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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

www.redok.cz

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.
Antala Staška 1565/30
140 00 Praha 4
tel.: 212 241 750
e-mail: praha@datour.cz
(v zastoupení CK Datour)

Poznávejte svět s námi.

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

Rekreační zařízení s wellness centrem
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.

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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KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ

POJIŠTĚNÍ

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
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné
(hospitalizace úraz + nemoc)
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví
a věci třetí osoby
Připojištění zavazadel
Pojištění stornovacích poplatků (80%),
max. do výše

7 000 000 Kč
600 000 Kč
300 000 Kč

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 souhlasí
s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší
pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník CK uzavřel smlouvu
o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení
učinit i jménem těchto osob. Další info a pokyny pro případ pojistné události na
www.redok.cz
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb.
Zájezdy garantuje a pojišťuje CK Redok Travel.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ

PODMÍNKY

600 Kč/den
5 000 000 Kč
20 000 Kč / kus (max. 40 000 kč)
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%).

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. 170 až 172.
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 uzávěrkou katalogu, a to dne 26.10.2018.

Myslete na DOVOLENOU
bez STAROSTÍ.

s cestovním
Vždy a všude
NIQA .
pojištěním U

8.10.2018 8:19:45

poskytnuté bonusy CK za včasné přihlášení

letecká varianta zájezdu

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

k přepravě na zájezd je použito trajektové nebo lodní spojení

trvale oblíbený zájezd

železniční varianta zájezdu

cestovní kancelář doporučuje

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

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

POUŽITÉ V KATALOGU

autobusová varianta zájezdu

SYMBOLY

blecha_210x148_italy.indd 1
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SLEVY
Záloha pouze 1

DOVOLENÁ S NÁMI SE VYPLATÍ

000 Kč/os. + komplexní pojištění

Můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1000 Kč/os.
+ pojištění, a to v případě nákupu zájezdu do 28.12.2018. Druhá záloha do výše 50%
z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 28.2.2019, 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 musí zákazník
uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu při podpisu smlouvy a doplatek
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

10 %

8%

do 31.1.2019

5%

do 28.2.2019

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše
slevy je 1 500 Kč na osobu a zájezd do 28.12.2019 a 1 000 Kč do 28.2.2019 na
osobu a zájezd. Slevu lze sčítat pouze se slevami typu BONUS.

Slevy pro skupiny již od 6 osob
6 platících osob
8 platících osob
10 platících osob
20 platících osob
30 platících osob
40 platících osob

Na zájezdy s tímto symbolem poskytuje CK speciální slevu formou
bonusu. Poskytnutý bonus lze sčítat s ostatními slevami.

Bonus pro každého

Pro každého, kdo si koupí alespoň 2 a více zájezdů v 1 kalendářním roce
z tohoto katalogu. Bonusovou slevu lze čerpat až od 2.realizovaného
zájezdu a lze ji sčítat s ostatními slevami. Sleva se nevztahuje na 1 a 2
denní zájezdy.

Sleva 55+

Na zájezdy s tímto symbolem poskytuje CK speciální slevu pro klienty
starší 55 let. Výše slevy je uvedena u konkrétních zájezdů. Slevu nelze
sčítat s jinými slevami.

Slevy za včasný nákup

Všem stálým klientům. Pokud jste s námi cestovali minimálně 3x, bude vám
poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:

do 28.12.2018

Bonus za včasné přihlášení

sleva 20% pro 6 osobu
sleva 30% pro 8 osobu
sleva 50% pro 10 osobu
1 osoba zdarma
1,5 osoby zdarma
2 osoby zdarma

Všem klientům, kteří si do 28.2.2019 zakoupí zájezd z tohoto katalogu, bude
poskytnuta sleva ve výši:

8%

do 28.12.2018

6%

do 31.1.2019

4%

do 28.2.2019

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální
výše slevy je 1 500 Kč na osobu a zájezd do 28.12.2019 a 1 000 Kč do 28.2.2019
na osobu a zájezd. Slevu lze sčítat pouze se slevami typu BONUS.

Podmínky pro slevy

V případě nároku zákazníka na uplatnění více typů slev mu bude přiznána sleva,
která je pro něj nejvýhodnější. Slevy ze zájezdů lze uplatňovat jen u koupi zájezdu,
nelze je uplatňovat dodatečně. Všechny uvedené slevy se vztahují k základní ceně
zájezdu bez příplatků. Slevy se nedají vzájemně sčítat 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.

Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

INFORMACE

K ZÁJEZDŮM

Ceny zájezdů
Ceny zájezdů uvedené v katalogu jsou kalkulovány za služby specifikované
v odstavci „Cena zahrnuje“.
Příplatky a některé fakultativní služby jsou uvedeny v odstavci „Fakultativní
příplatky“. Jsou-li tyto příplatky uvedeny v Kč, je nutné je objednat předem
a úhrada se provádí s platbou zájezdu v CK, pokud není uvedeno jinak. Jsou-li
příplatky uvedeny v jiné měně, platí se až na místě.
Vstupy během zájezdu
Vstupné do navštívených objektů, místní doprava, lanovky pobytové a lázeňské
taxy, plavby lodičkami apod. nejsou zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není
výslovně uvedeno jinak v odstavci „Cena zahrnuje“.
O orientační výši ceny vstupů vás informujeme na www.redok.cz u konkrétního
zájezdu a následně v Pokynech na cestu s odbavením zájezdu.
Odbavení zájezdu
Pokyny k odjezdu/odletu zasíláme e-mailem nebo poštou nejpozději 7 dní před
zahájením zájezdu na adresu zákazníka ev.cestovní agentury, kde byl zájezd

zakoupen, dle toho, jak je uvedeno na
smlouvě. Doklady k zájezdu (letenky, doklady
pojištění atd.) předáváme zpravidla při
nástupu na zájezd (není-li zasláno předem
s Pokyny na cestu).
Doobsazení pokoje – Cestujete sám - sama?
Cestujete-li sami a máte zájem o ubytování
ve 2lůžk. pokoji s jinou osobou, pokusíme se
váš pokoj doobsadit s dalším individuálním
klientem stejného pohlaví, a to ve 2 nebo
3lůžkovém pokoji, vždy dle počtu lichých
účastníků zájezdu. Na smlouvu o zájezdu uveďte, že máte zájem o doobsazení.
Pobytové taxy
Některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské
taxy. Jedná se o poplatek, který ubytovací zařízení odvádí městu. Tyto taxy nejsou
zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu. V takovém případě se platí na místě v příslušné
národní měně. O jejich existenci se vás snažíme informovat v popise zájezdu. Taxy
jsou však zaváděny nahodile a i jejich výše se často mění. Upřesnění tax vám
zašleme v Pokynech na cestu.

DOVOLENÁ JAKO DÁREK

Dárkový
poukaz

Obdarujte své blízké poukazem v libovolné
hodnotě ceny zájezdu.
Dárkové poukazy připravíme dle vašeho přání,
v libovolné ﬁnanční hodnotě nebo na konkrétní
zájezd s věnováním.

ces

t ov n í k a n c e l á ř

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

LETECKÝCH
ZÁJEZDŮ

Nabízíme zajištění
dopravy po celé ČR
i do zahraničí
Objednejte si auto s řidičem
až před váš dům nebo firmu

• Soukromé i pracovní cesty
• Sportovní akce
• Transfery z / na letiště
Čím jezdíme?
• Volkswagen Caravelle 8+1
• Volkswagen Sharan 6+1
• Volkswagen Passat 4+1
Info o příznivých cenách a volných termínech
CK REDOK TRAVEL
telefon: 461 530 663, 739 456 516
e-mail: info@redok.cz
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L1

Praha letiště

L2

Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+400),
Hradec Králové (+ 400), Praha

L3

Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800),
Frýdek Místek (+800), Nový Jičín (+600),
Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+500), Praha

L4

Praha (+1200), Pardubice (+1000), Brno (+800)

L5

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

L6

Brno (+800), Svitavy (+600), 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 z ceny svozu.
Rezervujte snadno a pohodlně na pobočkách Redok Travel
nebo online na našich webových stránkách www.redok.cz

NÁSTUPNÍ - SVOZOVÁ MÍSTA

AUTOKAROVÝCH
ZÁJEZDŮ

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)

K autobusovým zájezdům zajišťujeme
svozovou dopravu z mnoha míst v ČR na následujících trasách
a s níže uvedenými příplatky. Příplatek zahrnuje svozovou
dopravu tam i zpět. U programu každého zájezdu je uvedeno,
které svozové trasy a jaká nástupní místa jsou pro daný zájezd
možná. 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 Havířov (+500), Ostrava (+500), Hranice na Moravě (+500),
Olomouc (+250), Zábřeh na Moravě (+500)
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),
Hradec Králové (+500), Poděbrady (+500), Praha

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

Odjezd M Hradec Králové (+400), Vysoké Mýto (+400), Litomyšl (+400),
Svitavy (+300), 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
České Budějovice - nástupní místo u zájezdů směřujících do Rakouska, Itálie
je možné po dohodě s CK. U ostatních zájezdů možnost svozů za příplatek do
nejbližšího nástupního místa. Bližší info v CK.
Plzeň - nástupní místo u zájezdů směřujících do západní Evropy (Vel. Británie,
Irsko, Švýcarsko, Německo aj.) je možné po dohodě s CK. U ostatních zájezdů
možnost svozů za příplatek do nejbližšího nástupního místa. Bližší info v CK.
Po dohodě v CK je možnost i dalších nástupních míst na trase zájezdu.

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
a CK je oprávněna již potvrzené nástupní místo zrušit. V tomto případě vám bude
navrácen příplatek za tzv. „svoz“. O realizaci či zrušení svozu/transferu bude
klient informován v Pokynech na cestu, které obdrží 7 dní před odjezdem. Zrušení
svozu/transferu není důvodem ke stornování zájezdu.
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.

S NÁMI DO SVĚTA KOMFORTNĚ A BEZPEČNĚ!

www.jiracek-autobusy.cz
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POBYTY U MOŘE
S VÝLETY

Vaši dovolenou snů máte nyní na dosah! Vyberte si ze široké škály zájezdů do Středomoří a objevte krásy historických
měst, jako jsou Benátky, Lisabon, Dubrovnik, Barcelona nebo
Řím, ale i úchvatných národních parků a ostrovů.

» 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.

» Relaxujte na nádherných prosluněných písečných plážích
» Zažijte jedinečnou chuť tradiční středomořské kuchyně plné vůní

Pojeďte si užít dovolenou k moři a načerpejte s námi energii
a pohodu, která nám mnohdy v dnešním uspěchaném světě chybí.
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ITÁLIE
Benátky - Grand Canal

POBYT U MOŘE, VÝLETY A HOTEL****
SEVERNÍ ITÁLIE – MUZEUM POD ŠIRÝM NEBEM

LAGO DI GARDA » SIRMIONE » VERONA » URBINO » RIMINI » BOLOGNA » FERRARA » RAVENNA »
SAN MARINO » GABICCE MARE » BENÁTKY

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 města
navštívíme, stejně tak se i vykoupeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína, místní speciality a zájezd umocní ubytování v hotelu****.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno přijedeme k jezeru LAGO DI GARDA, krátká prohlídka krásného městečka SIRMIONE, které se
rozkládá na 4 km dlouhém poloostrově, rozdělujícím jižní část jezera Lago di Garda. Městečko nabízí bohaté
historické a kulturní dědictví, které zahrnuje pozůstatky římské vily Grotte di Catullo a velkolepý vodní hrad
Scaligero. Historické centrum se vyznačuje úzkými uličkami s kamennými zdmi a romantickými zákoutími.
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,paláce
významných rodů, římský amfiteátr z růžového mramoru, do kterého si kdysi vešlo až 30 tisíc návštěvníků,
kteří zde sledovali gladiátorské a býčí zápasy. Na ulici Via Cappello (pojmenovaná podle rodiny, jejíž jméno
Shakespeare změnil na Capulety) se nachází slavný Juliin dům s pověstným balkonem ze 14. století. Odjezd
na ubytování do přímořského letoviska na břehu Jaderského moře.
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Dopoledne známé přímořské 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, Palazzo 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 italského kulinářského města
BOLOGNA, překrásné středověké panorama, řada paláců z červených cihel, renesanční věže, 40 km sloupořadí, nejstarší evropská univerzita. Následuje FERRARA , město s bohatou minulostí dynastie d´Este.
Středověké centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. Návrat na ubytování v podvečerních hodinách.
6. den: Celodenní výlet do RAVENNY , významné přístavní středisko proslavené krásnými raně křesťanskými církevními 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: ANCONA, elegantní Piazza del Plebiscito,
kostel sv. Dominika s Tiziánovým Ukřižováním, fontána Calamo, nábřeží, Trajánův oblouk aj. Následuje ne-

daleké 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,
SIROLO s panoramatickými výhledy, náměstí Piazzale Marino.
8. den: Pobyt u moře. Možnost fakultativního výletu místní dopravou do městečka GABICCE MARE.
9. den: Město na laguně BENÁTKY . Do města na laguně připlujeme lodí. Navštívíme náměstí sv. Marka
s velkolepou bazilikou, dóžecím palácem Palazzo Ducale, skvost gotické architektury (bývalá rezidence všech
benátských vládců), romantické uličky s nesčetnými paláci, kostely, 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 podvečerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

Ravenna - bazilika
San Vitale

Kód
IT400-19-1
IT400-19-2

Termín
28.06. – 07.07.
13.09. – 22.09.

