2.
	 •	při	závažné	změně	ubytování	–	za	závažnou	změnu	se	nepovažuje,	je-li	nové	ubytování	v	objektu	stejné	nebo	vyšší	 
  kategorie ve stejné oblasti
	 •	při	závažné	změně	způsobu	přepravy
6.2.  Za závažnou změnu přepravy se nepovažuje:
	 •	změna	příjezdové	nebo	odjezdové	trasy,	změna	nebo	zrušení	nástupního	nebo	svozového	místa
	 •	změna	odletového	(odjezdového)	či	příletového	(příjezdového)	místa	oproti	původně	stanovenému.	(V	takovém	 
  případě zajistí CK na vlastní náklady náhradní dopravu z/do původně stanoveného místa, popř. uhradí náklady na  
  dopravu do výše jízdného autobusem či vlakem 2. třídy)
	 •	změna	trasy	letu,	uskutečnění	mezipřistání,	změna	letecké	společnosti,	typu	letadla	a	letového	řádu.
6.3.  Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její  
 změnou souhlasí.
6.4.  Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník sepsal formou záznamu v prodejním místě, kde  
 služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zaslal doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem.  
 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupení do CK, a to zejména dnem  
 sepsání záznamu, příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil, 
 nebo na adresu CK.
6.5.  Není-li důvodem odstoupení od smlouvy porušení povinností CK stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK od  
 smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK 
 následující odstupné:
 a) 5 % z celkové ceny zájezdu a 10 % u leteckých zájezdů, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od podpisu  
  cestovní smlouvy do 90 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu.
 b) 10 % z celkové ceny zájezdu a 30 % u leteckých zájezdů, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 89 do 60  
  kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu.
 c) 50 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 59 do 21 kalendářních dnů před 
  stanoveným termínem zahájení zájezdu.
 d) 80 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 20 do 7 kalendářních dnů před 
  stanoveným termínem zahájení zájezdu.
 e) 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době kratší než 7 dnů před stanoveným  
  termínem zahájení zájezdu, pokud se nedostaví k odjezdu nebo pokud se nezúčastní zájezdu v důsledku  
  poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových předpisů.
6.6.  Pokud skutečné účelně vynaložené náklady a škody, ke kterým došlo zrušením smlouvy nebo změnou rezervace,  
 budou vyšší než výše uvedené stornopoplatky, stanovené procentním výpočtem, zvyšují se tyto stornopoplatky na  
 hodnotu těchto skutečně vzniklých nákladů + základní 3% poplatek z těchto výdajů  (min. 300 Kč). Zákazník je  
 povinen uhradit i tento rozdíl. 
6.7.  Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných  
 fakultativních služeb.
6.8.  Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené  
 náhrady dodavatelům služeb CK.
6.9.  Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke 
 stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
6.10.  V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených  
 služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
6.11.  Každá podstatná změna rezervace (změna termínu, osoby, místa nástupu apod.) je považována za zrušení původní  
 smlouvy a uzavření smlouvy nové. V případě těchto změn účtuje CK poplatek 100 Kč za každou osobu. 
6.12. CK upozorňuje zákazníky, že v ceně většiny zájezdů není zahrnuto pojištění stornopoplatků v případě zrušení  
 zájezdu, a proto všem doporučuje fakultativní připlacení komplexního cestovního pojištění vč. storna zájezdu  
 u UNIQA pojišťovna a.s., pokud není pojištění již součástí základní ceny zájezdu (čl. 9.2).

7.  Změny dohodnutých služeb
7.1.   Před zahájením zájezdu a čerpání služeb
 a) Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést  
  odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna neprodleně  
  oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a je mu nabídnuta nová smlouva nebo vrácena zaplacená částka.
 b) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené  
  částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:
  - při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
  - při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny
  - při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu přepravy  
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   a ceny zájezdu; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt  
   stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy  
    z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů ,  …
 c) Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její  
  změnou souhlasí.
 d) CK je oprávněna zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků. CK si vyhrazuje právo zrušit  
  zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí u autobusových zájezdů 30 osob,  
  u leteckých zájezdů 10 osob, o takovém zrušení zájezdu musí CK zákazníka písemně informovat do 10 dnů před 
  realizací zájezdu.
 e) CK je také oprávněna zrušit zájezd z jiných důvodů, v tomto případě je povinna zákazníka informovat nejpozději  
  21 dnů před realizací zájezdu.
7.2.   V průběhu zájezdu
 a) CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud  
  z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna: 
  - zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním  
     podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
  - vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb vinou CK, za které nebylo poskytnuto náhradní  
     plnění
  - poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném 
     rozsahu a kvalitě
 b) V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné 
  nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny. 
 c) CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí  
  státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí  
  a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny 
  programu a ceny zájezdu. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření  
  k dopravení cestujících zpět.
 d) U zájezdů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování  
  a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event.  
  zkrácení „pobytu“.
 e) CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení  
  komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních  
  termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi  
  právo na odstoupení od smlouvy ani na úhradu škody.

8.  Reklamace, odpovědnost za škodu, reklamační řád
 CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou  
 Smlouvou o zájezdu a obecně závaznými právními předpisy.
8.1.  V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno ve smlouvě, jejíž  
 nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky blíže upravující smluvní ujednání, vzniká zákazníkovi právo  
 na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána 
 náprava, pokud možno na místě samém, což umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje 
 průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést  
 písemně nebo ústně nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od skončení zájezdu. 
8.2.  CK je povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, sídle. Reklamaci lze uplatnit i u CK nebo agentury, která  
 zprostředkovala uzavření smlouvy, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného CK pověřeného 
 pracovníka. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení  
 o datu a způsobu vyřízení.
8.3.  Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, doporučuje se zejména podat 
 informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod.  
 Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady bez zbytečného odkladu sdělit v místě vzniku průvodci/ 
 delegátovi CK, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby 
 mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Zákazníkovi se doporučuje při uplatňování reklamace prokázat 
 zakoupení služby, která je předmětem reklamace (stejnopisem smlouvy o zájezdu, dokladem o úhradě zájezdu či  
 doplňkové služby, apod.). Uplatní-li zákazník na místě v průběhu čerpání služeb právo z odpovědnosti za vady  
 služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již poskytnuty byly, je průvodce zájezdu, vedoucí provozovny  
 poskytující služby nebo jiný pověřený pracovník CK povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních  
 okolností rozhodnout o reklamaci ihned. Vyřízení reklamace musí být však provedeno nejpozději do 30 dnů od 
 prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta jiná. 
 Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace  
 a požadavek na způsob jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá průvodci zájezdu, vedoucímu provozovny  
 nebo jinému cestovní kanceláří pověřenému pracovníkovi písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace,  
 bude tato skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepíše průvodce zájezdu, 
 vedoucí provozovny nebo jiný cestovní kanceláří pověřený pracovník i zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovení  
 tohoto reklamačního protokolu. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace,  
 doporučuje se zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co 
 do důvodu a výše apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit přístup do prostoru, který mu byl  
 pronajat k ubytování, aby se oprávněný pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace.  
8.4.  CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve
 smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za  
 předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní 
 úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové 
 újmy, které jsou z rozsahu pojist. krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK není v těchto případech dána ze zákona.
8.5.  Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo  
 k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené  
 a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
8.6.  CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
	 •	zákazníkem
	 •	třetí	osobou,	která	není	spojena	s	poskytováním	zájezdu
	 •	 neodvratitelnou	 událostí,	 které	 nemohlo	 být	 zabráněno	 ani	 při	 vynaložení	 veškerého	 úsilí,	 které	 lze	 po	 CK 
  požadovat.
	 •	 CK	 neručí	 za	 úroveň	 cizích	 služeb	 u	 akcí,	 které	 netvoří	 součást	 zájezdu	 a	 které	 si	 zákazník	 obstará	 na	místě 
  prostřednictvím průvodce, v hotelu či u jiné organizace
8.7.  Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, je omezena v souladu  
 s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost za škodu řídí Úmluvou  
 o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou)  
 a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2 027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne  
 13. května 2002.
8.8.  Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami společnosti  
 zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy, zrušení či zpoždění letu se  
 doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění, nejlépe přímo u příslušné letecké společnosti. Pokud dojde při přepravě  
 ke škodě na zavazadlech musí být tato skutečnost nahlášena ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde  
 musí být sepsán protokol o poškození či ztrátě zavazadla (P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka  
 s leteckou společností.
8.9.  Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se CK nedohodne se 
 zákazníkem na delší lhůtě.
8.10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení 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.
8.11.  V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