Cena
13 490,12 990,-

Trasa
A, B, L + Č.Budějovice
A, B, L

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE

Ubytování: oblíbený hotel Capo Est **** v Gabicce Mare - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizací 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, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu, fakult. výlety, lodičky v Benátkách a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4390 Kč, 7x večeře 1500
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
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do
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ITÁLIE
Portofino

LIGURSKÁ RIVIÉRA - PERLA ITÁLIE

POBŘEŽÍ CINQUE TERRE

STŘEDOVĚKÉ ITALSKÉ NÁMOŘNÍ REPUBLIKY PISA A JANOV
SESTRI LEVANTE » SAN FRUTUOSO » PORTOFINO » RAPALLO » PISA »JANOV » CAMOGLI »
PORTOVENERE » CINQUE TERRE » VERNAZZA » RIOMAGGIORE » LA SPEZIA

Krásný zájezd na jeden z nejhezčích úseků italského pobřeží, do oblasti 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 kouzelné pobřeží Ligurie vč. Cinque Terre,
vesničky postavené na útesech, středověká městečka ale i slavnou šikmou věž v Pise nebo rodný dům
Kryštofa Kolumba v Janově.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky.
2. den: Ráno příjezd na pobřeží Ligurie, návštěva SESTRI LEVANTE, původně rybářské městečko rozkládající
se na výběžku do Ligurského moře. Prohlídka Starého města na poloostrově Portobello a úzkém pruhu
mezi dvěma plážemi Baia delle Favole - Zátoka pohádek a Baia del Silenzio - Zátoka ticha. Odjezd do
přímořského letoviska Ligurie na ubytování, pobyt u moře, individuální volno.
3. den: Pobyt u moře, individuální volno, koupání.
4. den: Poloostrov Portoﬁno. Lodní výlet do malebné zátoky se středověkým klášterem SAN FRUTUOSO, 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. Nostalgická atmosféra městečka RAPALLO, budeme procházet uličkami nádherných pastelových barev, krásná
promenáda, hrad na břehu moře.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno, koupání.
6. den: Pobyt u moře nebo pro zájemce 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.
7. den: Navštívíme JANOV, vtěsnaný mezi moře a hory, město spojené s K. Kolumbem. Procházka a prohlídka historického centra slavné středověké námořní republiky, třída Via Garibaldi s nádhernými paláci ,
kostely, Dóžecí palác, katedrála San Lorenzo s románským průčelím, Kolumbův rodný dům u brány Porta
Soprana, renesanční Strada Nuova, historický přístav Porto Antico, možnost návštěvy slavného akvária.
Camogli - bazilika Santa Maria Assunta

Na závěr lodní výlet po pobřeží Levantské
riviéry do jednoho z nejhezčích rybářských
městeček CAMOGLI, příkré zelené svahy
ligurských Apenin, středověké výškové domy
pastelových barev zdobené lasturami, malé
restaurace s vůní připravovaných ryb.
8. den: Pobyt u moře, individuální volno..
9. den: Oblast útesů mezi Levanto a La Spezia. Přejezd do přístavu La Spezia, lodní výlet
Zátokou básníků na rozhraní Tyrhénského
a Ligurského moře, prohlídka malebného
středověkého městečka PORTOVENERE
s příkrými křivolakými uličkami, hradbami,
útesy a výrobnami pravého ligurského pesta, maličký přístav a velké množství historie. Vyhlídková plavba podél chráněného
skalnatého pobřeží CINQUE TERRE ,
jeden z pokladů Itálie (oblast je dostupná
pouze vlakem, lodí cca 20 €), Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Vernazza a Monterosso. Výlet vlakem do malebných městeček
VERNAZZA a RIOMAGGIORE, vycházka
v oblasti těchto úchvatných vesnic balancujících na samém okraji závratných útesů.
Večer procházka centrem přístavního města
LA SPEZIA a odjezd domů.
10. den: Předpokládaný návrat v poledních
hodinách.
Kód
IT401-19-1

Termín
28.06. – 07.07.

Cena
13 590,-

Trasa
A, B, L

Ubytování: Hotel *** v přímořském městečku Marina di Pietrasanta - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, soukromá pláž je
vzdálena 200 m od hotelu. Snídaně formou bufetu, večeře 2-chodové menu s přílohou, zeleninový bufet a dezert.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování na pobřeží Ligurské riviéry, hotel*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
7x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč, 7x večeře 2300 Kč, výlet 6. den 520 Kč/os. (min. 20 účastníků), komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, plážový servis (stan, lehátka a plážová křesla - 5 €/os. /den - platba na místě

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

BONUS cestovní pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019

JARNÍ TOSKÁNSKO
A CINQUE TERRE

PO STOPÁCH PAMÁTEK UNESCO

FLORENCIE » LUCCA » PISA » SAN GIMIGNANO » CINQUE TERRE

Program zájezdu a bližší info na str. 91 katalogu a na www.redok.cz
Kód
IT595-19-1

Termín
04.05. – 08.05.

Cena
6 390,-

Trasa
A, B, L

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pob. taxu 2x snídani,
průvodce
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ITÁLIE
RioPorto
Marina
Santo Stefano

Florencie

Florencie

TO NEJLEPŠÍ Z TOSKÁNSKA

POBYT U MOŘE S VÝLETY

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

SAN GIMIGNANO » VOLTERA » VILA GARZONI » LUCCA » PISA » OSTROV ELBA: PORTOFERRAIO »
POGGIO » MARCIANA » MONTE CAPANNE » PROCCHIO » GROSSETO » MONTE ARGENTARIO » SIENA
» FLORENCIE

Elba – jeden z nejkrásnějších ostrovů toskánského souostroví, jedinečné pláže s malebnými zátokami,
tyrkysově modrá voda, nádherné hory, omračující vyhlídky, zajímavá historie a výtečná toskánská kuchyně, 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.
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, baptisterium. 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
terasovitou zahradou, pevnost Forte Stella aj. 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, popř. fakultativní cca 3 hod. plavba podél ostrova s krásnými výhledy na hory a tiché zátoky ostrova.
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 středověká MARCIANA, fakultativně vyjedeme lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova Monte Capanno (1 018 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 křemene, turmalínu aj.),
ostře se zvedající Monte Calamita se svými 413 m
a vnitrozemské CAPOLIVERI 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.
Kód
IT402-19-1
IT402-19-2

Termín
07.09. – 15.09.
13.09. – 21.09.

Cena
13 290,13 290,-

Trasa
A, B
A, B

Toskánsko, jedinečná krajina plná historie, umění, kultury, architektury a krásné krajiny, která sahá od vysokých a ostrých vrcholků Apuánských Alp, přes svahy Chianti – rodiště slavného vína, až po pobřežní pláže, 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.
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 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 nejen 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: Celodenní fakult. výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné
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.
5. den: Polodenní výlet do PISY, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Návrat na hotel, pobyt u moře.
6. den: Pobyt u moře.
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.
Kód
IT403-19-1

Termín
14.06. – 23.06.

Cena
14 190,-

Trasa
A, B, G, L

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 nelze, 6x večeře – výběr z menu 1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Tirrenia,
7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 1790 Kč, 4. den výlet na ostrov Elba
790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), 7. den výlet na jih Toskánska 590 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob),
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč.

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezdy provází Livie Michlová, Milena Škorpilová

Sleva 55+ ze základní ceny 2%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

OSTROV ELBA

PERLA TOSKÁNSKÉHO SOUOSTROVÍ

ITÁLIE
Ostrov Elba - Portoferraio

JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

ETRUSKÁ SÍDLA, TYRKYSOVÉ MOŘE

POBYT U MOŘE S VÝLETY

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

– perla Toskánska s monumentálními stavbami ﬂorentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova
Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, most Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město, kostel
Santa Croce 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.
Porto Santo Stefano

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 renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží
a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

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 – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Odjezd do přímořského letoviska
na ubytování.
3. den: Pobyt u moře.
4. 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 terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné
uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost
fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost
koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce možný půlden. fakult. výlet do PISY, města proslulého svou šikmou věží.
6. 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, působivý 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 – hloubené 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.
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. Františka, palác AldobranFLOREN
CIE
deschi. Pokračujeme do „Toskánské
oázy“ - MONTE ARGENTARIO, čisté
moře, malebné přístavy - Porto SanPISA
VOLTER
to Stefano, Porto Ercole a Orbetello,
A
SAN
skvostná příroda – písečné kosy „tomGIMIGN
ANO
boll“, 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
,
ITÁLIE
prohlídka středověkého centra - náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale,
MARCIAN PROCC
A
HIO
zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdoGROSSE
PORTOFE
bená sienská katedrála – jeden z nejlepTO
SATURN
RRAIO
POGGIO
IA
ších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium
SOVANA
ELBA
s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličMONTE
kami centra s kostely a paláci.
PITIGLIA
ARGENTA
N
O
RIO
9. den: Po snídani odjedeme do FLORENCIE
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Pitigliano

Kód
IT404-19-1

Termín
14.06. – 23.06.

Cena
14 390,-

Trasa
A, B, G, L

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Tirrenia,
7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 1790 Kč, 4. den výlet na ostrov Elba
790 Kč, 5. den výlet do Pisy 550 Kč, 8. den výlet do Sieny 550 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 330 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 2%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

ROMANTICKÉ TOSKÁNSKO

A CINQUE TERRE

JEDINEČNÁ MĚSTA A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
VILA GARZONI » LUCCA » PISA » SIENA » SAN GIMIGNANO » VOLTERRA » FLORENCIE » CINQUE
TERRE » VERNAZZA » MANAROLA » RIOMAGGIORE » PIETRASANTA

Program zájezdu a bližší info na str. 92 katalogu a na www.redok.cz
Kód
IT405-19-1

Termín
22.05. – 29.05.

Cena
23 990,-

Svoz let.
L6

Cena zahrnuje: leteckou přepravu do Itálie a zpět, transfery, autobusovou dopravu na výlety, 7x ubytování v hotelu***
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, lodní výlety, vláček v Cinque Terre a vše, co není v odstavci „Cena zahrnuje“

ITÁLIE
Benátky

Monaco

POBYT U MOŘE S VÝLETY

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

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, Loreto, poloostrov Conero. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a ubytováni
budeme v příjemném hotelu**** u moře.
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 hradem 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 Apeninského 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, paláce 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, elegantní Piazza del Plebiscito, kostel sv. Dominika s Tiziánovým Ukřižováním, 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, SIROLO s panoramatickými výhledy, náměstí Piazzale Marino.
8. den: Pobyt u moře.
9. den: Slavné BENÁTKY a ještě slavnější kanály. Do města připlujeme lodí, 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.
Kód
IT406-19-1
IT406-19-2

Termín
28.06. – 07.07.
13.09. – 22.09.

Cena
13 490,12 990,-

Trasa
A, B, L + Č.Budějovice
A, B, L

Ubytování: oblíbený hotel Capo Est **** v Gabicce Mare - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace 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, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakultativní výlety, lodičky v Benátkách a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4390 Kč, 7x večeře 1500 Kč, fakultativní výlety: 4. den pobytu Rimini – Urbino 350 Kč,
5. den pobytu Bologna - Ferrara 550 Kč (min. 25 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019
Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová, Petr Horák

LIGURSKÁ RIVIÉRA A AZUROVÉ POBŘEŽÍ

PERLY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY
RIVIERA DI PONETE A SAN REMO

MILANO » PIGNA » DOLCEACQUA » ZAHRADY HANBURY » ANTIBES » BIOT » NICE » CAP FERRAT »
SAN REMO » IMPERIA » MENTON » MONACO » MONTE CARLO » ÉZE » LAIGUEGLIA » CERVO » NOLI

Pokračování úspěšného zájezdu do Ligurie, která patří k nejkrásnějším oblastem Itálie a samotné pobřeží
nabízí jedny z nejkouzelnějších evropských scenérií. Čeká nás slunce, stálé klima, starobylá městečka, ale i výlety na blízké Azurové pobřeží, starobylé uličky vonící bylinami, vesničky na kopcích a světoznámá letoviska.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno krátce navštívíme MILÁNO, prohlídka centrálního náměstí Piazza Duomo vč. slavné fenomenální gotické katedrály Duomo, atmosféra historického centra. Odjezd na pobřeží Ligurské riviéry do oblasti
Riviéry di Ponete, ubytování v hotelu, pobyt u moře, oblázkové pláže, průzračné moře a palmové promenády.
3. den: Výlet do vnitrozemí. Navštívíme typické horské městečko Ligurie PIGNA, historické centrum obklopené sítí uliček, překlenutých oblouky a propojených schodišti, Loggia della Piazza Vecchia, Castel Vittorio,
kostel sv. Štěpána. DOLCEACQUA, městečko s mostem nad řekou Nervia a za ním mohutná hradní zřícena
– jeden z nejčastěji fotografovaných motivů na celém ligurském pobřeží. Mezi Ventimiglií a francouzsko-italskou hranicí u vesnice Mortola navštívíme Hanburyho park – krásná zahrada (GIARDINI HANBURY),
kterou r. 1867 založil sir Thomas Hanbury. Vysoko nad mořem si navíc postavil vilu v napůl ﬂorentském
a napůl maurském stylu.
4. den: Pobyt u moře, individuální volno.
5. den: Tři perly Francouzské Riviéry. Ráno starobylé město ANTIBES, projdeme se bludištěm úzkých ulic
a historickým Starým městem s hradbami a výhledy na Château Grimaldi. BIOT, kouzelná vesnička na kopci
s úzkými strmými uličkami, skvělé umělecké a řemeslné dílny, osobitý půvab. Město s provensálskou duší
NICE, největší letovisko francouzské Riviéry, procházka, Anglická promenáda, čtvrť Vieux Nice a dle časových možností poznání mysu CAP FERRAT.
6. den: Dopoledne prohlídka světoznámého letoviska SAN REMO , 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, biskupský kostel Duomo San Siro, ortodoxní kostel San Basilio, staré město
známé jako La Pigna (Borová šiška). IMPERIA město rozdělené stejnojmennou řekou na dvě části, prohlídka
památek v Porto Maurizio, středověká náměstí a ulice, starý přístav, klasicistní dóm San Maurizio, Odpoledne
pobyt u moře, individuální volno.
7. den: Fakultativní výlet na Azurové pobřeží. Ráno navštívíme MENTON, město zahrad, květin a citronovníků. Procházka starou částí s přístavem. Nad městem se tyčí největší barokní kostel pobřeží, kostel sv. Michala. Pokračujeme do Monackého knížectví, staré město MONACO a moderní MONTE CARLO. Navštívíme
známé Oceánografické muzeum, katedrálu, Knížecí palác, kasino. Na závěr dne romantické ÉZE, vysoko nad
Středozemním mořem, úzké uličky, zříceniny hradu, květinami obsypané domy.
8. den: Polodenní výlet po pobřeží Ligurie. U široké zátoky Baia del Soll v starém námořním městečku
LAIGUEGLIA budeme obdivovat dobře zachované staré jádro se středověkými uličkami, barevnými domy,
okrouhlou věží, oblouky a arkády, tak typické pro tuto oblast. CERVO nejkrásnější z mnoha přímořských městeček a vesnic na Riviera di Ponete, pitoreskní uličky, centrum obklopené středověkými opevněními, dominanta pobřežního městečka - již z dálky viditelný barokní kostel San Giovanni Battista, který svou skvostnou
fasádou shlíží k moři. Pobyt u moře, individuální volno.
9. den: Pobyt u moře, v odpoledních hod. odjezd z riviéry. Cestou krátce zastavíme v NOLI, městečko
s bohatou historií, středověké hradby, janovské věže, kostel San Paragorio.
10. den: Předpokládaný příjezd do ČR v ranních hodinách.
Kód
IT407-19-1

Termín
12.07. – 21.07.

Cena
13 990,-

Trasa
A, B

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, 7x snídani,
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakultativní a lodní výlety a vše, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2390 Kč, 7x večeře 2400 Kč, výlet 7. den 450 Kč/os. (min. 20 účastníků), komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

UMBRIE A KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE

ITÁLIE
Connemara

Salerno

Amalfi

Glendalough

NEAPOLSKÝ ZÁLIV

MEZI VESUVEM A OSTROVEM CAPRI

AMALFITÁNSKÉ BOŽSKÉ POBŘEŽÍ SE SMARAGDOVOU JESKYNÍ
ŘÍM » CASERTA » NEAPOL » POMPEJE » HERCULANEUM » VESUV » OPLONTIS » POSITANO » OSTROV
CAPRI » CAPRI » ANACAPRI » MODRÁ JESKYNĚ » SALERNO » AMALFI » ATRANI » SMARAGDOVÁ
JESKYNĚ » RAVELLO » SORRENTO

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

Náš nejprodávanější pobytově-poznávací zájezd do Itálie vám nabízí vše pro potěchu oka, ducha i fantazie, 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 neapolským 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 programem nasyceným programem, autobusovou
a leteckou variantou dopravy.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z republiky v poledních 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 – nejzachovalejší 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 Trevi – nejslavnější fontánu v Římě, nebo fotogenické Španělské
schody. Odjezd na ubytování k Tyrhénskému moři. Program B Odlet z Prahy do Neapole dle let. řádu, transfer
na ubytování.
Dále společný program A i B.
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Po stopách jihoitalských králů. Navštívíme jednu z největších turistických atrakci Itálie - kolosální
zámek Palazzo Reale v CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými 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, královský 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.
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 ce-
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lodenní 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 nabílenými 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 insalata 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 blyštivou 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.
Program
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let

Kód
IT408-19-1
IT409-19-1
IT408-19-2
IT409-19-2
IT408-19-3
IT409-19-3

Termín
28.06. – 07.07.
29.06. – 06.07.
19.07. – 28.07.
20.07. – 27.07.
23.08. – 01.09.
24.08. – 31.08.

Cena
12 550,20 350,12 550,20 350,12 550,20 350,-

Trasa
A, B, G
L2, L3
A, B, G
L2, L3
A, B, G
L2, L3

Cena zahrnuje: Program A: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Torre del
Greco, 7x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce. Program B: let. dopravu Praha – Neapol - Praha vč. let. tax, odbavené zavazadlo
do 20 kg, transfery z/na letiště, 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 4790 Kč (povinné při nedoobsazení), pokoj s balkonem a minibarem 1600 Kč/os.,
komplex. pojištění vč. storna program A zájezdu 330 Kč, program B 280 Kč
Zájezdy provází Mgr. Michal Hrazdil, Mgr. Václav Kabíček

NEAPOLSKÝ ZÁLIV A POBŘEŽÍ AMALFI

OSTROV CAPRI A OSTROV PROCIDA

NEAPOL » OSTROV PROCIDA » POMPEJE » HERCULANEUM » VESUV » OSTROV CAPRIC » SORRENTO
» SALERNO » AMALFI » ATRANI » SMARAGDOVÁ JESKYNĚ » RAVELLO

Program zájezdu a bližší informace na straně 96 nebo na www.redok.cz
Program
A bus
B let

Kód
IT604-19-1
IT757-19-1

Termín
25.10. – 30.10.
26.10. – 30.10.

Cena
7 790,16 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu *** - 2lužk. pokoje s přísluš. - Torre del Greco,
3x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce Program B let. přepravu Praha – Neapol – Praha, letištní taxy, transfery z/na letiště, dopravu lux. klim. busem v Itálii, 4x ubytovánív hotelu ***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x polopenzi, pobyt. taxu, průvodce

ITÁLIE
Sant Angelo

ISCHIA - SMARAGDOVÝ OSTROV

POBYT U MOŘE S VÝLETY

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

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

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v poledních 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 pláže SANT ANGELA nebo
vyhlášený termální PARK TROPICAL, do kterého po snídani za menší poplatek jezdí hotelový svoz, návrat
před večeří.
4. den: Polodenní výlet. Objedeme celý ostrov a navštívíme všech 6 oblastí: hlavní město ISCHIA, přístavní
městečko CASAMICCIOLA TERME, nejmenší obec na ostrově s dějinami sahajícími až do starověku LACCO
AMENO se symbolem ostrova „Fungo“ – hřib, erozí zformovaný tufový skalní útvar, FORIO se strážními
věžemi, BARANO – původní venkovská architektura a SERRARA FONTANA barevná vesnička. Zastavíme
se na těch nejkrásnějších místech a vyhlídkách. Nesmazatelná mementa připomínají obranné věže podél
pobřeží celého 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: Odpočinkový den, relaxace v termálních bazénech nebo lze 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, Kneipp. lázně (celodenní vstupné cca
32 €), v blízkosti pláž CITARA. Pro ty kdo nechtějí relaxovat nabízíme fakultativní výlet na nejvyšší vrchol
ostrova MONTE EPOMEO před západem slunce. Po jeho zdolání Vás bude čekat výborná večeře a večer plný
hudby a tance za zvuků neapolských písní.
6. den: Výlet lodičkami do zálivu CARTAROMANA, navštívíme kouzelníkovu jeskyni, koupání na písečné
pláži, kde vyvěrají teplé prameny do moře. Na závěr si připravíte svoji pizzu, na které si jistě pochutnáte.
7. den: Celodenní fakultativní lodní výlet za poznáním krásy ostrova z moře, vykoupeme se na těch nejkrásnějších místech přímo z paluby lodi. Během celého výletu je k dispozici ovoce, voda a víno. Ochutnáme místní
speciality přímo na palubě, bruschetu, škeble, kalamáry. Ostatní pobyt u moře a relaxace v termálních bazénech.
8. den: Relaxace v bazénech nebo v moři, volný den lze strávit 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.
9. den: Snídaně, poslední koupání v termálních lázních, odpoledne transfer na trajekt, připlutí do Pozzuoli/
Neapole a odjezd do ČR.
10. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Zelený ostrov, ostrov zdraví, zahrada Evropy – to všechno jsou názvy pro Ischii, malý hornatý italský
ostrov v Neapolském zálivu, který oplývá největší koncentrací termálních vod v Evropě. Ostrov si oblíbili
již staří Římané, ale i malíř a sochař Michelangelo, slavný vojevůdce Garibaldi, admirál Nelson, norský dramatik Henrik Ibsen, dánský pohádkář Christian Andersen či hollywoodská hvězda Liz Taylorová. Objevte
s námi kouzlo ostrova, vykoupeme se na krásných plážích, ale především budeme relaxovat v místních
termálních vodách.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Neapole. Transfer z letiště vč. přejezdu trajektem na termální ostrov ISCHIA (cca
1 hod.) do hotelu, ubytování, relaxace u termálního bazénu, večeře.
2. den: Odpočinkový den, relaxace v termálních bazénech nebo doporučujeme návštěvu největšího termálního parku 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, Kneipp. lázně (celodenní vstupné cca 32 €), v blízkosti pláž CITARA. Pro ty kdo nechtějí relaxovat nabízíme fakultativní výlet
na nejvyšší vrchol ostrova MONTE EPOMEO před západem slunce. Po jeho zdolání Vás bude čekat výborná
večeře a večer plný hudby a tance za zvuků neapolských písní.
3. den: Výlet lodičkami do zálivu CARTAROMANA, navštívíme kouzelníkovu jeskyni, koupání na písečné
pláži, kde vyvěrají teplé prameny do moře. Na závěr si připravíte svoji pizzu, na které si jistě pochutnáte.
4. den: Celodenní fakultativní lodní výlet za poznáním krásy ostrova z moře, vykoupeme se na těch nejkrásnějších místech přímo z paluby lodi. Během celého výletu je k dispozici ovoce, voda a víno. Ochutnáme místní
speciality přímo na palubě, bruschetu, škeble, kalamáry. Ostatní pobyt u moře a relaxace v termálních bazénech.
5. den: Polodenní výlet. Objedeme celý ostrov a navštívíme všech 6 oblastí: hlavní město ISCHIA, přístavní
městečko CASAMICCIOLA TERME, nejmenší obec na ostrově s dějinami sahajícími až do starověku LACCO
AMENO se symbolem ostrova „Fungo“ – hřib, erozí zformovaný tufový skalní útvar, FORIO se strážními
věžemi, BARANO – původní venkovská architektura a SERRARA FONTANA barevná vesnička. Zastavíme se
na těch nejkrásnějších místech a vyhlídkách. 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.
6. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech. Doporučujeme navštívit pláže SANT ANGELA nebo
vyhlášený termální PARK TROPICAL, do kterého po snídani za menší poplatek jezdí hotelový svoz, návrat
před večeří. Další možností je jedinečná ZÁTOKA 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.
7. den: Pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech Možnosti výletů dle aktuální nabídky, např. Vesuv
a Pompeje (57€) nebo celodenní výlet na ostrov Capri (77€).
8. den: Snídaňový balíček, transfer do přístavu a na letiště do Neapole, odlet do Prahy.
Kód
IT412-19-1

Termín
23.09. – 30.09.

Cena
17 990,-

Svoz let.
L2, L3

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 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: dopravu lux. klim. busem, trajekt na Ischii a zpět, výlety 4. a 6. den, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, balkon nebo terasa, 7x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře – menu výběrem, 3 chody), delegáta na Ischii
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu 2 € os/den (platba na místě), fakult. výlety 5. den pobytu 42€ a 7. den pobytu
53€ - platba na místě a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: pokoj s přímým výhledem na moře 1800 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

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. Menší centrum s obchody je cca 200m od hotelu. Denně hotel. transfer tam/zpět za menší poplatek i k parku Tropical, k pláži St. Angelo, na pláž Citara a Poseidonovým zahradám.
Kousek od hotelu zastávka MHD, možnost poznávání ostrova dle vlastních zájmů.
Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Neapol – Praha vč. kab. zavazadla (56x45x25 cm) dle pravidel let. společnosti, let.
taxy, transfer z/na letiště, trajekt na Ischii a zpět, výlety 3. a 5. den, 7x ubytování v hotelu 3* - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
7x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře – menu výběrem, 3 chody), delegáta na Ischii
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu 2 € os./noc (platba na místě), fakult. výlety 2. den pobytu 42€ a 4. den pobytu
53€ - platba na místě a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: pokoj s přímým výhledem na moře 1800 Kč/os., zavazadlo do 23 kg 1690 Kč, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 280 Kč
Poznámka: v době tisku katalogu nebyly známy letové řády na r. 2019, z tohoto důvodu může dojít k posunutí termínu
zájezdu o 1 den

SLEVA 55 + ze základní ceny 3%

SLEVA 55+ ze základní ceny 2%

Kód
IT411-19-1

Termín
13.09. – 22.09.

Cena
13 290,-

Trasa
K, I
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

ISCHIA - TERMÁLNÍ OSTROV

OSTROV ZDRAVÍ, ZAHRADA EVROPY

ITÁLIE
Alberobello

Tropea

Otranto

KALÁBRIE

APULIE

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE A MĚSTEČKA

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE A MĚSTEČKA

SANTA MARIA » TROPEA » ZÁTOKA SANTA EUFEMIA » OSTROV STROMBOLI » CAPO VATICANO »
SCILLA » REGGIO DI CALABRIA » PENTEDATTILO » GERACE

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

PRÁZDNINY, JÓNSKÉ MOŘE A ŠPIČKA ITALSKÉ BOTY

JÓNSKÉ A JADERSKÉ MOŘE UPROSTŘED PRÁZDNIN

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

Před více než 2 700 lety přinesli Řekové na „špičku italské boty“ vinnou révu, olivovníky a svou kulturu.
Tuto zemi nazvali jménem Italia. O prázdninách vás zveme do nejjižnějšího regionu pevninské Itálie,
který byl ve starověku nejcivilizovanější oblastí západní Evropy a dnes patří k jejím nejchudším regionům.
Chybí mu průmysl, zato nabízí průzračné moře různých modrých odstínů, nebetyčné hory a starobylá
městečka. Specifická v rámci Itálie je i kalábrijská kuchyně.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
Capo Vaticano
2. den: Kolem poledne příjezd do letoviska SANTA MARIA v oblasti Capo Vaticano, do zátoky GIOIA TAURO
pod stolovou horu Monte Porro. Odpoledne ubytování.
Koupání na písečné pláži Santa Maria.
3. den: Výlet do městečka TROPEA, které se zvedá na
50 metrů vysoké skále nad Tyrhénským mořem a bývá
označováno za „barokní balkón Kalábrie“. Prohlédneme si
normanskou katedrálu, pokocháme se výhledy na smaragdové moře, ukážeme si barokní paláce, ochutnáme
místní speciality a půjdeme se vykoupat na jednu z nejkrásnějších městských pláží celé Itálie v zátoce SANTA
EUFEMIA. Návrat na hotel.
4. den: Pobyt u moře, individuální volno, odpoledne pro zájemce lodní výlet na ostrov STROMBOLI, který
se zvedá nad mořskou hladinu přibližně 60 km od pobřeží Capo Vaticano. Na ostrově si nejdříve projdeme
vesnice v typické bílé kubické architektuře. Možnost koupání na jedinečné černé vulkanické pláži. Po setmění
poplujeme pozorovat zářivé erupce činné sopky u svahu Sciara del Fuoco (cca 45 €). Návrat na hotel.
5. den: Pobyt u moře, možnost fakult. výletu vodním taxi na plážičky FOCÚ, které se díky křišťálové vodě
a kulise příkrých skal v anketách pravidelně umisťují mezi nejkrásnějšími plážemi celé Itálie. V podvečer
procházka na vyhlídky u majáku na mysu CAPO VATICANO. Návrat na hotel.
6. den: Celodenní výlet kolem „špičky italské boty“. Postupně navštívíme městečko SCILLA, které oživuje
báje o příšeře Skylle, má pitoreskní rybářskou čtvrť i výhledy k sicilským břehům. Místo prohlídky města
si můžete vybrat koupání na udržované pláži letoviska Marina Grande, které je hlavním střediskem tzv.
Fialkové riviéry. Potom pojedeme podél Mesinské úžiny mezi Apeninským poloostrovem a Sicílií, na rozhraní
Tyrhénského a Jónského moře. Navštívíme i největší město Kalábrie – REGGIO DI CALABRIA, projdeme se
po působivé promenádě a budeme mít možnost navštívit archeologické muzeum s jedinečnými starověkými
řeckými sochami. Alternativně vykoupání v Jónském moři na městské pláži. Odpoledne se zastavíme v „městečku duchů“ PENTEDATTILO, které se lepí na skálu v podobě ďáblovy ruky. Výhledy na jižní úpatí pohoří
Aspromonte i na nejjižnější pobřeží pevninské Itálie. Poté cesta podél Jasmínového pobřeží Jónského moře.
V podvečer prohlídka středověkého městečka GERACE, které se vypíná na 500 metrů vysoké stolové hoře
s výhledy na jónské pobřeží i hory jižní Kalábrie. Návrat na hotel.
7. den: Pobyt u moře, odpoledne odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Kód
IT410-19-1

Termín
22.07. – 29.07.