9.  Pojištění
9.1.  Povinné smluvní pojištění CK
 CK uzavřela pojištění s pojišťovnou Generali a.s., na základě kterého vzniká zákazníkovi přihlášenému na zájezd ve  
 smyslu zákona č.159/1999 Sb. právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
	 •	neposkytne	zákazníkovi	dopravu	z	místa	pobytu	v	zahraničí	do	České	republiky,	pokud	je	tato	doprava	součástí	 
  zájezdu
	 •	nevrátí	zákazníkovi	zaplacenou	zálohu	nebo	cenu	zájezdu	v	případě,	že	se	zájezd	neuskutečnil
	 •	nevrátí	zákazníkovi	rozdíl	mezi	zaplacenou	cenou	zájezdu	a	cenou	částečně	poskytnutého	zájezdu	v	případě,	že	se 
  zájezd uskutečnil pouze zčásti.
 Současně s těmito VSP předává CK zákazníkovi potvrzení pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění  
 a způsob oznámení pojistné události (viz níže – doklad si vezměte s sebou na cestu). V případě, že zákazníkovi  
 nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí  
 zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování  
 a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady,  
 poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování  

 a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění  
 smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
9.2.  Cestovní pojištění u UNIQA pojišťovna, a.s.
 V cenách většiny zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Při zakoupení zájezdu doporučujeme sjednat komplexní  
 cestovní pojištění vč. storna od UNIQA pojišťovna, a.s., které je možné přiobjednat ke všem zájezdům, pokud již není  
 součástí základní ceny zájezdu. Komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny není limitováno věkem účastníka  
 a zahrnuje pojistné krytí v následujícím rozsahu:
 Pojištění léčebných výloh a asistent. služeb 7 000 000 Kč    
 Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč   
 Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
 Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 600 Kč/den 
 Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000 Kč
 Připojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40 000 Kč) 
 Pojištění stornovacích poplatků (80%), max. do výše   15 000 Kč 
 Rozšířené připojištění storna zájezdu - možnost přiobjednání, maximální pojistná částka plnění je 30 000 Kč nebo  
 50 000 Kč (spoluúčast klienta 20%). 
 Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou.  
 Při sjednání pojištění obdrží zákazník současně se smlouvou i pojistné podmínky. CK v případě pojistné události  
 nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK  
 poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření  apod., veškeré náklady hradí pojišťovna.   
 Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou 
 smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že převzal, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami  
 sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník CK  
 uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem  
 těchto osob.

10.  Důležitá upozornění o některých službách
	 •	Ubytování	 je	obvykle	možné	v	den	příjezdu	po	14.	hodině,	a	v	den	odjezdu	se	pokoje	musí	uvolnit	do	10.	hod.	 
 Stravování, pokud je v ceně zájezdu, začíná první stravovací službou, poskytovanou po čase příjezdu a končí poslední  
 stravovací službou, poskytovanou před časem odjezdu, pokud není u zájezdu uvedeno jinak.
	 •	Délka	a	rozsah	zájezdu	-	délka	zájezdu	je	v	katalogu	vyjádřena	termínem.	Do	termínu	autokarových	a	leteckých 
 zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět. První a poslední dny zájezdu v cílovém místě,  
 jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů, ubytování a nelze je považovat za dny plnohodnotného  
 pobytu.  
	 •	Z	hlediska	délky	trvání	letu	může	let	částečně	nebo	i	zcela	zasahovat	do	dne	následujícího.
	 •	Autobusová	a	letecká	doprava	-		CK	neručí	za	případné	zpoždění	z	technických	důvodů,	z	důvodů	nepříznivého 
 počasí, příp. z důvodu přetížení letových koridorů, komunikací, hraničních přechodů, stávek, změn v odjezdových 
 řádech lodních společností či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů dovolené, brát možnost i výraznějšího 
 zpoždění v úvahu. 
	 •Trasy	zájezdů	se	sestavují	21	dnů	před	odjezdem.	V	době	kratší	než	21	dnů	před	odjezdem	na	zájezd,	určí	nástupní	 
 místo po dohodě s klientem CK.
	 •Zavazadla	 -	 je	 povolen	 převoz	 zavazadel	 do	 hmotnosti	 15	 kg/os.	 u	 autobusové	 dopravy,	 v	 případě	 nadváhy	 
 nemusí být zavazadla převzata k přepravě. U letecké dopravy se hmotnost zavazadel řídí přepravními podmínkami  
 letecké společnosti. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. Dojde-li během letecké přepravy 
 ke ztrátě či poškození vašeho zavazadla, ihned na letišti sepište protokol a nezapomeňte uschovat originály letenek  
 a zavazadlových lístků. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka. 
	 •	Zvláštní	požadavky	uváděné	ve	smlouvě	(pokoj	v	patře	s	výhledem	na	moře,	sedadlo	v	přední	části	autobusu)	 
 nemají charakter smluvního ujednání. CK se bude snažit těmto požadavkům ve spolupráci s poskytovatelem služby  
 vyhovět, ale pokud to nebude možné, nelze toto reklamovat.

11.  Využívání osobních dat
11.1.  CK vede databázi, která obsahuje identifikační a další osobní údaje zákazníků (dále jen „osobní údaje”). CK zaručuje  
 a chrání osobní údaje v max. možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení.  
 Podpisem smlouvy o zájezdu dává zákazník souhlas se zpracováním osob. údajů v souladus ustanoveními zák. 
 č. 101/2000 S. a s tím, aby CK zpracovávala jeho chráněné osobní údaje v rozsahu uvedeném vesmlouvě. 
11.2.  CK bude zpracovávat osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu, poskytováním služeb,  
 jiným přímým či nepřímým kontaktem se zákazníkem či od třetích osob, a to automatizovaně zejména  
 prostřednictvím databáze. CK bude zejména zpracovávat informace o totožnosti zákazníka, jeho kontaktní údaje 
 a údaje o poskytnutých službách (titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, popřípadě e-mailová adresa,  
 typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu a bankovní spojení). CK může  
 zpracovávat uvedené osobní údaje za účelem poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících, dodržení  
 právních povinností CK a ochrany práv a oprávněných zájmů CK. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje  
 nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna smlouva o zájezdu. 
11.3.  Zákazník může souhlasit s tím, že CK bude osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě o zájezdu zpracovávat pro  
 své marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení a telemarketingu. Zákazník má právo  
 souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat pouze výslovným prohlášením.  
 Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty či písemně. 
11.4.  CK je oprávněna osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům nebo  
 případně správcům, a to za účelem: a) zajištění svých marketingových a obchodních akcí a zajištění marketingových  
 a obchodních akcí třetích osob; podmínkou však je, aby se akce třetích osob týkaly podnikatelských aktivit CK  
 (pokud byl zákazníkem udělen souhlas ve smlouvě), b) vymáhání pohledávek CK za zákazníkem, c) třetím subjektům,  
 které při využití služeb CK poskytly zákazníkovi službu či zboží, d) podnikům v rámci společnosti CK Redok  
 Travel, které zajišťují provozní činnosti nutné pro poskytování služeb, e) ověřování a hodnocení platební morálky  
 a důvěryhodnosti zákazníka a provozování s tím souvisejících registrů, f) Uniqa pojišťovně a.s., na základě zákona č.  
 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (pokud bylo se zákazníkem sjednáno cestovní pojištění). 
11.5.  CK osobní údaje předá třetím osobám vždy pouze v nezbytném rozsahu. Při předání osobních údajů třetím 
 osobám CK zajistí ochranu osobních údajů před zneužitím, jakož i jejich důvěrnost.
11.6.  CK se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy,  
 s výjimkou následujících osobních údajů a v níže uvedených lhůtách, nejsou-li příslušnými právními předpisy  
 stanoveny kratší lhůty:
 a) titulu, jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za  
    účelem nabízení obchodu a služeb CK. Toto oprávnění má CK na základě souhlasu zákazníka po dobu neurčitou.
 b) titulu, jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za 
   účelem poskytování věrnostních slev, případně jiných slev ze strany CK. Toto oprávnění má CK na základě 
    souhlasu zákazníka po dobu neurčitou.
 c) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případě CK osobní údaje zlikviduje či  
    anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky.
 d) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp.. 
 e) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků. 
 f) údajů, jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů.
11.7.  Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které CK  
 zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákona o ochraně osobních údajů.
11.8.  Zjistí-li zákazník, že CK zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka  
 nebo v rozporu se zákonem, má zákazník právo požádat o vysvětlení. Zákazník má v těchto případech také právo  
 požádat CK o blokování, doplnění či likvidaci osobních údajů. 
11.9. Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen 
 předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem. 
11.10. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je 
 oprávněn k poskytnutí jejich osobních údajů.  

12.  Závěrečná ustanovení
	 •	 Tyto	 Všeobecné	 smluvní	 podmínky	 vstoupily	 v	 platnost	 dne	 27.10.2017	 a	 vztahují	 se	 na	 všechny	 uveřejněné	 
   zájezdy CK v katalogu, na dodatečných nabídkách a na webových stránkách CK.
	 •	 Je-li	 nebo	 stane-li	 se	 kterékoli	 ustanovení	 smlouvy	 o	 zájezdu,	 těchto	 Všeobecných	 podmínek	 nebo	 jiných	 
   podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena 
   platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek nebo 
   jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu. 
	 •	CK	 je	oprávněna	nakupovat	 služby	 cestovního	 ruchu	 i	 kompletní	 zájezdy	od	 spolupracujících	CK	a	prodávat	 je	 
   pod svým jménem jako zájezdy vlastní.
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TERMÍN ZEMĚ NÁZEV ZÁJEZDU DOPRAVA STR.