Cena
12 290,-

Trasa
A, B + Č.Budějovice

Apulie, to jsou bílá městečka ve sluncem prozářené krajině, průzračné moře, stříbrné olivové háje, krasové jeskyně, kvalitní víno a dobrá kuchyně. Nebudeme sice bydlet v hotelu přímo u moře, ale díky ubytování 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 Maledivách. Dosáhneme nejvýchodnějšího mysu Itálie Capo d´ Otranto a budeme se koupat ve dvou mořích.
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 skalisku, 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
elegantní BARI, prohlídka starého města
Bari Vecchia, labyrint uliček, náměstí na
kterých se tísní 40 kostelů, bazilika San
Nicola - postavená pro uložení ostatků
sv. Mikuláše, Štaufský hrad - normanská
stavba na rozvalinách římské pevnosti.
Odpoledne koupání na městské pláži Jaderského moře nebo výlet vlakem s průvodcem 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.
Kód
IT414-19-1

Termín
04.08. – 11.08.

Cena
11 490,-

Trasa
A, B + Č.Budějovice

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** v Capo Vaticano, 5x snídani formou bufetu, plážový
servis (slunečníky, lehátka), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj v hotelu 2700 Kč (povinné při nedoobsazení, 5x večeře (3-chod menu 1250 Kč) pokoj
s výhledem na mořskou stranu 1200 Kč/pokoj, klimatizace na pokoji – 5€/den/pokoj – platba na místě, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 280 Kč

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 2990 Kč (povinné při nedoplnění), 5x večeře 1250 Kč, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 280 Kč

BONUS pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 15. 2. 2019
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

BONUS pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 15. 2. 2019
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil
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ITÁLIE
Otranto

PODPATEK A ŠPIČKA ITALSKÉ BOTY

STROMBOLI A KOUPÁNÍ VE TŘECH MOŘÍCH
JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OKRUHŮ PO JIŽNÍ ITÁLII
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

Putování po špičce a podpatku italské boty s Michalem Hrazdilem. 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
Program B Odlet z Prahy do BARI dle let. řádu. Transfer z letiště na hotel.
2. den: Program A Ráno příjezd do BARI, metropole Apulie. Program B Připojení skupiny k autobusovému
zájezdu u hotelu. Dále společný program A i B. 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 uprostřed poloostrova Salento, možnost večeře.
4. den: Celodenní okruh po poloostrově SALENTO, který na mapě představuje podpatek „italské boty“.
Procházka k romantickému majáku na OTRANTSKÉM MYSU, 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 faPaestum
kultativní 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 (2500 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: Program A 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. Program B Snídaně, transfer na letiště do Neapole a odlet
do Prahy.
11. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.
Matera

Program
A bus
B let

Kód
IT415-19-1
IT416-19-1

Termín
12.09. – 22.09.
12.09. – 21.09.

Cena
14 990,23 790,-

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

APULIE, BASILICATA A KALÁBRIE

Trasa
A, B, G
L2, L3

Cena zahrnuje: Program A: dopravu lux. klim. busem, 8x ubytování
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x
v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento,
4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum), 8x
BARI
NTE
snídani, průvodce Program B: let. dopravu Praha
DE L MO
CAS TE L
BE LLO
– Bari, Neapol - Praha vč. let. tax, odbavené zaALBE RO
vazadlo do 20 kg, transfery z/na letiště, dopravu
O
OTRANT
lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.
P ONTUM
E S TUM ME TA
PA
pokoje s příslušenstvím (1x v Bari, 1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x v letovisku
LI
GALLIP O
Capo Vaticano, 1x v Paestum), 9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, pobytové taxy na hotelech a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 4690
Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 1690 Kč nebo
TICANO
OLI
CAP O VA
S TROMB
4x večeře 890 Kč v Capo Vaticano, výlet 7. den 550 Kč
(min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu
390 Kč Program B 1lůžk. pokoj 4990 Kč (povinné při nedoATTILO
obsazení), 8x večeře 1690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo
P E NTE D
Vaticano, výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků), komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
Zájezdy provází Mgr. Michal Hrazdil
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ITÁLIE

Ostrov Sardinie - Costa Smeralda

SLUNEČNÁ KALÁBRIE

SARDINIE, PŘÍRODNÍ KRÁSY

S VÝLETEM NA SICÍLII A LIPARY

A PAMÁTKY SMARAGDOVÉHO OSTROVA

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

SANTISSIMA TRINITA DI SACCARGIA » ALGHERO » CASTELSARDO » CAPO D’ORSO » LA MADDALENA
» CODDU VECHIU » ALBUCCIU » COSTA SMERALDA » PORTO CERVO » GROTTA DEL BUE MARINO »
CALA LUNA » SAN TEODORO » OLBIA

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

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

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. Tento výlet se
koná dle aktuální povětrnostní situace a stavu moře a objednává se až na místě.
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 ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli. Na ostrově Lipari lze absolvovat
prohlídku historického města Lipari nebo se budeme moci zúčastnit okruhu mikrobusem kolem ostrova. Na
ostrově Vulcano můžeme využít léčivých koupelí v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích
z černého sopečného písku. Na závěr připlujeme k ostrovu Stromboli, kde budeme moci pozorovat ohromná
lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou procházku vesničkou plnou obchůdků a posezení.
K večeru návrat lodí zpět na ubytování.
5. den: Celodenní výlet autobusem a trajektem na SICÍLII. Přejedeme krátkým trajektem Messinskou úžinu
oddělující Kalábrii od Sicílie a navštívíme město MESSINA. Zde uděláme krátkou zastávku na prohlídku unikátní katedrály s funkčním orlojem i na krátké posezení na kávu nebo něco sladkého. Po poledni navštívíme
TAORMINU, jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen v nádherných
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 trvá cca 3 hodiny s volným rozchodem. K večeru návrat 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.
Kód
IT413-19-1
IT413-19-2
IT413-19-3
IT413-19-4
IT413-19-5
IT413-19-6
IT413-19-7
IT413-19-8
IT413-19-9

Termín
11.06. – 18.06.
18.06. – 25.06.
09.07. – 16.07.
23.07. – 30.07.
06.08. – 13.08.
20.08. – 27.08.
03.09. – 10.09.
10.09. – 17.09.
17.09. – 24.09.

Cena
22 990,22 990,23 990,23 990,23 990,23 990,22 990,22 990,21 990,-

Odlet
Praha, Brno
Praha, Brno
Praha, Brno
Praha, Brno
Praha, Brno
Praha, Brno
Praha, Brno
Praha, Brno
Praha, Brno

Cena zahrnuje: let. přepravu tam a zpět, let. taxy, 7x ubytování ve 2lůžk. pokojích (hotely*** nebo apartmány), 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, pobytovou taxu (cca 1 €/os./noc.) a vše, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč, fakult. výlety, platba na místě: výlet ve člunech kolem mysu Capo
Vaticano cca 20 €, noční výlet na Stromboli cca 50 €
Slevy: 3. a 4. osoba na přistýlce 2000 Kč, 1. dítě do 12 let na přistýlce 7500 Kč, 2. dítě do 12 let na přistýlce 3500 Kč
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Zájezd za přírodními krásami i památkami Sardinie pro ty, kteří nechtějí strávit svoji dovolenou pouze
lenošením u moře.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Sardinii. Transfer do hotelu.
2. den: Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta vnitrozemím ostrova k SANTISSIMA TRINITA DI SACCARGIA, překrásný románský kostelík z poč. 12. stol. Dále návštěva malebného přístavu ALGHERO, přezdívaného díky katalánské tradici „malá Barcelona“. Uvidíme katalánskou gotickou katedrálu sv. Marie, náměstí,
obranné valy, kostel a klášter sv. Františka i nábřeží. Severním pobřežím do malebného historického městečka
CASTELSARDO. Městečko s hradem, který leží na mohutném skalisku a majestátně se tyčí nad pestrobarevnými domky rozesetými po útesu. Z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, přístav i moře. V příkrých
středověkých uličkách nalezneme množství kostelíků, náměstíčka, restaurace. Fotozastávka u skály ve tvaru
sloního těla ROCCIA D’ELEFANTE.
3. den: Pobyt a odpočinek u moře.
4. den: Výlet na severovýchodní část Sardinie. CAPO D’ORSO, krátký výstup ke skalisku ROCCIA DELL’ORSO (ohromný erozí vymodelovaný žulový blok připomínající medvěda). Odtud jsou krásné výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví LA MADDALENA, pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou
přírodu a překrásné pláže se stala NP. Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými
uličkami, působivým náměstím. Cesta za dávnou historií Sardinie. Návštěva starověkého komplexu Prisgiona nuraghe, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na Sardinii, prehistorické hrobky CODDU
VECHIU (hrobka obrů) a nurag ALBUCCIU u Arzacheny. Příjezd do srdce pobřeží COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), které je považováno za nejkrásnější část pobřeží Sardinie se skalisky, malebnými plážemi,
ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. Návštěva městečka PORTO CERVO, které je skutečným centrem
Costy Smeraldy s krásným přístavem, kde kotví množství jachet, s obchůdky a restauracemi a záplavou květin.
5. den: Pobyt u moře.
6. den: Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakult. lodního výletu spojeného s návštěvou pobřežní vápencové jeskyně GROTTA DEL BUE MARINO a s následným koupáním na údajně nejkrásnější italské pláži CALA
LUNA, která dostala své jméno podle srpkovitého tvaru připomínající Měsíc.
7. den: Pobyt u moře. Pro zájemce výlet na NURAG MANNU, který se nachází na působivém místě nad
mořem, odkud jsou nádherné výhledy na východní pobřeží Sardinie.
8. den: SAN TEODORO, městečko umístěné jen kousek od jedné z nejvyhlášenějších pláží La Cinta. OLBIA,
návštěva města, kde se seznámíme s charakteristickou Corso Umberto plnou obchůdků a navštívíme nejdůležitější památku města: románský kostel San Simlicio, postavený ve 12. stol. ze žulových bloků. Odlet do Prahy.
Kód
IT419-19-1

Termín
29.05. – 05.06.

Cena
22 990,-

Svoz let.
L6

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Sardinie a zpět vč. let. tax, transfery z/na letiště, výlety dle program,7x ubytování
v hotelu****- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi vč. sklenice vody a vína k večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. Výlety a vše ostatní co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”
Fakultativní příplatek: komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
Poznámka: Pořadí navštívených míst se může změnit.

SMARAGDOVÁ SARDINIE

Program zájezdu s podobným programem a bližší info na www.redok.cz
Kód
IT473-19-1
IT473-19-2

Termín
07.06. – 16.06.
06.09. – 15.09.

Cena
13 990,14 390,-

Trasa
N + Plzeň
N + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt z/na Sardinii, 7x ubytování v apartmánech (2lůžk. ložnice se spol. příslušenstvím), 6x českou polopenzi (jednoduchá strava), průvodce

ITÁLIE
Noto

Sardinie - Castelsardo
Argigento

SICÍLIE – OSTROV BOHA SLUNCE

DVĚ MOŘE, NEJVĚTŠÍ EVROPSKÁ SOPKA

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

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, zakladatel 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 ostrovech až po atmosféru sicilských měst Taorminy a Cefalú.
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. Nalodění 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, starověké 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 Svornosti – 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 přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2 000 m. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které
se zvedají 3 330 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 paTaormina - Isola Bella
lácem Corvaia, antická cisterna Naumachie,
městský park Lady Florence se subtropickou
zahradou, 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 nabízí výhledy po celém souost-

roví. 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 dezertního 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. Odpoledne přejezd do Palerma. Program B Transfer na letiště a odlet
do Prahy. Program A Nalodění a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách.
10. den: Program A Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI. Prohlídka centra města – barokní kostely
a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel sv. Kláry – mauzoleum anjuovskýcha bourbonských
králů. Kolem poledne poledne odjezd z Neapole.
11. den: Program A Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.
Program
A bus/trajekt
B let
A bus/trajekt
B let

Kód
IT417-19-1
IT418-19-1
IT417-19-2
IT418-19-2

Termín
01.07. – 11.07.
02.07. – 09.07.
30.08. – 09.09.
31.08. – 07.09.

Cena
15 890,22 390,15 890,22 390,-

Trasa
A, B, G
L2
A, B, G
L2

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 - výběr 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, odbavené zavazadlo do 20 kg, transfery z/na
letiště, 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“
ITÁLIE
NEAPOL
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj
3600 Kč (povinné při nedoobsazení), 6x večeře
v hotelu 1800 Kč, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 390 Kč, 2lůžk. kajuta na trajektu tam
i zpět 2800 Kč (na vyžádání)
Program B 1lůžk. pokoj 4100 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře v hotelu 2100 Kč komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč. Program A i B
výlet Syrakusy 8. den 600 Kč/os. (min. 20 účastníků)
Zájezdy provází Mgr. Michal Hrazdil, Mgr. Petra Pavlíková

Doporučujeme
- hotel u Taorminy s výhledem na Etnu
- Segesta, město tajemných Elymerů
- mozaiky Monrealské katedrály
- antické Údolí chrámů u Agrigenta
- historické a barokní město Noto

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

Cefalú
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ITÁLIE, FRANCIE
Bonifacio

Bastia

Ajaccio

KORSIKA, AZUROVÉ MOŘE

SARDINIE A KORSIKA

A ŠTÍTY HORSKÝCH VELIKÁNŮ

KRÁSNÉ OSTROVY STŘEDOMOŘÍ
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

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

Na ostrově Korsika navštívíme Ajaccio, Sartene, Corte i Bonifacio. Druhým z ostrovů bude Sardinie, krásné moře a pobřeží se zálivy, mořskými jeskyněmi, vnitrozemí ostrova s horskými masívy a památkami
na různá období historie.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Trajekt Livorno - Bastia. Cesta vnitroze- Corte
mím Korsiky do oblasti Propriana. Cestou návštěva starobylého 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 církevních 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 Barcelona“. 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.
Kód
IT421-19-1

Termín
11.09. – 22.09.