05.01.-21.01. filipíny filipíny, rýžové terasy let 158

20.01.-02.02. Portoriko, Panenské ostrovy Nejkrásnější pláže a pohoda v Karibiku let 164

08.02.-12.02. Itálie Benátky, město na Laguně bus 85

09.02.-12.02. Itálie Benátky, město na Laguně let 85

09.02.-23.02. Kuba Karibský ráj, velká cesta let 163

10.02.-25.02. Mexiko Velká indiánská cesta k Pacifiku a Karibiku let 162

03.03.-15.03. Thajsko Severní i Jižní Thajsko let 160

04.03.-17.03. Srí Lanka, Maledivy Maledivy - tropický ráj a Srí Lanka let 153

06.03.-25.03. Nikaragua, Kostarika, Panama Středoamerická mozaika let 164

16.03.-22.03. Brazílie Rio de Janeiro let 165

18.03.-25.03. Maroko Marrákeš let 149

19.03.-27.03. Nepál Nepál - štíty Himalájí let 160

19.03.-02.04. Malajsie Singapur a Malajsie - dovolená plná možností let 157

26.03.-02.04. USA New York a Washington dC let 167

29.03.-01.04. francie Paříž, metropole nad Seinou let 60

29.03.-02.04. Itálie Benátky, město na Laguně bus 85

30.03.-02.04. Maďarsko Termální lázně Maďarska bus 123

31.03.-02.04. Maďarsko Budapešť, královna dunaje bus 123

04.03.-13.03. Srí Lanka Srí Lanka - exotický ráj let 152

06.04.-15.04. Čína Čína o 4 dějstvích let 155

07.04.-21.04. Indonésie, Bali Bali - ostrov bohů let 159

13.04.-17.04. Benelux Jarní Benelux bus 79

13.04.-19.04. Brazílie Rio de Janeiro let 165

18.04.-22.04. Benelux Holandsko - země tulipánů bus 78

24.04.-03.05. Polsko, Rusko Zapomenutý svět Východního Pruska bus 136

25.04.-13.05. Peru, Bolívie, Chile Poklady Inků a Národní Parky let 165

27.04.-30.04. francie Paříž, metropole nad Seinou let 60

27.04.-30.04. Itálie Milano, město opery let 88

27.04.-01.05. Itálie Řím - věčné město bus 81

27.04.-01.05. Itálie florencie - kolébka renesance bus 83

27.04.-02.05. Itálie Zahrady krajů Lazio a Umbrie bus 91

27.04.-06.05. USA New York - Washington - Philadelphia let 167

27.04.-07.05. Portugalsko Madeira - exotický ráj let 35

28.04.-01.05. Maďarsko Termální lázně Maďarska bus 123

28.04.-01.05. Nizozemsko Amsterdam let 78

28.04.-07.05. Itálie, Řecko, Černá Hora Setkání s Řeckem bus/loď 43

03.05.-07.05. Velká Británie Londýn - Windsor let 68

03.05.-08.05. Velká Británie Londýn - Windsor let 68

03.05.-08.05. Itálie Nejkrásnější zahrady Itálie bus 90

03.05.-11.05. Španělsko Andalusie - památky, přírodní parky let 103

04.05.-08.05. Itálie Toskánské zahrady bus 90

04.05.-08.05. francie Paříž a zámek Versailles bus 60

04.05.-08.05. Velká Británie Londýn a královská Anglie bus 68

04.05.-09.05. Itálie Severní Itálie - Emilia Romagna bus 93

05.05.-06.05. Polsko Osvětim, Krakov, Wieliczka bus 134

05.05.-07.05. Rakousko Perly dolního Rakouska bus 119

05.05.-08.05. Itálie Řím - město tisícileté historie let 81

05.05.-09.05. Rakousko Od palem k zasněženým vrcholům bus 120

06.05.-08.05. Maďarsko Budapešť, královna dunaje bus 123

09.05.-12.05. Benelux Holandsko a Asterdam let 80

09.05.-13.05. Itálie florencie - Řím - Tivoli bus 82

09.05.-13.05. Benelux Holandská mozaika bus 79

10.05.-13.05. Itálie Rozkvetlá jezera Itálie bus 87

13.05.-21.05. Španělsko Andalusie - památky, přírodní parky let 103

15.05.-20.05. francie Zámky údolí Loiry bus 61

15.05.-20.05. Itálie Skvosty Itálie bus 95

15.05.-27.05. Španělsko Cesta po španělském království bus 102

16.05.-20.05. Itálie Řím - věčné město bus 81

16.05.-21.05. Itálie Perly severní Itálie bus 93

16.05.-26.05. Španělsko Cesta po španělském království let 102

17.05.-20.05. Španělsko Barcelona metropole Katalánska let 101

17.05.-22.05. Itálie Středověká Umbrie + florencie bus 96

17.05.-27.05. Řecko Řecko - starověké památky bus/trajekt 100

18.05.-20.05. Itálie Benátky a ostrovy Burano, Murano bus 84

18.05.-25.05. Řecko Řecko - starověké památky let 100

18.05.-27.05. Španělsko Katalánsko - pobřeží Costa dorada bus 37

19.05.-20.05. Polsko Krakov - město králů bus 134

19.05.-26.05. Španělsko Katalánsko - pobřeží Costa dorada let 37

19.05.-26.05. Španělsko Slunečná Andalusie let 38

21.05.-01.06. Namibie Vzpomínky na Afriku let 148

23.05.-27.05. Itálie Jarním Toskánskem až na Cinque Terre bus 91

23.05.-27.05. Španělsko Madrid a perly nové Kastilie let 101

24.05.-27.05. Rakousko dachsteinská bomba pro seniory bus 141

24.05.-27.05. Maďarsko Eger, Tokaj, Termály a víno bus 124

24.05.-27.05. Itálie Superlativy italských jezer bus 86

24.05.-28.05. Švýcarsko Výlet horským expresem bus 111

25.05.-31.05. Brazílie Rio de Janeiro let 165

25.05.-01.06. Portugalsko Portugalsko - země mořepolavců let 107

25.05.-03.06. Španělsko Barcelona a klášter Montserrat bus 36

25.05.-03.06. Španělsko Katalánsko a Barcelona bus 37

26.05.-02.06. Španělsko Barcelona a klášter Montserrat let 36
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26.05.-02.06. Španělsko Katalánsko a Barcelona let 37

27.05.-04.06 Polsko Po stopách polských králů bus 133

30.05.-03.06. Slovinsko Mořské lázně Laguna, Triglav bus 121

30.05.-03.06. francie Paříž a zámek Versailles bus 60

31.05.-03.06. Rakousko dachsteinská bomba pro seniory bus 141

31.05.-09.06. Španělsko Mallorca, perla Středomoří bus/trajekt 39

31.05.-11.06. Albánie divukrásná perla Balkánu bus 27

01.06.-03.06. Rakousko Solná komora bus 118

01.06.-03.06. Česká Republika Český Krumluv a Salcburk bus 131

01.06.-04.06. Portugalsko Lisabon , město mořeplavců let 106

01.06.-08.06. Itálie Sardinie, smaragdové pobřeží let 19

01.06.-10.06. Španělsko Španělsko a kulturní dědictví UNESCO bus 102

01.06.-15.06. USA Colorado, Utah, Arizona let 166

01.06.-21.06. USA Kalifornie, Nevada, Arizona let 166

02.06.-03.06. Rakousko Slavnost růží v Badenu bus 119

02.06.-09.06. Španělsko Španělsko a kulturní dědictví UNESCO let 102

02.06.-09.06. Albánie divukrásná perla Balkánu let 27

03.06.-10.06. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

05.06.-10.06. Rakousko dachsteinská bomba s kartou bus 141

06.06.-13.06. Malta Malta a Gozo let 99

07.06.-10.06. Česká Republika Praha - lodí po Vltavě bus 131

07.06.-14.06. Arménie Arménie - země Noemova let 171

07.06.-17.06. Rusko, Pobaltí, Švédko, finsko Stockholm - Helsinky - Petrohrad bus/trajekt 55