Cena
14 390,-

Trasa
N + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekty, 9x jednoduché ubytování - 7x v apt. na Sardinii a 2x v chatkách na Korsice
(2lůžk. ložnice) s možností vaření, 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 ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: výběr ložnice v chatce 350 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč
Poznámka: zájem o dokoupení kajut je nutné nahlásit CK nejpozději do 28.2.2019 (zájemce pak budeme kontaktovat, ne
každá loď garantuje kajuty)
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POBYT U MOŘE V ZÁTOCE VALINCO S VÝLETY
BASTIA » CORTE » PROPRIANO » EVISA » SPELUNCA » PORTO » CALANCHE » CARGHESE » FILITOSA
» SARTĒNE BAVELLA » BONIFACIO » AJACCIO » ILES SANGUINAIRES

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.
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: Pro zájemce celodenní výlet. Odjezd do EVISY (805 m), odtud příjemný pozvolný sestup do soutěsky
SPELUNCA (2-3 hod.), jedné z nejkrásnějších atrakcí ostrova, možnost osvěžujícího koupání v kaskádách.
Poté návštěva nedalekého malebného města PORTO s janovskou věží. Odpoledne navštívíme bizarní skály
CALANCHE , 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 FILITOSA 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 pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce projížďka lodí pod skalnatými útesy (cca 20 €/os.), možnost koupání u skalisek 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 společně 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.
Kód
FR468-19-1*
FR468-19-1
FR468-19-2

Termín
30.05. – 10.06.
28.06. – 07.07.
23.08. – 01.09.

Cena
14 790,16 490,14 990,-

Trasa
J* + Břeclav, Bratislava
J* + Břeclav, Bratislava
J* + Břeclav, Bratislava

Korsika + 2 programové dny navíc*, termín 30.05. – 10.06.
1. den navíc: 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.
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, pobytovou taxu, povlečení, 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 4800 Kč, 2. termín 6800 Kč, 3. termín 4800 Kč, 6x polopenze - 3 chodové
francouzské menu se sklenkou vína 3120 Kč (začíná 3. den snídaní a končí 8. den večeří), u termínu FR422-18-1* 8x polopenze
(3. - 11. den) 4160 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč (420 Kč)*
Poznámka: Jízdní řády trajektů na sezonu 2019 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo lehké
úpravy programu z důvodu jejich změny.

FRANCIE

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

POBYT V ZÁTOCE ANDĚLŮ S VÝLETY
ANTIBES » VILLENEUVE-LOUBET » GRASSE » KAŇON VERDON » RAMATUELLE » ST. TROPEZ » PORT
GRIMAUD » CANNES » VILLEFRANCHE-SUR-MER » ÉZE » ST-PAUL-DE-VENCE » NICE » MONACO »
MONTE CARLO

Seznámíme se s kouzelným krajem Azurového pobřeží. Ubytováni budeme v městečku Villeneuve-Loubet, 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, projedeme 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 vyhlášeném Marinelandu nebo aquaparku, vykoupeme se na světoznámých plážích a závěr našeho pobytu
bude patřit Monacu a Monte Carlu. Užijte si dovolenou na Francouzské Riviéře!
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – LETECKY
1. den: Program A V odpoledních hodinách odjezd z ČR (cca 16:00 hod. překročení hranic ČR).
2. den: Program A Příjezd na francouzskou Riviéru. Ranní procházka po provensálském trhu v středomořském 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 Anglické 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 nejdůležitějším 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 Picasso, 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 krásných písečných plážích u St. Tropez
a prohlídka starosvětsky krásného města ST-TROPEZ naproti pahorkům Massif des Maures, staré město Vieux Port, četnická stanice a výhledy od pevnosti na celý záliv. Lodí přejedeme ze St. Tropez (nejkrásnější
pohledy na město) do francouzských „Benátek“, městečka PORT-GRIMAUD, vystavěného na kanálech kotvící jachty, půvabné osobité domky. Večerní CANNES, elegantní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty
o rozměrech zaoceánských plavidel, procházka po světovém letovisku, boulevard Croisette, filmový palác.
7. den: Společný program A i B. Výlet do nejúchvatnějších městeček na kopcích. Přes 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 strhujícím 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. Program B Variantně možnost individuálního výletu do
Monaca místní dopravou.
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 České republiky v odpoledních hodinách (přejezd hranic v cca
11:00 hod.).
Program
A bus
B let

Kód
FR423-19-1
FR424-19-1

Termín
23.08. – 01.09.
25.08. – 31.08.

Cena
14 390,19 990,-

Trasa
A, B, G + Plzeň
L2, L3

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

kaňon Verdon

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. dopravu 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 5700 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč.
Program B: 1lůžk. pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavené zavazadlo do 20 kg 1400 Kč, komO
plexní pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč.
MONOAC
MONAC
Program A+B Pro zájemce o návštěvu Marinelandu - nutná rezervace předem v CK (skup.
slevy od 20 osob, platba na místě cca 30 €).
NICE
GRASSE
NICE
Možnost zajištění večeří průvodcem na místě,
GRASSE
cena jedné večeře cca 16 €/os., platba na místě
IBES
ANTS
v restauraci.
ANTIBSE
E
CANN
CANNES
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Doporučujeme
- nejkrásnější místa francouzské Riviéry
- možnost návštěvy Marinelandu

PEZ
ST. TPREOZ
ST. TRO
ELLE
RAMAETLU
LE
RAMATU
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SLOVINSKO, CHORVATSKO, ITÁLIE
Bled

Mali Lošinj

Piran

SLOVINSKO, ITÁLIE, MOŘSKÉ LÁZNĚ

KRÁSY SLOVINSKÉHO A ITALSKÉHO JADRANU
KOUPÁNÍ, JESKYNĚ A DOTEK ALP

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

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

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 památek UNESCO. Navštívíme pohádkový zámek Miramare, zažijeme pravou atmosféru italského přístavu,
koupání v moři i v bazénech s mořskou vodou parku Laguna.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách. 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, koupání, 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. Odpoledne návrat do hotelu, koupání.
5. den: Výlet do Itálie na pohádkový zámek MIRAMARE. Bílý zámek na útesu s překrásnými zahradami. 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 v ranních hodinách (Brno cca 5:30 hod.) a dále dle míst nástupů.
Kód
SLO425-19-1
SLO425-19-2

Termín
13.07. – 21.07.
31.08. – 08.09.

Cena
13 490,13 490,-

Trasa
A, B, L
A, B, L

Ubytování: hotel Vile Park*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Hotel. komplex přímo na pláži
s přístupem do mořského parku Laguna a na pláž Arcobaleno s venkovními bazény. Vstup do mořského parku v řádné otevírací době, bazény a vířivky jsou v ceně zájezdu, stejně jako vstup na pláž. Sauny, wellness, masáže za příplatek.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi
formou bufetu, pobytovou taxu, vstup do mořského parku, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
BLED
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení),
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
ITÁLIE
Sleva: 3.osoba na pokoji na přistýlce 800 Kč, dítě do 15ti let 1500 Kč
CIVIDALE
DEL FRIU
LI

S LOV I N

BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.2.2019
Zájezdy provází Dalibora Vojvodová

Doporučujeme

DUINO
TERST
KOPER
PORTOR
OŽ
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SKO

SEČOVL
JE

- mořský park Laguna – vstupy v ceně
- slovinský kras a unikátní Skočjanské jeskyně
- symbol Slovinska jezero Bled

SEVERNÍ JADRAN

A JEHO OSTROVY KRK - CRES - LOŠINJ
TERST » ZÁMEK MIRAMARE » OSTROV KRK » VRBNIK » BAŠKA » OPATIJA » PULA » ROVINJ » PAZIN
» OSTROV CRES » OSTROV LOŠINJ » PIRAN » PORTOROŽ » POREČ » POSTOJENSKÉ JESKYNĚ »
LJUBLJANA

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
Rovinj
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 s 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, velkolepý 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 malebných městeček
ostrova 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 podzemních chodeb, krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana. LJUBLJANA – hlavní
město Slovinska, kterému dominuje hrad, z jehož věží je výhled až k Julským Alpám. Odjezd do ČR.
9. den: Předpokládaný příjezd do republiky v časných ranních hodinách.
Kód
HR426-19-1

Termín
30.08. – 07.09.

Cena
11 990,-

Trasa
J*

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelovém kompelxu
- 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi, pobytovou
ANA
SKO
LJUBLJ
taxu, průvodce
S LOV I N
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co
NSKÉ
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
POSTOJE NĚ
JESKY
Fakultativní příplatek: výlet na ostrovy Cres a Lošinj
TERST
6. den zájezdu 400 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 320 Kč
IRAN

Doporučujeme

- návštěvu Postojenjských jeskyní
- noblesní Portorož

P

OPATIJA

PAZIN
POREČ
ROVINJ
PULA

CHORV
KRK
CRES
LOŠINJ

AT S K

Ostrov Lastovo - maják Struge

Ostrov Hvar

Ostrov Lastovo

LASTOVO, OSTROV NEDOTČENÉ KRÁSY

HVAR, CHORVATSKÁ MADEIRA
NEJSLUNĚJŠÍ OSTROVY JIŽNÍ DALMÁCIE

SPLIT » OSTROV LASTOVO » PASADUR » UBLI » LASTOVO » HELIDROM » ZAKLOPATICA » SKRIVENA
LUKA » MAJÁK STRUGE » OSTROV HVAR » HVAR » STARI GRAD » JELSA » VRBOSKA » STARIGRADSKE
POLE » SPLIT

Navštivte s námi Lastovo, druhý nejvzdálenější ostrov v Chorvatsku. Stejně tak jako ostrov Vis, bylo
i Lastovo dlouho zavřeno turistickému ruchu. Čeká nás objevování skrytých pláží a zátok chráněných
hustými středomořskými lesy, mimořádně čisté moře, které přímo vyzývá ke koupání a k potápění, nezapomenutelné výhledy, cenné historické památky, jedinečná etnografie a gastronomie. Pokusíme se na
vlastní oči přesvědčit, že vše je tu ve znamení čísla 46. Nachází se zde 46 kostelů a kaplí, 46 polí, vinic
a olivových sadů, 46 kopečků a vršků a obklopuje ho 46 ostrůvků. Druhá polovina našeho zájezdu po
nejslunnějších ostrovech jižní Dalmácie bude patřit chorvatské Madeiře – ostrovu Hvar. Malebný ostrov
s horským masivem sv. Nikola, plný zeleně, levandule, rozmarýnu, vinné révy a historických městeček.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z republiky.
2. den: Dopoledne příjezd do SPLITU, dle časových možností procházka a prohlídka, palmami lemovaná
přístavní promenáda, Diokleciánův palác. Odpoledne přejezd katamaránem (plavba cca 3,5 hod.) na OSTROV LASTOVO, který je součástí přírodní rezervace s více jak 40 ostrovy, ostrůvky, skalními útesy a davy
turistů sem ještě nedorazily. Transfer na hotel do městečka Pasadur, kde budeme 4 noci ubytováni, večeře.
Romantické duše ocení, že Lastovo je parkem tmavé oblohy. Jeho odlehlost zajišťuje dokonalé podmínky pro
pozorování hvězd.
3. den: Prohlídka ostrova Lastovo, který je bez nadsázky ztracený ráj, přirozené soužití člověka a přírody. Ve vnitrozemí ostrova vyjedeme na HELIODROM, panoramatické výhledy na horu HUM a na otevřené
moře směrem k Itálii, souostroví Lastovo, na ostrov Mljet, Korčula aj. Pokračujeme na promenádu zátoky
ZAKLOPATICA a do středověkého městečka LASTOVO, rozloženého v prudkém svahu mezi okolními kopci,
olivovníky, renesanční a barokní kostely, z nichž nejslavnější je farní kostel sv. Kuzme a Damjana, specifická
architektura a symboly Lastova komíny (fumary), každý komín je jiný a je oslavou řemesel starých mistrů.
Jih ostrova SKRIVENA LUKA, jedna z největších a nejkrásnějších zátok na ostrově, možnost výstupu na
impozantní MAJÁK STRUGE, druhý nejstarší na Jadranu (1839).
4. den: Fakultativní lodní výlet kolem ostrovů LASTOVSKÉHO SOUOSTROVÍ. Z hladiny moře budeme obdivovat ostrůvky, ostrovy a zátoky se zastávkami, koupání. Poobědváme typickou rybu, místní produkty a víno,

mj. se vylodíme na OSTROVĚ MLADINE, užijeme si koupání na PLÁŽI SAPLUN s písečným dnem, která je
perlou ostrovů Lastova.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno, bohaté možnosti pěších výletů do neporušené přírody, tiché zátoky,
možnost potápění, šnorchlování, městečko UBLI, ostrov PREZBA, lodní výlety na okolní ostrůvky aj.
6. den: V časných ranních hodinách přejezd katamaránem (plavba cca 2 hod.) na OSTROV HVAR. Prohlídka
městečka HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj. Odjezd našim busem do městečka Stari Grad, kde budeme po 3 noci ubytováni. Příjezd na hotel,oběd,
ubytování, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
7. den: Dopoledne prohlídka středověkého městečka STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána,
zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, křivolaké uličky, opevněný zámek Tvrdalj,
který byl sídlem známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. Odpoledne po obědě pobyt u moře.
8. den: Výlet po ostrově Hvar, který patří k největším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Prohlídka městečka JELSA, poklidné a tiché úzké uličky, romantická náměstíčka, pozůstatky antické pevnosti - pozorovatelny Tor z megalitických bloků. VRBOSKA nazývaná „Malé Benátky“, ležící uvnitř hlubokého fjordu, středomořská architektura, staré měšťanské domy a kostely. Návrat na hotel, oběd. Odpoledne STARIGRADSKE
POLE nejlépe dochovaná antická řecká krajina středomoří. Vinice a olivovníky od první kolonizace za dob
starých Řeků zůstaly téměř nedotčeny a jsou jedinečným svědectvím geometrického systému dělení půdy,
který se používal ještě v antických dobách.
9. den: Pobyt u moře, individuální volno. V odpoledních hodinách plavba trajektem (cca 2 hod.) do Splitu.
Vylodění a cesta do ČR.
10. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Hvar

Lastovo

Kód
HR427-19-1

Termín
13.09. – 22.09.

Cena
12 990,-

Trasa
B, E, L

Ubytování: Hotel Solitudo*** na ostrově Lastovo, středomořský styl, přímo na břehu moře, pár metrů od pláže.
Depandance hotelu Lavanda*** na ostrově Hvar, 50 metrů od pláže
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, lodní lístky na ostrovy Lastovo a Hvar, 7x ubytování (4x hotel***, 3x dependance
hotelu***) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., 7x strava (3x all inclusive light – snídaně, obědy, večeře formou bufetu,
alko i nealko nápoje pouze k obědu a večeři v dep. hotelu Lavanda na ostrově Hvar, 4x polopenze - snídaně bufetem, večeře
výběrem z menu v hotelu Solitudo na ostrově Lastovo), pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2900 Kč, na vyžádání - hotel Solitudo pokoj s balkonem nebo terasou 250 Kč/os, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, fakult. lodní výlet 4. den cca 40 – 45 €, platba na místě, nutné nahlásit předem v CK.
Sleva: 3. osoba na přistýlce 1100 Kč
Poznámka: 2lůžkové pokoje s přistýlkou v dep. hotelu Lavanda bez možnosti klimatizace.
Zájezd provází Michaela Bencová
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

KO

CHORVATSKO

CHORVATSKO
Komiža

zátoka Stiniva

OSTROV VIS

POKLAD STŘEDNÍ DALMÁCIE

JEDEN Z NEJŽÁDANĚJŠÍCH POBYTŮ U MOŘE S VÝLETY
STŘEDOMOŘSKÁ ATMOSFÉRA, SKRYTÉ PLÁŽE A ZÁTOKY, BOHATÁ HISTORIE
SPLIT » OSTROV VIS: KOMIŽA » OSTROV BIŠEVO » TITOVA JESKYNĚ » VIS » OSTROV RAVNIK

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

- 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 dopoledních hodinách.
Komiža

Požádáte-li Chorvata, aby vám jmenoval tři nejhezčí ostrovy své vlasti, ve výčtu nebude pravděpodobně
chybět Vis. Přírodní krásy ostrova, příchuť zapovězeného – pro veřejnost nepřístupný do roku 1989,
členité pobřeží s množstvím zátok, jeskyní a nejednou nádhernou skrytou pláží, mediteránská městečka
místo rozlehlých rekreačních center, subtropická vegetace, historické a kulturní bohatství a průzračné
vody Jaderského moře zvou ke strávení krásné a klidné dovolené. Poznejte dosud nepoznané, zpomalte
a vychutnejte si tento ostrov, ostrov rybářů a vinařů, kde život plyne doposud neuspěchaným tempem.
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
stejnojmenném městečku. Odjezd na ubytování do starobylé Komiži, ležící na úpatí nejvyššího vrcholu ostrova, 587 m vysoké hory Hum. Ubytování v hotelu přímo na pláži, individuální volno, odpočinek, koupání, večeře.
3. den: Pobyt u moře. Seznámení s podmanivým typicky středomořským městečkem KOMIŽA, benediktinský klášter sv. Mikuláše, úzké uličky lemované tmavohnědými domky ze 17. a 18. stol. semknuté kolem
přístavu, přístavu dominuje renesanční pevnost s Rybářským muzeem. Komiža je považována za kolébku
rybářství na Jadranu a už v minulých stoletích byli komižští rybáři známí ve všech středomořských přístavech jako vynikající znalci svého řemesla. Odpočineme si 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 nejvzdálenější chorvatský osídlený ostrov BIŠEVO, všudypřítomná rozmarýna a především fantastická MODRÁ JESKYNĚ, od r. 1951 chráněna jako geomorfologická památka přírody.
Její 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. Říká se,
že první vinnou révu v Dalmácii zasadili staří Řekové a že byla zasazena právě na Višském poli. Již antický
spisovatel Agatarhides hovořil, že víno z Visu je ve srovnání s jinými lepší. Ochutnávka místních specialit

Kód
HR429-19-1
HR429-19-2
HR429-19-3
HR429-19-4

Termín
21.06. – 30.06.
28.06. – 07.07.
23.08. – 01.09.
06.09. – 15.09.

Cena
13 590,13 690,13 690,12 690,-

Trasa
B, E
B, E
B, E
B, E

Ubytování: Hotel Biševo, se nachází přímo u oblázkové pláže ve stínu borovic a pinií, v historickém městečku Komiža na
ostrově Vis, který přitahuje turisty krásnými plážemi a atmosférou.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt Split – Vis – Split, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s klim. a příslušenstvím, 7x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet), pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2800 Kč
(počet 1lůžk. pokojů je velmi omezen), pokoj s
Komiža
balkonem na mořskou stranu 750 Kč/os., pokoj
s balkonem 400 Kč/os., komplex. pojištění vč.
storna zájezdu 330 Kč

Doporučujeme
- podmanivé městečko Komiža
- ostrov Biševo s Modrou jeskyní
- zátoka Stiniva, přírodní památka

CHORVATSKO – PRIMOŠTEN
Jedno z nejvyhledávanějších letovisek Jadranu, staré
rybářské městečko obklopené řetězem ostrůvků
a chráněné svahy Dinárského pohoří.

HOTEL ZORA***

A PAVILONY HOTELU ZORA**
24

Ravello

Krásné oblázkové pláže a koupání, venkovní bazén, výborná strava
formou bufetu, vhodné i pro rodiny s dětmi, bohaté možnosti výletů
Termíny, ceny, možnosti dopravy a více info o pobytech v Primoštenu na www.redok.cz pobytové zájezdy

CHORVATSKO
vodopády Kravica

NP Mjet

Dubrovník

DUBROVNÍK A ELAFITSKÉ OSTROVY

JIŽNÍ DALMÁCIE A OSTROVY

POČITELJ » VODOPÁDY KRAVICA » OSTROV LOKRUM » OSTROV ŠIPAN » OSTROV LOPUD »
DUBROVNÍK » BOKA KOTORSKÁ » KOTOR » BUDVA STON » MALI STON

STAROBYLÝ DUBROVNÍK A MOSTAR

S VÝLETEM DO ČERNÉ HORY A BOSNY A HERCEGOVINY MLJET, KORČULA, HVAR

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hod. odjezd z ČR.
2. den: Dopoledne POČITELJ, historické město ležící na řece Neretvě, Šišman-Ibrahim pašova mešita čekající
na zápis do seznamu památek UNESCO, osmanská architektura a VODOPÁDY KRAVICA na ponorné řece
Trebižat, které vypadají jako miniatura Viktoriiných vodopádů (120 m široké, 27 m vysoké), 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 zahrada, koupání v přírodním slaném jezírku „Mrtvo more“.
7. den: Celodenní výlet na pobřeží Černé Hory - Budvanská riviéra. Trajektem přes BOKU KOTORSKOU,
připomínající norské fjordy, středověký KOTOR s masívem Lovčenu, BUDVA, staré město, mohutné hradby
s vyhlídkou na Sv. Stefan.
8. den: Pobyt u moře. Polodenní výlet do oblasti Malostonského zálivu. Navštívíme městečko STON - historické 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 ranních hodinách.
Kód
HR432-19-1

Termín
06.09. – 15.09.

Cena
14 390,-

Trasa
B, E, L

Ubytování: hotel Sunce*** v přímořském letovisku Neum, přímo na břehu Jaderského 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 hotelu - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, klimatizací, sat TV a balkonem, 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu, 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 - strana park 2800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, na
vyžádání 1lůžk. pokoj s balkonem - strana moře 3500 Kč, na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os.,
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Doporučujeme
- iIkona Chorvatska - město Dubrovník
- Elafitské ostrovy - Lopud, Šipan, Koločep, Lokrum
- Ston - Čínská zeď Evropy, loviště ústřic
- výlet na pobřeží Černé Hory

Dubrovník

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

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických
památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar, hornatý poloostrov Pelješac i Dubrovník.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
Mostar
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
centra, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most)
aj. Odjezd na ubytování k Jaderskému moři, odpočinek, večeře.
3. den: Celodenní výlet do DUBROVNÍKU, Staré město, dlážděné
ulice a barokní budovy, 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, koupání, možnost fakultativního výletu na nedaleký ostrov Lokrum.
4. den: OSTROV MLJET - 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 benediktinský klášter, koupání, městečko POMENA, individuální volno. V podvečerních hodinách
návrat na hotel.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Projedeme POLOOSTROVEM PELJEŠAC do oblíbeného letoviska OREBIČ, které leží 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 kapitánský 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 katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návštěva městečka STON, městské hradby
ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě. Návrat na hotel.
7. den: Pobyt u moře.
8. den: Celodenní výlet na OSTROV HVAR, patřící k největším, nejslunějším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím ostrova slunce a levandule. Navštívíme středověké městečko STARI
GRAD, jeho nádherné historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, 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: Pobyt u moře, individuální volno. Kolem 16.00 hod. odjezd do ČR.
10. den: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.
Kód
HR431-19-1

Termín
30.08. – 08.09.

Cena
14 690,-

Trasa
B, E, L

Cena zahrnuje: 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 příslušenstvím, 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, strana park 2800 Kč, na vyžádání 1lůžk. pokoj s balkonem, strana moře
3500 Kč, na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 31.1.2019
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

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

CHORVATSKO, BOSNA A HERCEGOVINA
NP Mljet
Mostar

Dubrovnik

CHORVATSKÉ HORY S KOUPÁNÍM

NEJVYŠŠÍ VRCHOLY OSTROVŮ SEVERNÍHO JADRANU

OSTROV KRK » VRBNIK » PUNAT » JURANDVOR » BAŠKA » OSTROV RAB » LOPAR » MUNDANIJE »
RAB » KRK » OSTROV KOŠLJUN » OSTROV CRES » CRES » LUBENICE » PERNAT » VALUN » OSTROV
LOŠINJ » NEREZINE » OSOR » VELI LOŠINJ

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

Na čtyřech chorvatských ostrovech - Krk, Rab, Cres a Lošinj se potkávají středověká opevněná městečka,
opuštěné zátoky a krásné pláže. Během našeho pěšího putování poznáme 4 jadranské ostrovy, které mají
mnoho společného, přesto jsou v jednotlivostech odlišné - turistický Krk, odlehlý Rab, pohodový Cres
a rozkvetlý Lošinj. Ochutnáme výbornou žlahtinu ve sklepích Vrbniku, zaplaveme si v klidných zátokách
Balvanidy či Krivice, vystoupáme do středověkých zapomenutých vesniček s nekonečnými výhledy na
pobřeží okolních ostrovů či pohoří pevninského Velebitu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd autobusem z České republiky, noční přejezd přes Rakousko a Slovinsko
do Chorvatska.
2. den: OSTROV KRK, malebná rybářská osada VRBNIK, v místních konobách možnost ochutnávky nejznámějšího vína Vrbnička Žlahtina, odjezd na ubytování do PUNATU. Procházka podél pobřeží s výhledy na
Punatský záliv a ostrůvek Košljun.
3 den: Odjezd do sedla Treskavac (319 m), odtud pěšky výstup na nejvyšší vrchol ostrova Krk - Obzova
(568 m), sestup do Baščanske Dragy k autobusu (celkem 4 hod). Přesun do JURANDVORU, raně románský
kostel sv. Lucie z 12. stol. s nejstarší datovanou písemnou památkou charvátského jazyka Baščanska Ploča.
Malebné městečko BAŠKA na břehu moře nebo možnost pokračovat pěšky z Jurandvoru po úbočí měsíční
krajiny na Plato Mjeseca do Bašky (celkem 2 hod). Návrat do Punatu.
4. den: Fakultativní výlet na OSTROV RAB z přístavu Valbiska do přístavu Lopar, místní dopravou do vesnice
MUNDANIJE, kde začíná Premužičova stezka s nejvyšším vrcholem Rabu Kamenjak (410 m). Sestoupíme
až do městečka RAB (celkem 4 hod.) na západním pobřeží ostrova s chráněným parkem Komrčar. Místní
dopravou zpět do Loparu a trajektem na Krk, autobusem do Punatu. Kdo se nezúčastní fakult. výletu, možnost
návštěvy města KRK (středověké hradby, mohutné městské brány, katedrála) či výlet na malý ostrov Košljun
s proslulým františkánským klášterem.
5. den: Z přístavu Valbiska lodí na OSTROV CRES, autobusem na sever ostrova do sedla Križič (370 m), pěší
výstup po kamenné stezce na Sis (639 m), po hřebenu na nejvyšší vrchol ostrova Gorice (648 m) s dalekými
pohledy na pobřeží Istrie, město Rijeku a severní zalesněnou část ostrova Cres - Tramuntanu (3,5 hod).
Odjezd do starobylého městečka CRES. Navíc možnost procházky olivovníkovými háji a sejít do Cresu (celkem
2 hod.), kde budeme po 3 noci ubytovaní.
6. den: Odjezd k Valunu, pěšky výstup do vesnice LUBENICE, prehistorické, téměř nedobytné pevnosti na
strmém útesu s rozsáhlými výhledy (378 m), přes vesnici PERNAT sejdeme do malé osady na břehu moře
VALUN (koupání). Cestou výhledy na Valunský záliv a sladkovodní Vranské jezero (celkem 5 hod.), autobusem
návrat zpět do Cresu.
7. den: Přejezd na ostrov LOŠINJ, z městečka NEREZINE na nejvyšší vrchol ostrova Lošinj – Televrina
(589 m). Vystoupáme ke kapli sv. Nikola (558 m), po kamenitém hřebeni na Televrinu, pozvolný sestup do
OSORU (restaurace, koupání) na břehu moře (celkem 6-7 hod.). Autobusem návrat zpět do Cresu. Lehčí varianta: autobusem do města VELI LOŠINJ známého muzeem delfínů a jejich pozorováním, nenáročný hodinový
výstup na hřeben ke kapli sv. Ivan (210 m), sejdeme k zátokám Krivica či Balvanida (koupání, restaurace
s rybími specialitami), zpět stejnou cestou k autobusu (pěšky celkem 3 hod.), autobusem návrat do Cresu.
8. - 9. den: Pobyt u moře, prohlídka CRESU, odpoledne busem na trajekt, lodí na ostrov Krk a odjezd přes
Slovinsko a Rakousko, návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Kód
HR433-19-1

Termín
07.09. – 15.09.

Cena

Trasa

14 490,-

J* + Jihlava, Břeclav, Bratislava

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim busem, 6x ubytování v hotelu s polopenzí, komplexní pojištění vč. storna zájezdu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní služby vč. jednodenního výletu na Rab a náklady s nimi spojené, případná místní doprava a vše ostatní,
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 2200 Kč
Poznámka: V případě nedostatečného naplnění zájezdu může mít zájezd společnou autobusovou dopravu s cyklistickou
variantou, která je koncipovaná tak, aby výrazně nenarušovala program.
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BOSNA A HERCEGOVINA

A JIŽNÍ DALMÁCIE

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

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 na krásných plážích Jadranu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Prohlídka města JAJCE, Starý hrad, Medvědí věž. Vodopád řeky PLIVY. Zastávka u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK, které je 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 nejDoporučujeme
hezčích a nejpůsobivějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo
založeno tureckými dobyvateli v letech 1455 - 1463. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurský- starobylý Mostar
mi stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita
- města za hradbami – Dubrovník
ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. VRELO BOSNE, prameny řeky
a Korčula
Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů nedaleko
- působivé Sarajevo
Sarajeva, oblíbené místo romantických procházek, zlověstně bub- krásné pláže a moře Dalmácie
lající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4. den: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR
- stará část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní
místo MEDJUGORJE, místo mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. 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 městečSton
ko 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.
Kód
HR434-19-1
HR434-19-2

Termín
21.06. – 30.06.
23.08. – 01.09.