07.06.-17.06. Rusko, Pobaltí, finsko Petrohrad, finsko bus 54

07.06.-18.06. Řecko Bájný ostrov Kréta let 33

07.06.-24.06. Arménie, Gruzie divokým Kavkazem let 171

08.06.-13.06. Slovinsko Slovinsko - hory a moře bus 122

08.06.17.06. Rusko, Pobaltí, finsko Petrohrad, finsko let 54

08.06.-17.06. Itálie Sardinie, smaragdové pobřeží bus/trajekt 19

09.06.-10.06. Rakousko Kittenberské a Tullnské zahrady bus 118

09.06.-14.06. Portugalsko Z Porta krajem douro let 107

09.06.-17.06. Estonsko, Litva, Lotyšsko NP Pobaltí bus 53

09.06.-20.06. Řecko Ostrov Korfu, zelený ráj let 32

09.06.-20.06. Řecko Jichovýchodní Kréta let 33

10.06.-17.06. Itálie Sardinie, rajský ostrov let 19

12.06.-19.06. Itálie Kalábrie s výlety na Sicílii a Lipary let 17

13.06.-17.06. Německo Malebná Mosela bus 114

14.06.-17.06. Rakousko Přírodní park Reutte bus 140

14.06.-20.06. Brazílie Rio de Janeiro let 165

15.06.-17.06. Německo Zámky Ludvíka II. Bavorského bus 112

15.06.-24.06. Itálie Malebné Toskánsko bus 94

15.06.-24.06. Itálie Toskánsko, pobyt u moře s výlety bus 11

15.06.-24.06. Itálie Jižní Toskánsko a Elba bus 12

15.06.-24.06. Španělsko, francie Španělsko a francouzská Riviéra bus 34

15.06.-24.06. Norsko Norské pobřeží a fjordy bus/loď/let 52

17.06.-23.06. Portugalsko Lisabon a pobřeží Algarve let 106

17.06.-24.06. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

17.06.-27.06. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

18.06.-24.06. francie Normandie a Bretaň bus 65

18.06.-24.06. Itálie Velká dolomitská cesta bus 89

19.06.-26.06 Itálie Kalábrie s výlety na Sicílii a Lipary let 17

20.06.-30.06. Řecko Jichovýchodní Kréta let 33

21.06.-24.06. Rakousko Lechtalské Alpy pro seniory bus 139

21.06.-09.07. Rusko, Čína, Mongolsko Transsibiřská magistrála let/vlak 59,170

22.06.-01.07. Španělsko Barcelona - modernistická, gotická bus 36

23.06.-30.06. Španělsko Barcelona - modernistická, gotická let 36

23.06.-30.06. francie Kouzelná Provence let 61

23.06.-03.07. Rusko, Pobaltí, finsko Petrohrad, finsko bus 54

24.06.-03.07. Rusko, Pobaltí, finsko Petrohrad, finsko let 54

25.06.-01.07. francie Provence, vůně levandule bus 62

27.06.-08.07. Namibie Vzpomínky na Afriku let 148

29.06.-02.07. Rakousko NP Berchtesgaden, Orlí hnízdo bus 116

29.06.-06.07. Itálie Zahrada dolomit bus 144

29.06.-08.07. Španělsko Španělské Pyreneje bus 145

29.06.-08.07. Itálie Neapolský záliv, Capri bus 14

29.06.-08.07. Itálie Krásy severní Itálie bus 9

29.06.-08.07. Itálie Severní Itálie a Umbrie bus 13

29.06.-08.07. Itálie Ligurská riviéra bus 10

29.06.-08.07. Chorvatsko Ostrov Vis bus/trajekt 23

29.06.-08.07. Španělsko, francie Španělsko a francouzská Riviéra bus 34

29.06.-08.07. Norsko Skandinávské metropole, Norské fjordy bus/trajekt 51

29.06.-08.07. Itálie Severní Itálie, Umbrie a Marche bus 92

29.06.-08.07. francie Korsika - Azurové moře bus/trajekt 20

29.06.-08.07. Velká Británie Skotsko a ostrov Skye bus 71

29.06.-09.07. Velká Británie Anglie, Skotsko, Wales let 74

29.06.-10.07. Velká Británie Anglie, Skotsko, Wales bus 74

30.06.-06.07. Česká Republika Česko - saské Švýcarsko bus 128

30.06.-06.07. Švýcarsko Krásy Švýcarska a alpských velikánů bus 108

30.06.-07.07. Španělsko Španělské Pyreneje let 145

30.06.-07.07. Itálie Neapolský záliv, Capri let 14

30.06.-07.07. Itálie Ligurská riviéra let 10
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30.06.-08.07. Island Island - pohodový týden let 46

30.06.-08.07. francie Korsické Alpy a Tyrkysové moře bus 142

30.06.-11.07. Řecko Jihovýchodní Kréta let 33

30.06.-11.07. francie Korsika - Azurové moře bus/trajekt 20

30.06.-18.07. Peru, Bolívie, Chile Poklady Inků a Národní Parky let 165

01.07.-06.07. Rakousko Bregenzerwald a Grosses  bus 140

02.07.-08.07. francie Provence, vůně levandule bus 62

02.07.-08.07. francie Pikardie, turistika v Ardenách bus 66

02.07.-08.07. Itálie florencie s koupáním bus 84

02.07.-09.07. Portugalsko Portugalsko - země mořepolavců let 107

02.07.-12.07. Itálie Sicílie, ostrov boha slunce bus/trajekt 18

03.07.-08.07. Španělsko Katalánsko - země skvělých jídel a vín let 103

03.07.-08.07. Rakousko Přírodní krásy Korutan bus 116

03.07.-10.07. Itálie Sicílie, ostrov boha slunce let 18

04.07.-08.07. Maďarsko Maďarsko, víno, termální lázně bus 124

04.07.-09.07. Rusko Petrohrad, klenot na Něvě let 56

04.07.-12.07. Norsko Norsko, zlatá cesta severu bus 48

04.07.-18.07. finsko, Norsko, Švédsko Grand Tour Skandinávií bus/trajekt 50

05.07.-07.07. Rakousko Grossglockner, Berchtesgaden bus 140

05.07.-11.07. Norsko Norsko, zlatá cesta severu let 48

05.07.-12.07. francie Atlantické pobřeží francie bus 67

05.07.-12.07. Norsko Norsko, zlatá cesta severu bus/let 48

05.07.-13.07. Španělsko NP španělských Pyrenejí bus 104

05.07.-15.07. Černá Hora, Bosna a Hercegovina Černá Hora, pobyt u moře bus 26

05.07.-16.07. Albánie divukrásná perla Balkánu bus 27

06.07.-15.07. Španělsko Barcelona - modernistická, gotická bus 36

07.07.-14.07. Španělsko Barcelona - modernistická, gotická let 36

07.07.-14.07. Albánie divukrásná perla Balkánu let 27

08.07.-13.07. Rakousko Montafon bus 141

08.07.-15.07. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

08.07.-15.07. Itálie Nejkrásnější místa Apulie bus 99

08.07.-18.07. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

09.07.-14.07. Česká Republika Kokořínsko, frýdlantsko, Lužice bus 126

09.07.-15.07. Slovinsko Přírodní skvosty Slovinska bus 121

09.07.-15.07. Česká Republika Jižní Čechy a Salcburk bus 125

09.07.-17.07. Island Island, mezi sopkami a horkými prameny let 45

09.07.-17.07. Velká Británie Cornwall - po stopách krále Artuše bus 70

10.07.-15.07. Rakousko Údolí Glemmtal bus 117

10.07.-17.07. Itálie Kalábrie s výlety na Sicílii a Lipary let 17

10.07.-26.07. USA divoká Aljaška a indiánský Washington let 168

11.07.-15.07. Německo Ostrov Helgoland bus 113

11.07.-21.07. Řecko Jihovýchodní Kréta let 33

11.07.-22.07. Řecko Antické památky Řecka, Tolo bus/trajekt 28

12.07.-15.07. Česká Republika Moravské Švýcarsko bus 124

12.07.-20.07. Island Island - pohodový týden let 46

13.07.-17.07. Itálie Romantická Ligurie a Italské námořní republiky bus 92

13.07.-19.07. Itálie Údolí Aosta, Piemont bus 87

13.07.-22.07. Norsko Krásy jihozápadních fjordů bus/let 47

13.07.-23.07. Norsko Krásy jihozápadních fjordů bus 47

14.07.-20.07. Polsko Velký okruh Polskem bus 134

14.07.-22.07. Itálie Ligurská riviéra - Riviéra di Ponete bus 11

14.07.-22.07. Slovinsko, Itálie Slovinsko, Itálie - mořské lázně bus 24

14.07.-03.08. USA Kalifornie, Nevada, Arizona let 166

15.07.-20.07. francie Azurové pobřeží a Provence let 21

15.07.-22.07. Norsko Krásy jihozápadních fjordů let 47

15.07.-22.07. francie Zámky na Loiře II. a Atlantik bus 61

15.07.-22.07. francie Normandie a Jersey bus 63

15.07.-29.07. Norsko, Švédsko Velký okruh Norskem, Lofoty a Vesterály bus/trajekt 49

16.07.-21.07. Česká Republika Kouzlo Vysočiny bus 128

16.07.-28.07. Norsko, Švédsko Velký okruh Norskem, Lofoty a Vesterály let 49

17.07.-22.07. Rusko Petrohrad, klenot na Něvě let 56

17.07.-22.07. Švýcarsko Glacier Express bus 110

17.07.-22.07. Polsko Mazurská jezera bus 135

18.07.-24.07. Itálie Toskánsko, Cinque Terre, Apuánské Alpy let 94

18.07.-29.07. Albánie, Č. Hora, Kosovo, Makedonie Tajuplným Balkánem až k ryzímu drahokamu bus 137

19.07.-29.07. Rusko, Pobaltí, Švédko, finsko Stockholm - Helsinky - Petrohrad bus/trajekt 55

20.07.-26.07. Velká Británie Magický Cornwall let 70

20.07.-29.07. Irsko, Severní Irsko Severní Irsko a Irská republika let 77

20.07.-29.07. Itálie Neapolský záliv, Capri bus 14

20.07.-29.07. Španělsko Barcelona a klášter Montserrat bus 36

20.07.-29.07. Španělsko Katalánsko a Barcelona bus 37

20.07.-30.07. Portugalsko Madeira - exotický ráj let 35

21.07.-26.07. Slovensko fatra - Vrátná dolina bus 139

21.07.-27.07. Rakousko Krimmelské vodopády bus 142

21.07.-28.07. Itálie, Švýcarsko Italský Tibet - Livigno bus 144

21.07.-28.07. Španělsko Barcelona a klášter Montserrat let 36

21.07.-28.07. Itálie Neapolský záliv, Capri let 14

21.07.-28.07. Španělsko Katalánsko a Barcelona let 37

21.07.-28.07. Švýcarsko, francie Savojské Alpy - brána ke slunci bus 143

21.07.-29.07. francie Bordeaux a Akvitánie bus 66

21.07.-01.08. Řecko Jihovýchodní Kréta let 33

22.07.-28.07. Česká Republika Jižní Morava s výlety bus 129

22.07.-28.07. Česká Republika Romantika Jižních Čech a Passau bus 125

22.07.-28.07. Česká Republika Česko - saské Švýcarsko bus 128

23.07.-29.07. Slovensko Vysoké a Belianské Tatry bus 133

23.07.-29.07. Švýcarsko Krásy Švýcarska a alpských velikánů bus 108

23.07.-29.07. dánsko dánsko, ostrovní království bus 52

23.07.-29.07. dánsko dánsko, ostrovní království let/bus 52

23.07.-29.07. Rusko Moskva a Petrohrad let/vlak 57

23.07.-29.07. francie Bretaň - kouzelná a tajemná bus 64

23.07.-29.07. francie Bretaň - kouzelná a tajemná let 64

24.07.-31.07. Itálie Kalábrie s výlety na Sicíílii a Lipary let 17

24.07.-07.08. finsko, Norsko, Švédsko Grand Tour Skandinávií bus/trajekt 50

25.07.-29.07. Německo Bavorské Alpy, Orlí hnízdo bus 112

25.07.-30.07. Německo Zámky Švábského Jury bus 115

26.07.-03.08. Island Island - pohodový týden let 46

26.07.-04.08. Velká Británie Skotsko a ostrov Skye bus 71

27.07.-03.08. Ukrajina Podkarpatská Rus bus 136

27.07.-04.08. Španělsko NP španělských Pyrenejí bus 104

27.07.-05.08. Norsko Skandinávské metropole, Norské fjordy bus/trajekt 51

27.07.-07.08. Velká Británie dvě tváře Skotska bus 73

27.07.-10.08. USA Colorado, Utah, Arizona let 166

28.07.-12.08. Afrika JAR - Jižní Afrika let 148

29.07.-03.08. Česká Republika Jeseníky bus 130

29.07.-04.08. Česká Republika Broumovsko bus 129

29.07.-05.08. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

29.07.-06.08. Velká Británie dvě tváře Skotska let 73

29.07.-08.08. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

30.07.-06.08. Rumunsko drákulova Transylvánie bus 145

30.07.-07.08. Německo Velký okruh Německem bus 114

31.07.-05.08. Německo, dánsko Hanzovní města Německa a dánsko bus/trajekt 113

31.07.-05.08. Švýcarsko Mont Blanc Express bus 109

31.07.-05.08. Švýcarsko Scenérie Matterhornu a Ticino bus 109

31.07.-05.08. Švýcarsko Okolo Ženevského jezera bus 111

31.07.-05.08. Rakousko Solná komora bus 117

01.08.-11.08. Řecko Jihovýchodní Kréta let 33

02.08.-12.08. Rusko, Pobaltí, finsko Petrohrad, finsko bus 54

02.08.-12.08. Rusko, Pobaltí, Švédko, finsko Stockholm - Helsinky - Petrohrad bus/trajekt 55

03.08.-12.08. Rusko, Pobaltí, finsko Petrohrad, finsko let 54

03.08.-12.08. Španělsko Barcelona - modernistická, gotická bus 36

04.08.-10.08. Slovensko Západní Tatry a Roháče bus 132

04.08.-11.08. Španělsko Barcelona - modernistická, gotická let 36

04.08.-11.08. Itálie Apulie, nejkrásnější pláže bus 16

04.08.-11.08. Polsko NP Bieszczady bus 135

04.08.-12.08. Estonsko, Litva, Lotyšsko NP Pobaltí bus 53

05.08.-11.08. Irsko Zelený ostrov let 75

05.08.-11.08. Česká Republika Plzeň a okolí bus 127

05.08.-11.08. Česká Republika Moravskoslezské Beskydy bus 130

05.08.-12.08. Velká Británie Nejkrásnější místa Skotska let 72

06.08.-12.08. francie Burgundsko a Champagne bus 63

07.08.-12.08. Švýcarsko Švýcarsko - Saas fee bus 110

07.08.-14.08. Itálie Kalábrie s výlety na Sicílii a Lipary let 17

09.08.-19.08. Černá Hora, Bosna a Hercegovina Černá Hora, pobyt u moře bus 26

10.08.-18.08. francie V srdci Korsiky, Corte bus 143

11.08.-16.08. Rakousko Lechtalské Alpy bus 139

11.08.-17.08. francie V srdci Korsiky, Corte let 143

11.08.-17.08. Polsko Velký okruh Polskem bus 134

11.08.-18.08. Řecko Sarónské ostrovy, Athény let 28

11.08.-18.08. Velká Británie Wales, národní parky let 74

11.08.-19.08. Norsko Norsko, zlatá cesta severu bus 48

11.08.-22.08. Řecko Jihovýchodní Kréta let 33

12.08.-18.08. Česká Republika Karlovy Vary, pobyt v lázních bus 126

12.08.-18.08. Norsko Norsko, zlatá cesta severu let 48

12.08.-19.08. Norsko Norsko, zlatá cesta severu bus/let 48

12.08.-19.08. francie Languedoc a Roussillon bus 65

13.08.-19.08. Rusko Moskva a Petrohrad let/vlak 57

13.08.-21.08. Island Island, mezi sopkami a horkými prameny let 45

14.08.-19.08. Rakousko Údolí Glemmtal bus 117

14.08.-19.08. Rusko Petrohrad, klenot na Něvě let 56

14.08.-24.08. Irsko, Velká Británie Velký okruh Irskem bus/let 76

14.08.-26.08. Irsko, Velká Británie Velký okruh Irskem bus/trajekt 76

15.08.-19.08. Itálie Verona a opera bus 85

16.08.-26.08. Rusko, Pobaltí, Švédko, finsko Stockholm - Helsinky - Petrohrad bus/trajekt 55

17.08.-26.08. USA New York - Washington - Philadelphia let 167

17.08.-26.08. Itálie Neapolský záliv, Capri bus 14

17.08.-26.08. francie Korsika - Azurové moře bus 20

18.08.-25.08. Itálie Neapolský záliv, Capri let 14

18.08.-26.08. francie Zajímavosti francie bus 67

19.08.-25.08. Česká Republika Krásy Šumavy a Bavorského lesa bus 127

19.08.-26.08. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

19.08.-29.08. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

19.08.-02.09. Kanada Západní Kanada let 169
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20.08.-26.08. Švýcarsko Krásy Švýcarska a alpských velikánů bus 108

20.08.-26.08. Velká Británie Jižní pobřeží Anglie a Wight bus 69

20.08.-28.08. Island Island, mezi sopkami a horkými prameny let 45

21.08.-26.08. Velká Británie Anglie, paláce a zámky bus 69

21.08.-26.08. Rusko Moskva a zlatý prsten Ruska let 58

21.08.-28.08. Itálie Kalábrie s výlety na Sicílii a Lipary let 17

22.08.-26.08. francie Paříž a zámek Versailles bus 60

22.08.-01.09. Řecko Jihovýchodní Kréta let 33

23.08.-26.08. Slovensko Bratislava - Vídeň - Budapešť bus 131

23.08.-26.08. dánsko Kodaň a Kronborg let 51

23.08.-31.08. Island Island - pohodový týden let 46

24.08.-31.08. Itálie Antický a starověký Řím bus 83

24.08.-02.09. Chorvatsko, Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina - Jižní dalmácie bus 27