Cena
12 390,12 390,-

Trasa
A
A

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x v letovisku Neum,
2x v Sarajevu), 5x polopenzi v Neumu, 2x snídani v Sarajevu, 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.

ALBÁNIE, CHORVATSKO, BOSNA A HERCEGOVINA
Mostar

ALBÁNIE

ČERNÁ HORA

DIVUKRÁSNÁ PERLA BALKÁNU

POBYT U MOŘE S VÝLETY

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

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

8 A 12 DENNÍ LETECKÉ POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

PŘES BOSNU A HERCEGOVINU NA PLÁŽE BUDVANSKÉ RIVIÉRY

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 (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 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 - 30 €, 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 náměstí, 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.
Program

Kód

Termín

Dny

Cena

Trasa

A bus

AL435-19-1

30.05. – 10.06.

12

14 990,-

J* + Ostrava, Olomouc,
Bratislava

B let

AL436-19-1

01.06. – 08.06.

8

20 990,-

L1

A bus

AL435-19-2

04.07. – 15.07.

12

15 490,-

J* + Ostrava, Olomouc,
Bratislava

B let

AL436-19-2

06.07. – 13.07.

8

21 990,-

L1

A bus

AL435-19-3

05.09. – 16.09.

12

14 990,-

J* + Ostrava, Olomouc,
Bratislava

B let

AL436-19-3

07.09. – 14.09.

8

20 990,-

L1

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, 6x 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, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu
420 Kč Program B 1lůžk. pokoj 2490 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Přírodní krásy a památky UNESCO, typický „folklór“, rozmanitost kultur, neopakovatelná atmosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské pobřeží. Setkáme se s odlišnou kulturou
a necháme se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko 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 Ferdinanda, odpoledne kaňonem řeky NERETVY do města MOSTAR,
starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosféra obchůdků, kavárniček
a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Ubytování a večeře.
3. den: Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytování, odpolední koupání.
4. den: Pobyt u moře, pozdě odpoledne společná procházka a prohlídka nedaleké BUDVY.
5. den: STARÝ BAR, přídech orientu ve městě duchů. SKADARSKÉ JEZERO, nejkrásnější balkánské jezero
na černohorsko-albánském pomezí, možnost koupání, fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, úžasná vegetace, fish-piknik v rybí restauraci na skále. Krátká
zastávka u poloostrova SV. STEFAN, večer návrat
Sv. Stefan
na ubytování.
6. den: Kotorskými serpentinami s množstvím
panoramatických vyhlídek na celou BOKU KOTORSKOU do pohádkového horského údolí s malebnou
vesnicí NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra. Dále pokračujeme
pohořím NP LOVČEN na vrchol, do mauzolea vladyky Njegoše, odkud máte celou Černou Horu jako
na dlani. Poté do slavné CETINJE, města, které bylo
po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory (Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum),
večer návrat na ubytování.
7. den: Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na Veliké pláži.
8. den: Výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, zastávka v centru této oblasti, ve starobylém městě KOTOR , hradby, katedrála sv. Trifuna, odpoledne fakultativně plavba lodí po Boce Kotorské
kolem slavného města námořníků PERASTU, návštěva poutního kostela - muzea na ostrůvku GOSPA OD
ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně PLAVA
ŠPILJA, koupání a relaxace na přírodní pláži ŽANJICE s fish-piknikem, večer návrat na ubytování.
9. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka ŠKODRA 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.
Kód
CG428-19-1
CG428-19-2
CG428-19-3

Termín
04.07. – 14.07.
08.08. – 18.08.
05.09. – 15.09.

Cena
14 990,14 990,13 990,-

Trasa
J* + Jihlava, Bratislava
J* + Jihlava, Bratislava
J* + Jihlava, Bratislava

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím v okolí Budvanské riviéry, 7x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní a fakultativní výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

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.

ŘECKO
Athény - Acropolis

Athény

Meteora

Epidauros

ŘECKO, ANTICKÉ PAMÁTKY

S POBYTEM U MOŘE V TOLU

JEDEN Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ZÁJEZDŮ, ZA HRDINY A BOHY BÁJNÉHO ŘECKA
PELOPONÉS – KOUPÁNÍ NA DOSAH ANTICKÝCH PAMÁTEK
METEORA » DELFY » TOLO » ATHÉNY » OSTROV HYDRA » OSTROV SPETSES » KORINT » MYKÉNY »
EPIDAUROS » NÁFPLIO » OLYMPIE

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 návštěvníků.
Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Není divu, že je Peloponés turisticky tolik populárním místem. Takové množství
starodávných památek jen těžko najdeme na kterémkoliv jiném místě Evropy, mimo Řecko. Ubytováni
budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Olympia

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z republiky v večerních hodinách do Itálie (cca 23:00 hod. překročení
hranic z ČR).
2. den: Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem, noční
plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách.
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 ,
Athény
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, kde se dochovalo nespočet antických a středověkých
pozůstatků, neboť se tu především v době
bronzové a starověku často psaly dějiny
Evropy a někdy i celého tehdy známého
světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO,
které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.
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 Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora,
politické centrum starověkých Athén - chrám
METEOR
A
Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova
IGOUME
NITSE
socha, Archeologické muzeum. V centru Athén
navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku,
Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi
DELFY
starověkou částí města a novými Hadrianovými
Athénami. Návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodMYKÉNY
ní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €).
ATÉNY
OLYMPIA
Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy
a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří
TOLO
HYDRA
SPETSE
28
S

oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.
8. den: Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta,
Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů,
dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY , která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme
toto 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 - hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS , posvátný okrsek boha
lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším
léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou,
největší amfiteátr 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 , dějiště starořeckých sportovních her, 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, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových
kajutách a po vylodění v Anconě, jízda Itálií do ČR.
12. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve 04:00 hod).

Kód
GR437-19-1
GR437-19-2
GR437-19-3

Termín
10.07. – 21.07.
14.08. – 25.08.
04.09. – 15.09.

Cena
16 290,16 290,15 790,-

Trasa
A, B, L + Č. Budějovice
A, B, L + Č. Budějovice
A

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 2250 Kč, 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová (kromě zářijového termínu)

ŘECKO
Ostrov Santorini

KYKLADSKÉ OSTROVY PAROS A SANTORINI

BÍLÁ ARCHITEKTURA, DOMNĚLÁ ATLANTIDA, ANTICKÁ VELKOMĚSTA
Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých 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 Mykonos nebo největší Naxos. Protože vstupní bránou do světa Kykladských ostrovů bude Iráklio na Krétě,
můžeme nahlédnout i do tajů minojské kultury.
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, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce polodenní fakult. výlet místním busem na ostrůvek ANTIPAROS s proslulou 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 nejvyhledávanější 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.
Ostrov Mykonos

Kód
GR438-19-1

Ostrov Naxos

Termín
13.09. – 22.09.

Cena
28 990,-

Svoz let.
L2, L3

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, pobytovou taxu (platí se na místě), fakult. služby, výlety a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky:
1lůžk. pokoj 5090 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 580 Kč
Zájezd provází Vlasta Necudová

Mykonos
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

S VÝLETY NA MYKONOS, DÉLOS, NAXOS + KRÉTA

ŘECKO
Ostrov Zakynthos

Parga

Ostrov Kefalonia - jeskyně Melissani

LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS

JÓNSKÉ OSTROVY, EPIRUS + OLYMPIE

PŘÍRODNÍ KRÁSA OSTROVŮ A KOUPÁNÍ V JÓNSKÉM MOŘI
PARGA » ÚTESY ZALONGO » OSTROV LEFKADA » OSTROV MEGANISSI » OSTROV SCORPIOS » OSTROV
KEFALONIE » OSTROV ZAKYNTHOS » OLYMPIE

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 souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.

Agios Nikolaos

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

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 (noční plavba, pro
pohodlnější cestování doporučujeme přikoupení kajut).
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 pobřeží. 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 nejkrásnějších 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 MEGANISSI 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,
ŘECKO
zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu
PARGA
Robola, krápníkové jeskyně Drogarati
a částečně zatopené jeskyně Melissani.
Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, maÚTESY Z
ALONGO
lebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž
SCORPIO
NS
LEFKAD
Myrtos, o které místní říkají, že je nejkrásA
nější pláží Středomoří - zastávky na focení.
MEGANIS
SI
Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi
KEFALO
živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými
NIE
uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení.
Původní městečko bylo zničeno zemětřesením
v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.
9. den: Trajektem přejedeme na OSTROV ZAZAKYNT
HOS
KYNTHOS, při plavbě uvidíme Modré Jeskyně,

vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.
10. den: Celodenní okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. 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. Pokračujeme na
asi nejznámější 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 (noční plavba, pro pohodlnější cestování doporučujeme
přikoupení kajut) 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.

OLYMPIE
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Program
A bus
B let

Kód
GR439-19-1
GR440-19-1

Termín
17.09. – 29.09.
19.09. – 28.09.

Cena
17 590,25 490,-

Trasa
A, B
L2, L3

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 Zakynthos), 8x snídani, průvodce
Program B let. přepravu Praha - Preveza, 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, pobytovou taxu (platí se na místě), fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 3100 Kč, 4.lůžk. kabina na
trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč Program B 1lůžk. pokoj 4100 Kč, 8x večeře
3100 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 580 Kč
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%, u letecké varianty 2%

ŘECKO
Ostrov Korfu - Paleokastritsa

Athény

SARÓNSKÉ OSTROVY A ATHÉNY

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

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.
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 pevninského Řecka, zřícenina středověkého benátského hradu, barevné domky, typická mořská architektura,
koupání, taverny, řecká atmosféra aj. Odpoledne návrat lodí na Korfu.
6. den: Pobyt u moře.
7. den: Lodní výlet do ALBÁNIE podél východního pobřeží Korfu, plavba cca 1 hod. Přístav SARANDA,
prohlídka archeologického naleziště BUTRINT , památky z období řeckého, římského a byzantského. Prohlídka 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 pokračujeme pod útesy PEROLULADES, procházka ke skaliskům mysu DRASTIS na severozápadní výspě ostrova.
10. den: Pobyt u moře, individuální volno (možnost využití fakultativních výletů).
11. den: Pobyt u moře, individuální volno.
12. den: Celodenní volno u moře, večer transfer na letiště a odlet do Prahy.
Kód
GR441-19-1
GR441-19-2

Termín
08.06. – 19.06.
21.09. – 02.10.

Cena
21 690,21 690,-

Svoz let.
L1
L1

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

KORFU A PARGA bližší info na www.redok.cz

Kombinovaný pobyt na Korfu a Parze s možností fakultativních výletů na místě.
Kód
GR474-19-1
GR475-19-1*

Termín
25.05. – 05.06.
28.09. – 13.10.

Cena
11 990,12 990,-

Svoz let.
L1
L1

Cena zahrnuje: kombinovanou dopravu - 1 cesta klim. busem do/z Pargy, 2. cesta letecky z/na Kprfu, let. taxy, transfery,
trajekt v Řecku, 11x/14x* ubytování - 2ůžk. pokoje - studia bez stravy, služby delegáta

POBYT NA OSTROVĚ AIGINA S VÝLETY

OSTROVY HYDRA A POROS, ATTIKA, MYS SUNION A HISTORIE
ATHÉNY » OSTROV AIGINA » AFAIN CHRÁM » AIGINA » AGIOS NEKTARIOS » PALEOCHORA » OSTROV
HYDRA » OSTROV POROS » MYS SUNION

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. Ubytování budeme na ostrově
Aigina, oplývající nejen přírodním bohatstvím, krásnými plážemi, borovicovými lesy a pistáciovými háji,
ale i kusem slavné řecké historie.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Athén. Transfer
Ostrov Hydra
na ubytování do hotelu a dle čas. možností první seznámení s řeckou metropolí ATHÉNY. Historické centrum 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 přejedeme 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 nejzachovalejším dórským svatyním. Kromě něj si ukážeme ostrovní metropoli AIGINU, která byla první metropolí novodobého 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 městečky (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. Možnost 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 olympijský stadion a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.
Kód
GR442-19-1

Termín
18.08. – 25.08.

Cena
24 990,-

Svoz let.
L2/L4

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha/Vídeň – Athény – Praha/Vídeň, let. taxy a poplatky, příruční zavazadlo dle podmínek
letecké společnosti, 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, pobytovou taxu (platí se na místě), fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní co není zahrnuto
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 3600 Kč (povinné při nedoobsazení), 5x večeře na ostrově Aigina 1900 Kč, odbavené zavazadlo do 23 kg 1690 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč s možností připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč
Poznámka: Místo odletu bude upřesněno, bližší informace v CK
SLEVA 55+ ze základní ceny 2%
Zájezd provází Petra Pavlíková
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

KORFU - ZELENÝ OSTROV

RÁJ JÓNSKÝCH OSTROVŮ

ŘECKO
Spinalonga

JIHOVÝCHODNÍ KRÉTA

BÁJNÝ OSTROV KRÉTA

UTAJENÁ PANENSKÁ KRÁSA

NEJVĚTŠÍ ŘECKÝ OSTROV A LEGENDÁRNÍ RODIŠTĚ DIOVO

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

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

Poznáme krétskou kulturu, nádherné azurové moře i nádherné hornaté vnitrozemí se ztracenými vesničkami, které jsou kategorií samou a ve kterých se jakoby zastavil čas.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Brna, Prahy do Heraklionu, transfer do hotelu*** s bazénem (South Coast 3*, Naiades) nebo
do studií Corali, ubytování.
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, hlavni a největší město Kréty, své putování zakončíme návštěvou Archeologického
muzea, jedno z nejznámějších muzeí světa. 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.

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

Chania

Kód

Termín

Počet nocí

Cena Hotel

Cena Studio*

Odlet

GR443-19-1

01.06. – 12.06.

11

24 990,-

18 990,-

Brno, Praha

GR470-19-1

12.06. – 22.06.

10

24 990,-

18 990,-

Brno, Praha

GR443-19-2

22.06. – 03.07.

11

26 390,-

19 590,-

Brno, Praha

GR470-19-2

03.07. – 13.07.

10

26 390,-

19 990,-

Brno, Praha

GR443-19-3

13.07. – 24.07.

11

27 290,-

20 290,-

Brno, Praha

GR470-19-3
GR443-19-4
GR470-19-4
GR443-19-5
GR470-19-5
GR443-19-6
GR470-19-6

24.07. – 03.08.
03.08. – 14.08.
14.08. – 24.08.
24.08. – 04.09.
04.09. – 14.09.
14.09. – 25.09.
25.09. – 05.10.