24.08.-02.09. Chorvatsko Ostrov Vis bus/trajekt 23

24.08.-02.09. francie francouzská riviéra, pobyt v Zátoce andělů bus 22

24.08.-02.09. Chorvatsko dubrovník, Elafitské ostrovy bus 25

24.08.-02.09. Španělsko, francie Španělsko a francouzská Riviéra bus 34

24.08.-02.09. Španělsko Barcelona - modernistická, gotická bus 36

24.08.-02.09. francie Korsika - Azurové moře bus/trajekt 20

25.08.-01.09. Španělsko Barcelona - modernistická, gotická let 36

25.08.-01.09. Itálie, Švýcarsko Italský Tibet - Livigno bus 144

26.08.-31.08. Itálie Řím a Lazio let 13,82

26.08.-01.09. francie francouzská riviéra, pobyt v Zátoce andělů let 22

27.08.-04.09. Island Island, mezi sopkami a horkými prameny let 45

27.08.-06.09. Itálie Sicílie, ostrov boha slunce bus/trajekt 18

28.08.-02.09. Rusko Petrohrad, klenot na Něvě let 56

28.08.-04.09. Itálie Sicílie, ostrov boha slunce let 18

29.08.-03.09. Španělsko Katalánsko, země skvělých jídel a vín let 103

31.08.-09.09. francie Provence ve stylu Korsiky bus 21

31.08.-09.09. Itálie Sardinie, smaragdové pobřeží bus/trajekt 19

31.08.-09.09. Chorvatsko Jižní dalmácie a ostrovy, NP Mljet bus 26

31.08.-09.09. Španělsko Španělsko a kulturní dědictví UNESCO bus 102

01.09.-08.09. Španělsko Španělsko a kulturní dědictví UNESCO let 102

01.09.-09.09. Slovinsko, Itálie Slovinsko, Itálie - mořské lázně bus 24

01.09.-09.09. Chorvatsko, Itálie Severní Jadran a jeho ostrovy bus 24

01.09.-10.09. Itálie Toskánsko a Cinque Terre bus 12

01.09.-12.09. Řecko Jihovýchodní Kréta let 33

01.09.-21.09. USA Kalifornie, Nevada, Arizona let 166

02.09.-06.09. Rakousko Innsbruck bus 120

02.09.-09.09. Španělsko Svatojakubská cesta let 104

02.09.-10.09. Itálie Gargáno a Apulie bus 16

04.09.-09.09. Rumunsko Transylvánie, Karpaty a hrady knížete dráculy bus 137

04.09.-09.09. Slovinsko Termální lázně Čatež bus 122

04.09.-09.09. Slovensko Velký Meder, termály a výlety bus 132

04.09.-10.09. Rusko Moskva a Petrohrad let/vlak 57

04.09.-11.09. Itálie Kalábrie s výlety na Sicílii a Lipary let 17

05.09.-09.09. Itálie Výhledy dolomit bus 89

05.09.-09.09. Benelux Benelux v barvách podzimu bus 80

05.09.-16.09. Řecko Antické památky Řecka, Tolo bus/trajekt 28

05.09.-16.09. Itálie, francie Sardinie a Korsika bus/trajekt 20

06.09.-09.09. francie Paříž, metropole nad Seinou let 60

06.09.-10.09. Švýcarsko Výlet horským expresem bus 111

06.09.-16.09. Černá Hora, Bosna a Hercegovina Černá Hora, pobyt u moře bus 26

06.09.-17.09. Albánie divukrásná perla Balkánu bus 27

07.09.-09.09. Německo drážďany, Berlín, Postupim bus 115

07.09.-16.09. Chorvatsko Ostrov Vis bus/trajekt 23

07.09.-16.09. Chorvatsko NP Chorvatska bus 25

07.09.-16.09. Španělsko Barcelona a klášter Montserrat bus 36

07.09.-16.09. Španělsko Katalánsko a Barcelona bus 37

08.09.-12.09. Velká Británie Londýn - Windsor let 68

08.09.-13.09. Velká Británie Londýn - Windsor let 68

08.09.-15.09. Španělsko Katalánsko a Barcelona let 37

08.09.-15.09. Španělsko Barcelona a klášter Montserrat let 36

08.09.-15.09. Albánie divukrásná perla Balkánu let 27

08.09.-16.09. Itálie, francie Sardinie a Korsika bus/trajekt 20

08.09.-16.09. Itálie Ostrov Elba bus 9

09.09.-16.09. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

09.09.-19.09. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

11.09.-18.09. Itálie Kalábrie s výlety na Sicílii a Lipary let 17

11.09.-23.09. Španělsko Cesta po španělském království bus 102

12.09.-16.09. Velká Británie Londýn a královská Anglie bus 68

12.09.-22.09. Španělsko Cesta po španělském království let 102

12.09.-22.09. Řecko Jihovýchodní Kréta let 33

12.09.-30.09. Peru, Bolívie, Chile Poklady Inků a Národní Parky let 165

13.09.-16.09. Maďarsko Termální lázně Maďarska bus 123

13.09.-16.09. Rakousko NP Berchtesgaden, Orlí hnízdo bus 116

13.09.-16.09. Nizozemsko Amsterdam let 78

13.09.-16.09. Itálie Lago di Garda bus 86

13.09.-23.09. Itálie Apulie, Basilikata, Kalábrie bus 17

13.09.-23.09. Itálie Apulie, Basilikata, Kalábrie bus 97

14.09.-19.09. Slovinsko Slovinsko - hory a moře bus 122

14.09.-23.09. Itálie Ischia, termální ostrov bus 15

14.09.-23.09. Řecko Kykladské ostrovy, Paros a Santorini let 29

14.09.-26.09. Řecko Lefkada, Kefalonie, Zakynthos bus/trajekt 30

16.09.-20.09. Rakousko Krásy Salcburska a Solná komora bus 120

16.09.-25.09. Řecko Lefkada, Kefalonie, Zakynthos let 30

17.09.-29.09. Španělsko Španělsko - Andalusie bus 38

18.09.-22.09. Itálie Neapolský záliv, Capri let 96

18.09.-28.09. Řecko Okruh Řeckem, Jónské ostrovy let 32

19.09.-23.09. Itálie Řím - věčné město bus 81

19.09.-23.09. Itálie florencie - kolébka renesance bus 83

19.09.-24.09. Itálie Perly severní Itálie bus 93

19.09.-26.09. Španělsko Gran Canaria let 41

19.09.-28.09. Řecko Rhodos a Kos let 31

19.09.-01.10. Španělsko, Portugalsko Španělsko a Portugalsko let 105

20.09.-29.09. Itálie Sardinie, rajský ostrov bus 19

21.09.-28.09. Itálie Sardinie, rajský ostrov let 19

21.09.-28.09. Portugalsko Portugalsko - země mořepolavců let 107

21.09.-30.09. Maroko Okruh Marokem let 149

21.09.-30.09. USA New York - Washington - Philadelphia let 167

21.09.-05.10. USA Colorado, Utah, Arizona let 166

22.09.-02.10. Řecko Ostrov Korfu, zelený ráj let 32

23.09.-27.09. Rakousko Krásy Salcburska bus 118

23.09.-30.09. Španělsko Mallorca - kouzelný ostrov let 39

24.09.-02.10. Kypr Kypr, ostrov dvou tváří let 34

25.09.-30.09. francie Zámky údolí Loiry bus 61

25.09.-02.10. Itálie Ischia, smaragdový ostrov let 15

26.09.-30.09. francie Paříž a zámek Versailles bus 60

26.09.-30.09. Itálie florencie - Řím - Tivoli bus 82

27.09.-30.09. Itálie Řím - město tisícileté historie let 81

27.09.-05.10. Španělsko Památky Andalusie let 103

27.09.-07.10. Řecko Řecko - starověké památky bus/trajekt 100

28.09.-29.09. Polsko Krakov - město králů bus 134

28.09.-30.09. Maďarsko Budapešť, královna dunaje bus 123

28.09.-30.09. Itálie Benátky a ostrovy Burano, Murano bus 84

28.09.-30.09. Rakousko Štýrsko, hory, památky, víno a termály bus 119

28.09.-30.09. Rakousko dolní Rakousko, plavba lodí bus 119

28.09.-30.09. Rakousko Grossglockner, Berchtesgaden bus 140

28.09.-01.10. Itálie Milano, město opery let 88

28.09.-01.10. Portugalsko Lisabon, město mořeplavců let 106

28.09.-05.10. Řecko Řecko - starověké památky let 100

28.09.-07.10 Španělsko Katalánsko - pobřeží Costa dorada bus 37

29.09.-03.10. Španělsko Madrid a perly nové Kastilie let 101

29.09.-06.10. Španělsko Katalánsko - pobřeží Costa dorada let 37

30.09.-07.10. USA New York a Washington dC let 167

04.10.-07.10. Maďarsko Eger, Tokaj, Termály a víno bus 124

05.10.-14.10. Itálie Velký okruh Sicílií bus 98

05.10.-16.10. Japonsko Japonsko - země vycházejícího slunce let 154

06.10.-13.10. Itálie Velký okruh Sicílií let 98

06.10.-14.10. Jordánsko, Izrael Jordánsko a Izrael let 156

06.10.-14.10. Itálie Velký okruh Sicílií bus/let 98

07.10.-25.10. Peru, Bolívie, Chile Poklady Inků a Národní Parky let 165

08.10.-17.10. Portugalsko Madeira - exotický ráj let 35

09.10.-29.10. Borneo, Malajsie Borneo za zvířaty Sarawaku a Sabahu let 158

10.10.-20.10. Řecko Řecko - starověké památky bus/trajekt 100

11.10.-14.10. Španělsko Barcelona metropole Katalánska let 101

11.10.-18.10. Řecko Řecko - starověké památky let 100

20.10.-29.10. Čína Čína o 4 dějstvích let 155

22.10.-30.10. Nepál Nepál - štíty Himalájí let 160

24.10.-28.10. Itálie Řím - věčné město bus 81

28.10.-04.11. Itálie, Španělsko, francie Křížem, krážem nádherným Středomořím let/loď 43

31.10.-04.11. Itálie Nejslavnější italská muzea bus 95

01.11.-15.11. Indonésie, Bali Bali - ostrov bohů let 159

03.11.-11.11. Omán To nejlepší z Ománu let 150

03.11.-15.11. Thajsko Severní Jadran a jeho ostrovy let 160

06.11.-18.11. Vietnam Vietnam - velký okruh let 159

11.11.-18.11. Spojené Arabské Emiráty Perla luxusu let 151

11.11.-21.11. Spojené Arabské Emiráty a Omán Perla luxusu a země pohádky tisíce a jedné noci let 151

13.11.-29.11. Indie Zlatý tojúhelník let 161

20.11.-09.12. Nikaragua, Kostarika, Panama Středoamerická mozaika let 164

21.11.-24.11. Itálie Milano a opera v La Scala bus 88

22.11.-09.12. Nový Zéland Jižní a Severní ostrov let 147

25.11.-04.12. Srí Lanka Srí Lanka - exotický ráj let 152

25.11.-08.12. Srí Lanka, Maledivy Maledivy - tropický ráj a Srí Lanka let 153

29.11.-02.12. francie Paříž, metropole nad Seinou let 60

05.12.-09.12. francie Paříž a zámek Versailles bus 60

06.12.-09.12. dánsko Kodaň a Kronborg let 51

06.12.-09.12. Nizozemsko Amsterdam let 78

06.12.-09.12. Itálie Řím - město tisícileté historie let 81

07.12.-09.12. Maďarsko Budapešť, královna dunaje bus 123

08.12.-09.12. Polsko Krakov - město králů bus 134

TERMÍN ZEMĚ NÁZEV ZÁJEZDU DOPRAVA STR. TERMÍN ZEMĚ NÁZEV ZÁJEZDU DOPRAVA STR.
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RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče

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

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

Rekreační zařízení s wellness centrem
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Město Prodejce Adresa PSČ Spojení

BENEŠOV Aat-Re cestovní agentura Vlašimská 1785 256 01 317 728 089

BLANSKO S - Tour Blansko, s.r.o. Rožmitálova 14 678 01 516 417 035

BOSKOVICE CA Bosko Tour Masarykovo nám. 13 680 01 516 452 350

BOSKOVICE CA Slunce a sníh Růžové nám. 3 680 01 516 454 484

BRNO STUDENT AGENCY nám.Svobody 86/17 602 00 542 424 242

Brno CK Poznání nám.Svobody 74/10 602 00 542 213 676

Brno Go Service Starobrněnská 8 602 00 542 220 050

Brno Orange Travel, s.r.o. Ve Vaňkovce 1 602 00 543 254 798

Brno Summit Tour Zahradnická 6 603 00 773 647 900

Brno CK IBIS Radnická 11 602 00 542 215 393

Brno ČEBUS Běhounská 132/19 656 34 542 217 898

České Budějovice Cestovka Pohoda U Černé věže 26 370 05 385 310 813

Červený Kostelec Ing. Milan Nývlt, Horizont Burdychových 717 549 41 602 189 477

Červený Kostelec CA Sur 5. května 603 549 41 498 100 657

Česká Třebová CA Palma Hýblova 1221 560 02 465 534 541

Česká Třebová CK ČiLe Hýblova 286 560 02 777 025 093

Dobruška Eva Novohradská Dobruška 413 518 04 494 621 072

Dobruška CK Avanti Tour Pulická 21 518 01 494 622 328

Dvůr Králové CA Jana Menclová Palackého 106 544 01 499 629 139

Frýdek - Místek CA FOLTOUR Radniční 10 738 01 558 633 867

H. Králové CA GABI Jižní 870 500 02 602 687 733

H. Králové CA KAMILA Švehlova 463 500 02 495 580 252

H. Králové Bus Tourist, s.r.o. nám. 5. května 500 02 495 512 352

H. Králové CK BK Tour Komenského 249 500 02 495 408 198

H. Králové CK Datour Turinského 1671/4 500 02 495 536 599

H. Králové CK Datour – OC Futurum Brněnská 1825/23a 500 09 491 202 063

H. Králové MT Tour Karla IV. 493 500 02 495 531 188

H. Králové David Stoklas Jungmanova 1441/32 500 02 495 581 025

H. Králové Daniel Mizera Čelakovského 503 500 02 495 510 661

H. Králové CA Snadné cestování Malé nám. 8/24 500 03 724 525 616

H. Králové CA Štěpánka Vítková Opletalova 328 500 03 604 276 574

Hlinsko CA MONIKA Wilsonova 676 539 01 469 625 338

Hodonín TVARBET MORAVIA Dolní Valy 2 695 01 518 340 200

Hodonín CK IRRA s.r.o. Nárdoní třída 384/13 695 01 518 332 184

Holešov CK Bohemian tour Tovární 1333/9 769 01 777 850 013

Holice CA Apollo nám. T.G.Masaryka 11 534 01 466 923 748

Holice Andrea Kašparová Hradecká 54 534 01 605 485 137

Holice CA Atlantis Palackého 251 534 01 466 682 229

Hořice CK Datour Jungmanova 346 508 01 493 623 738

Hranice Zd. Zacharová, VIA TOUR Svatoplukova 79 753 01 581 601 293

Humpolec ADORES Nerudova 185 396 01 565 533 296

Choceň VS Tours, Věra Schmittová Kollárova 10/45 565 01 465 471 588

Chotěboř CA Petra Hošková Krále Jana 1713 583 01 569 624 599

Chrudim Agentura Štěpánka Břetislavova 61 537 01 469 622 768

Chrudim Šťastný den Havlíčkova 99 537 01 469 333 999

Chrudim CA Jakubíková Filištínská 28 537 01 469 638 788

Chrudim CA Ludmila Hájková Filištinská 25 537 01 469 623 483

Chrudim CA Moni Tour Resselovo nám. 12 537 01 466 616 844

Jaroměř M-tour RNDr. Voborník Mánesova 658 551 01 491 812 400

Jeseník MONDI tour, s.r. o. Palackého 1333/1 790 01 584 409 423

Jilemnice JK BUS Dolení 303 514 01 481 545 459

Karviná - Fryštát Anna Krzewká, A-TOUR 17.Listopadu 23/2 733 29 596 313 740

Kolín CA Delfin Politických vězňů 64 280 02 321 717 676

Kostelec n. Orl. TANUS, s.r.o. Dukelských hrdinů 900 517 41 494 323 493

Kostelec n. Orl. Eurocenrum T.Zahálka Tyršova 880 517 41 494 323 878

Kroměříž MARION TOUR Šafaříkova 184 767 01 573 331 776

Lanškroun CA Trefa Hradební 316 (pod KB) 563 01 465 635 473

Litomyšl CK CKL Zámecká 221 570 01 461 612 616

Litomyšl DCK Rekrea Litomyšl www.rekrealitomysl.cz 736 541 463

Litomyšl CK KALLA Smetanovo náměstí 58 570 01 461 618 087

Louny CA Danuše Koblížková Pražská 898 440 01 415 655 906

M. Třebová Pavel Malura MTM služby Čs. armády 10 571 01 461 316 303

Mohelnice CA Tourinfo nám.Tyrše a Fügnera 3 789 85 583 430 047

Náchod ICC Náchod Kamenice 144 548 01 491 420 420

Náchod Náchodská CA Husovo nám. 852 547 01 491 423 828

Náchod A-Z Travel Palackého 71 547 01 491 420 196

Náchod VENUS TOUR, s.r.o. Tyršova 91 547 01 491 433 781
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VYBRANÍ AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
Město Prodejce Adresa PSČ Spojení

Benešov Aat-Re cestovní agentura Vlašimská 1785 256 01 317 728 089
Blansko S - Tour Blansko, s.r.o. Rožmitálova 14 678 01 516 417 035
Blansko CA AIKO tour Svitavská 1 678 01 516 418 629
Boskovice CA Bosko Tour Masarykovo nám. 10/9 680 01 516 452 350
Boskovice CA Slunce a sníh Růžové nám. 3 680 01 516 454 484
Brno STUDENT AGENCY nám.Svobody 86/17 602 00 542 424 242
Brno CK Poznání nám.Svobody 74/10 602 00 542 213 676
Brno Go Service Starobrněnská 8 602 00 542 220 050
Brno Orange Travel, s.r.o. Ve Vaňkovce 1 602 00 543 254 798
Brno Summit Tour Zahradnická 6 603 00 773 647 900
Brno CK IBIS Radnická 11 602 00 542 215 393
Brno ČEBUS Běhounská 132/19 656 34 542 217 898
České Budějovice Cestovka Pohoda U Černé věže 26 370 05 385 310 813
Červený Kostelec Ing. Milan Nývlt, Horizont Burdychových 717 549 41 602 189 477
Červený Kostelec CA Sur Havlíčkova 654 549 41 498 100 657
Česká Třebová CA Palma Hýblova 1221 560 02 465 534 541
Česká Třebová CK ČiLe Hýblova 286 560 02 777 025 093
Dobruška Eva Novohradská Dobruška 413 518 04 494 621 072
Dobruška CK Avanti Tour Pulická 21 518 01 494 622 328
Dvůr Králové CA Jana Menclová Palackého 106 544 01 499 629 139
Frýdek - Místek CA FOLTOUR Radniční 10 738 01 558 633 867
H. Králové CA ALOHATRAVEL Pod Zámečkem 1732 500 12 777 196 909
H. Králové CA KAMILA Švehlova 463 500 02 495 580 252
H. Králové Bus Tourist, s.r.o. nám. 5. května 2 500 02 495 513 319
H. Králové CK BK Tour Komenského 249/15 500 02 495 518 819
H. Králové MT Tour Karla IV. 493 500 02 495 531 188
H. Králové David Stoklas Třída ČSA 239 500 02 495 581 025
H. Králové Daniel Mizera Čelakovského 503 500 02 495 510 661
H. Králové CA Snadné cestování Malé nám. 8/24 500 03 724 525 616
H. Králové CA Štěpánka Vítová Opletalova 328 500 03 604 276 574
Hlinsko CA MONIKA Wilsonova 676 539 01 469 625 338
Hodonín TVARBET MORAVIA Dolní Valy 2 695 01 518 340 200
Holešov CK Bohemian tour Dr.E.Beneše 67/24 769 01 777 850 013
Holice CA Apollo www.apollo.holice.cz 702 810 622
Holice Andrea Kašparová Hradecká 54 534 01 605 485 137
Holice CA Atlantis Palackého 251 534 01 466 682 229
Hořice CK Datour Jungmanova 346 508 01 493 623 738
Hranice Zd. Zacharová, VIA TOUR Svatoplukova 79 753 01 581 601 293
Humpolec ADORES Nerudova 185 396 01 565 533 296
Chlumec n.Cidl. CHLUMECKÁ CA Žižkova 115 503 51 495 485 764
Choceň VS Tours, Věra Schmittová Kollárova 10/45 565 01 465 471 588
Chotěboř CA Petra Hošková Žižkova 701 583 01 775 476 528
Chrudim Agentura Štěpánka Břetislavova 61 537 01 469 622 768
Chrudim Šťastný den Havlíčkova 99 537 01 775 955 005
Chrudim CA Jakubíková Filištínská 28 537 01 469 638 788
Chrudim CA Ludmila Hájková Filištinská 25 537 01 469 623 483
Chrudim CA Moni Tour Resselovo nám. 12 537 01 466 616 844
Jaroměř M-tour RNDr. Voborník Mánesova 658 551 01 491 812 400
Jeseník MONDI tour, s.r. o. Palackého 1333/1 790 01 584 409 423
Jilemnice JK BUS Dolení 303 514 01 481 545 459
Karviná - Fryštát Anna Krzewká, A-TOUR 17.Listopadu 23/2 733 29 596 313 740
Kostelec n. Orl. TANUS, s.r.o. Dukelských hrdinů 900 517 41 494 323 493
Kostelec n. Orl. Eurocentrum T.Zahálka Tyršova 880 517 41 494 323 878
Kroměříž MARION TOUR Šafaříkova 184 767 01 573 331 776
Lanškroun CA Trefa Hradební 316 (pod KB) 563 01 465 635 473
Litomyšl CK CKL Zámecká 221 570 01 461 612 616
Litomyšl DCK Rekrea Litomyšl www.rekrealitomysl.cz 603 321 172
Litomyšl CK KALLA Smetanovo náměstí 58 570 01 461 618 087
Louny CA Danuše Koblížková Pražská 898 440 01 415 655 906
M. Třebová Věra Malurová MTM tour Čs. armády 10 571 01 461 316 303
Mohelnice CA Tourinfo nám.Tyrše a Fügnera 3 789 85 583 430 047
Náchod ICC Náchod Kamenice 144 547 01 491 420 420
Náchod CK SONA Poděbradova 211 547 01 491 426 922
Náchod A-Z Travel Palackého 27 547 01 491 423 688

Město Prodejce Adresa PSČ Spojení

Olomouc GTS Olomouc Denisova 4 779 00 585 220 127
Olomouc CK REKOS Slovenská 12 772 00 585 228 774
Ostrava CA Poslední Šance Hlavní třída 838/68 708 00 596 911 414
Ostrava Cestovní agentura ARTTOUR Lumírova 639/2 700 30 725 044 003
Ostrava Ing. Eva Kusová - FAVORIT Nádražní 33 702 00 596 113 017
Ostrava NEW TRAVEL.CZ s.r.o. Bankovní 1826/6 702 00 555 508 000
Ostrava DCK Rekrea Ostrava Nádražní 40 702 00 596 122 427
Ostrava CA TINA TRAVEL 28. října 341/184 709 00 596 933 999
Pardubice CA Jaroslava Střídová Čacké 1120 530 02 466 304 606
Pardubice CK Datour Třída Míru 2671 530 02 464 629 117
Pardubice CA Bc. Lenka Čepešová Třída Míru 110 530 02 466 612 272
Pardubice CK Poznání Palackého tř. 2744 530 02 466 510 074
Pardubice CK Boca 17. listopadu 342 530 02 466 511 041
Pardubice David Čada - Agentura HaK Smilova 308 530 02 466 610 234
Pardubice Marie Mušková, CA Semtín Semtín P11 530 02 466 825 577
Pardubice CK Datour Kpt. Bartoše 499 530 09 466 413 650
Plzeň Ideální zájezdy.cz Pražská 6 301 00 377 223 008
Plzeň Alexandria Plzeň Prešovská 196/18 301 00 371 652 022
Plzeň CKM Plzeň Dominikánská 1 301 00 377 236 393
Poděbrady Barbora Hellerová CA IVANKA Havlíčkova 53 290 01 325 612 305
Poděbrady CK MATOUŠEK Na Valech 54 290 01 325 616 347
Polička Vladislava Cacková, KO-Tour Riegrova 52 572 01 461 723 740
Praha Autoturist, a.s. Na Strži 1837/9 140 00 261 104 401
Praha CK Poznání Bořivojova 23 130 00 222 211 756
Praha CA INDIVINDI, s.r.o. Jateční 1458/17 170 00 483 306 627
Praha Ideal Tour Slezská 69 130 00 224 942 149
Praha Michaela Bencová Strančická 3339/35 100 00 608 823 411
Praha EVA TOUR s.r.o. Sokolovská 184 180 00 284 826 625
Praha CK Permon Pavlišovská 2283 193 00 241 400 674
Praha Travel & Tourism group, s.r.o. Václavské náměstí 21 110 00 222 231 630
Prostějov VAŠE CESTA s.r.o. T.G.Masaryka 30 796 01 774 506 771
Přelouč CA Annasta 28. října 146 535 01 466 958 076
Rousínov CA Baleza, Michal Navrátil Sušilovo nám. 48 683 01 517 371 868
Rychnov N.K. Tomáš Zahálka  Svatohavelská 66 51601 494 532 949
S. Boleslav 101 CK Zemek Mělnická 31 250 01 326 911 323
Skuteč CA Jolana Vít. Nováka 949 539 73 608 222 713
Slaný CA VITATUR Masarykovo nám. 138 274 01 312 522 029
Slaný MERX TRAVEL Na Dolíkách 508 274 01 312 525 977
Světlá n. Sáz. CA Marie Švorcová Dolní 588 582 91 569 429 882
Šternberk CA Eva Bartoňková Čsl. Armády 7 785 01 585 013 470
Šumperk CA ISTRIA Hlavní třída 18 787 01 583 216 703
Teplice CK Teplická Rekrea Masarykova 536/5 415 01 417 530 857
Tlustice CK Osvěta Hořovice Tlustice 161 268 01 314 000 999
Trutnov Ing.Hana Burkertová Náchodská 338 541 03 499 810 494
Trutnov CA Mana Travel Bulharská 61 541 01 499 815 226
Trutnov CK Lada Bulharská 54 541 01 499 819 018
Trutnov T SPLIT TOUR Havlíčkova 12 541 01 499 811 610
Třebíč Zájezdy.cz, a.s. Na Potoce 468/25 674 01 800 656 610
Týniště n.Orlicí CA Eva Dušková Tyršovo nám. 478 517 21 494 371 864
U. Hradiště CA Veronika Střelcová Josefa Štancla 153 686 01 572 557 797
U. Hradiště CA Helena Hlaváčková Mariánské nám. 200 686 01 572 540 531
Ústí n. Orlicí CA Ma.Ja.Mi Lochmanova 1400 562 01 465 525 601
Ústí n. Orlicí CK Kalousek Komenského 156 562 01 465 526 000
Ústí n. Orlicí CA CKM, Jiřina Mánková M.R.Štefánka 234 562 01 465 527 696
V. Mýto CA Pyramida Kollárova 210 566 01 465 421 349
V. Mýto Kontiki.cz - Vladimír Faltejsek Jiřího z Poděbrad 113/II. 566 01 465 422 833
Velká Bíteš Aleš Kotačka, CK REKO Masarykovo nám. 5 595 01 566 532 590
Velký Týnec CA Palma Olomoucká 90 777 77 585 154 587
Vrchlabí Vrchlabská CK Krkonošská 203 543 01 499 421 131
Zlín ZLÍNTOUR TRIPS Štefánikova 17 760 01 577 211 700
Zlín CA Solotour Dlouhá 4309 760 01 577 210 088
Znojmo CA Sun Day Dr.M.Horákové 3687/10 669 02 515 261 637
Žamberk CA VELINA tour Masarykovo nám. 86 564 01 465 613 579
Ždár N/S. CA Lenka Fejfárková Nádražní 427/10 591 01 566 624 164

REDOK TRAVEL s.r.o.
PALÁC YMCA
Na Poříčí 12, 110 00 PRAHA 1
tel.: 222 310 529
e-mail: palacymca@datour.cz
(v zastoupení CK Datour)

REDOK TRAVEL s.r.o.
budova IBC
Pobřežní 3/620
186 00 PRAHA 8
tel.: 605 200 106
e-mail: praha@redok.cz

REDOK TRAVEL s.r.o.
Antala Staška 1565/30
140 00 Praha 4
tel.: 212 241 750, 777 660 280
e-mail: praha@datour.cz
(v zastoupení CK Datour)

REDOK TRAVEL s.r.o.
Šilingrovo nám. 3
602 00 BRNO
tel.: 543 213 888, 737 466 030
fax: 543 213 988
e-mail: brno@redok.cz

REDOK TRAVEL s.r.o.
Pod Věží 4
568 02 SVITAVY
tel.: 461 530 663, 461 531 276
fax: 461 530 689
e-mail: info@redok.cz