10
11
10
11
10
11
10

26 390,27 290,26 390,26 390,25 990,25 990,24 990,-

19 990,20 290,19 990,19 990,19 590,18 890,18 390,-

Brno, Praha
Brno, Praha
Brno, Praha
Brno, Praha
Brno, Praha
Brno, Praha
Brno, Praha

Cena zahrnuje: leteckou přepravu na Krétu a zpět, letištní taxy, 10 -11x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím nebo studiu s kuchyňským koutem, 10 – 11x polopenzi (formou bufetu) – pouze u hotelu, 1x oběd (barbecue),
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu (cca 8 €/os./pobyt (hotel), cca 3 €/os./pobyt (studia)), 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 14 let na přistýlce 11 990 Kč/* 11 990 Kč (termíny 10 i 11 nocí),
2. dítě do 14 let na přistýlce 16 390 Kč/*11 990 Kč (termíny 10 nocí), 16 790 Kč/*11 990 Kč (termíny 11 nocí),
3. osoba a 4. osoba na přistýlce 21 790 Kč/*14 990 Kč (termíny 10 nocí), 22 490 Kč/*14 990 Kč (termíny 11 nocí),
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Kréta nás zahrne mýty, legendami a dějinami jako snad žádný jiný z řeckých ostrovů. Přírodním krásám
Kréty může snad konkurovat jedině bohaté kulturní dědictví, které svým rozsahem potěší všechny milovníky 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Krétu.
2. den: Přílet na KRÉTU. Pobyt u moře.
3. den: IRÁKLIO, hlavní město a nejvýznamnější přístav Kréty. KNÓSSOS, nejvýznamnější
archeologická lokalita na Krétě, hlavní středisko mínojské kultury s proslulým labyrintem.
4. den: Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA
TRIÁDA, královská vila z doby bronzové s výhledy na jižní pobřeží Kréty. GÓRTYS, zbytky
významného antického města. FESTÓS, starověké středisko se zbytky královského paláce.
Malebné zátoky u vesničky MÁTALA.
5. den: Zdatnější se mohou vydat na náročný
pěší výlet nejdelší evropskou soutěskou SAMARIA, která je až 300 m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“ 2 - 3 m široká. Fakultativní plavba lodí
podél pobřeží do SFAKIE. Pro účastníky výletu bude připraven snídaňový balíček.
6. den: Pobyt u moře.
7. den: Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO ÁNDRO, krápníková jeskyně, mytologické rodiště nejvyššího boha Dia. Planina LASSITHI, náhorní plošina v pohoří Dikté s tisíci 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 stavbami měst THIRA a IA. Pro účastníky výletu bude snídaňový balíček a studená večeře.
10. den: Pobyt u moře.
11. den: Odlet do Prahy.
Kód
GR444-19-1

Termín
07.06. – 17.06.

Cena
24 990,-

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

Doporučujeme

- minojská kultura v KNÓSSU
- horská vesnička KRITSÁ
- nejdelší evropská soutěska SAMARIA

CHÁNIA

Svoz let.
L6

IA
I

IN
SANTOR

NO

RETHYM

K R É TA
MÁTALA

THIRA

AKILO
LATÓ IR
S
KNÓSSO ÁGIOS
OS
NIKÓLA

ŘECKO
Starý Korint

METEORA » DELFY » ATHÉNY » KORINT » EPIDAUROS » MYKÉNY » OLYMPIA » KORFU » KÉRKYRA »
POLOOSTROV KANÓNY » PALEOKASTRITSA » PAXOS » ANTIPAXOS

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.
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 (Akropolis, Agora, Diův chrám, Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh.
5. den: Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV, archeologický areál starého KORINTU se zbytky 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 mnoho dalších památek. Poloostrov KANÓNY. ACHILLION, zámeček císařovny Sissi. Západní pobřeží PALEOKASTRITSA, jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka se spletitými
poloostrovy v tyrkysovém moři. Vyhlídka na ANGELÓKASTRO, zříceniny byzantské pevnosti na vysokém
skalisku, divoké břehy moře, nádherný výhled a subtropická vegetace. Vyhlídka BELLA VISTA, což znamená
místo krásného výhledu, v tomto případě na oblast Paleokastritsa. 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.
Kód

Termín

GR445-19-1

19.09.-29.09.

Cena
Apartmán
Hotel
20 990,22 990,-

Svoz let.
L1

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 bez stravy nebo v hotelu Alkyon s polopenzí (klimatizace, bazén) na Korfu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše
ŘEC
KO
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 4x večeře (při
okruhu) 1200 Kč, komplex. pojištění vč.
KORF
U
storna zájezdu 390 Kč
MET
EORA

Doporučujeme
Y

NY

OLYM

PIA

POZNÁNÍ ŘECKÉ I TURECKÉ ČÁSTI

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

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.
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 archeologických
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, návštěva „města duchů“. Prohlídka Citadely, kam
William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Laly Mustafa Pashi, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Starověká SALAMIS působivé antické královské město (římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Klášter SV.
BARNABÁŠE, nyní archeologické muzeum.
5. den: Výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části Kypru. SV. HILARION, romanticky
situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. KYRENIE,
prohlídka malebného přístavu a hradu, kde je hlavní atrakcí nejstarší dřevěný vrak lodi. Zastávka v BELLAPAIS, překrásný augustinský klášter, pověstný „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, prohlídka kostela svatého Lazara, přímořská promenáda. Mešita HALA SULTAN TEKKE,
jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v datlovém
a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA, návštěva fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznamu
UNESCO. Vesnička LEFKARA, proslulá výrobou krajek. Večeře, nocleh dle času letu. Odjezd na letiště.
9. den: Přílet do ČR.
Kód
GR446-19-1

Termín
23.09. – 01.10.

Cena
27 990,-

Svoz let.
L2

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Kypr – Praha, let. taxy a poplatky, dopravu busem či minibusem na výlety,
7x ubytování v hotelu - 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
AIS
BELLAP

KYPR

DELF
MYKÉ

KYPR, OSTROV DVOU TVÁŘÍ

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

OKRUH ŘECKEM A JÓNSKÉ OSTROVY

PAMÁTKY STAROVĚKÉHO ŘECKA A POBYT NA OSTROVĚ KORFU

Kyrenia

ATÉN
Y

- archeologický areál Olympia
- starověké památky poloostrova Peloponés
- Hómerova země – ostrov Korfu
- záhadný Thólos v Delfách

Doporučujeme
- město duchů Famagusta
- archeologický park Pafos
- koupání na pláži Petra Tou Romiou
- neolitické osídlení Choirokoitia

GUSTA
NIKÓSIE FAMA
A
A
LEFK R

PAFOS

LAS
PEDOU
PETRA U
MIO
TOU RO
SI
KOLOS
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TURECKO
Ostrov Zakynthos
Istanbul - Blue Mosque

Efés

Istanbul

TURECKO, ANTICKÉ PAMÁTKY ORIENTU

POBYT U EGEJSKÉHO MOŘE S VÝLETY

EDIRNE » ISTANBUL » BURSA » SELÇUK » AFRODISIAS » PAMUKKALE » HIERAPOLIS » EFES »
DIDYMA » MILÉT » PRIENE » PERGAMON » TRÓJA » DARDANELY » ISTANBUL

Zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami, most mezi Evropou a Asií.
Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury. Navštívíme klenoty antiky jako je
mj. Efes, Pergamon, Milét, Didyma, ale i Istanbul, město odkud se řídily tři říše – římská, byzantská
a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Turistickým magnetem budou i travertinové jezírka
Pamukkale a odpočívat budeme u Egejského moře.

Pamukkale

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – LETECKY, C – BUS/LET
1. den: Program A, C Odjezd z ČR v odpoledních hodinách směr Slovensko, Maďarsko, Srbsko.
2. den: Program A, C Dopoledne příjezd do Edirne. Ubytování v hotelu. EDIRNE, město nazývané „brána
Orientu“, bývalé hlavní město osmanské říše a dokonalý začátek naší cesty po Turecku - překrásná Selimiye
Camii - Selimova mešita , Eski Cami - Stará mešita, Edirnské muzeum s úžasnou archeologickou sbírkou,
Mešita se třemi galeriemi – Üçserefeli Cami. Návštěva bazarů, večerní město, nocleh.
3. den: Program A, C Ráno odjezd do ISTANBULU, města protnutého Bosporskou úžinou a posetého kopulemi a minarety. Ubytování a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu.
Program B: V ranních hodinách odlet z Prahy do Istanbulu, transfer z letiště a první seznámení se Starým
městem a uličkami Zlatého rohu. Ubytování.
4. den: Dále společný program A, B, C ISTANBUL, celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou.
Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet , na místě starého byzantského sídliště, zde je „starý
Istanbul“. Aya Sofya, nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita,
Hippodrom, palác Topkapi, plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlů z Izniku aj. Návrat na
ubytování v Istanbulu.
5. den: Průjezd historickým městem BURSOU , kolem Marmarského moře na západní pobřeží Turecka.
Před příjezdem na ubytování navštívíme SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti a krásná stará
bazilika sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře
v oblasti KUŞADASI.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno.
7. den: Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS , areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. PAMUKKALE , prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný
zámek“. HIERAPOLIS , bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí.
Návrat na ubytování.
8. den: Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES , bývalé významné
obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky
jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta,
EDIRNE
Trajánova fontána, Hadriánův chrám,
Celsova knihovna, Arkadiova cesta –
nejvelkolepější ulice v Efesu, antické
ISTANB
UL
Velké divadlo, Slavičí vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. DIDYMA, slavná
DARDAN
ELY
starověká věštírna se zbytky Apollónova
TRÓJA
chrámu, MILÉT, významné starověké
BURSA
město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny
pro manželku císaře Marka Aurelia. Návrat
P ERGAM
ON
na ubytování.
9. den: Pobyt u moře, individuální volno.
10. den: Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé
akropole PERGAMON , shlížející z návrší na
novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších
S ELÇUK
památek v Turecku. Prohlídka antického města
P AMUKK
z 2. stol.př.n.l. Akropole - působivé a neobyA

čejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné
lékařské centrum, Asclepiův chrám. Pokračujeme do starodávné TRÓJE , k prohlídce jedné z nejslavnějších
světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování v oblasti.
11. den: Odjezd k průlivu DARDANELY, přeplutí Dardanelskou úžinou z Asie do Evropy, příjezd do Istanbulu.
Dokončení prohlídky ISTANBULU vč. návštěvy Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum,
4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v Istanbulu.
12. den: Program A Odjezd do ČR. Předpokládaný návrat v časných ranních hodinách následující den 4.6.
Program B, C Transfer na letiště a odlet do Prahy.

LE
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Program
A bus
B let
C Bus/Let

Kód
TR447-19-1
TR448-19-1
TR449-19-1

Termín
23.05. – 03.06.
25.05. – 03.06.
23.05. – 03.06.

Cena
17 990,24 390,21 590,-

Trasa
B, E
L2, L3
B, E/ L2

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, trajekt přes Dardanelskou úžinu, 10x ubytování v hotelu***- 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím, 10x snídani, 5x večeři při ubytování u moře, průvodce
Program B let. dopravu Praha – Istanbul – Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, dopravu lux. klim. busem v Turecku,
trajekt přes Dardanelskou úžinu, 9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, 5x večeři při ubytování
u moře, průvodce
Program C let. dopravu Istanbul – Praha vč. let. tax, transfery na letiště, dopravu lux. klim. busem, trajekt přes Dardanelskou
úžinu, 10x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 10x snídani, 5x večeři při ubytování u moře, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu (platí se na místě), fakult. služby, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A a C 1lůžk. pokoj 4600 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 490 Kč, Program B 1lůžk. pokoj 4200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč,
Program C komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 2%
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

PORTUGALSKO
Camara de Lobos

OSTROV VĚČNÉHO JARA

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

Navštivte s námi nádherný ostrov Madeira - „květinový ostrov“, s neobyčejně půvabnou přírodou. Pobřeží 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“.
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 kalokvěty. 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 SANTANA s typickými barevnými domky. Dále se vydáme přes vyhlídku PORTELA na východní cíp ostrova. Zastavíme 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 vnitrozemím 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. Zde se dozvíme, jak se
jmenují ty stovky barevných květin, které nás na Madeiře obklopují a které si tak nadšeně fotíme. Odpoledne
Funchal

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 blízký ostrov PORTO SANTO
s místní osmikilometrovou pláží.
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 venkova i přírody. Začátek pěší trasy vede z městečka CAMACHA, kde je možné nahlédnout do výrobny proutěného
zboží. Vypravíme se podél levady DA SERRA DA FAIAL přes Vale Paraiso -„Rajské údolí“ a vavřínový les do
FUNCHALU. Oba výlety nejsou výrazně náročné a zvládne je běžný turista.
10. den: Odlet do Prahy. V případě změny letového řádu může být zájezd o 1 den delší.
Portp Moniz

Kód
P450-19-1
P450-19-2
P450-19-3

Termín
22.04. – 01.05.
22.07. – 31.07.
07.10. – 16.10.

Cena
28 990,28 990,27 990,-

Svoz let.
L2
L2
L2

Cena zahrnuje: let. přepravu na Madeiru a zpět, let.taxy, místní autobus na výlety 3., 4. a 5. den, 9x ubytování v hotelu 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a výlety, veřejnou dopravou a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 8x večeře 3490 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 580 Kč

Doporučujeme
- vyhlídky PICO DO AREEIRO a BALCOES
- exotika zahrad JARDIM BOTANICO
- nejvyšší útesy v Evropě CABO GIRAO
- procházky podél levád
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

MADEIRA - EXOTICKÝ RÁJ

Santana

ŠPANĚLSKO, FRANCIE
Monte Carlo

Lloret de Mar

Barcelona

ŠPANĚLSKO

KATALÁNSKO A BARCELONA

A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA A MONTSERRAT

MONTSERRAT » BARCELONA » BLANES » TOSSA DE MAR » FIGUERES » BESALÚ » GERONA »
MARSEILLE » ST. TROPEZ » PORT GRIMAUD » RAMATUELLE » NICE » MONACO » MONTE CARLO

BARCELONA » CADAQUÉS » FIGUERAS » MONTSERRAT » GERONA » JEZERO BANYOLES » BESALÚ

KATALÁNSKO A AZUROVÉ POBŘEŽÍ

POBYT U MOŘE S VÝLETY

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

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).
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách.
2. den: Dopoledne příjezd na španělské pobřeží, pobyt u moře.
3. den: Navštívíme MONTSERRAT, horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jedno
z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. BARCELONA metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a stavby slavného
španělského architekta Antoni Gaudího - 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 opevněným 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 vyhlídka na město a ostrovy od katedrály Notre
St. Tropez
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 tohoto malebného místa. Možnost koupání. PORT
GRIMAUD, unikátní lagunové městečko, které
je protknuto množstvím vodních toků. Na závěr
dne půvabné městečko RAMATUELLE.
9. den: NICE, město s romantickou starou částí
i palmovou Anglickou promenádou. MONACO –
MONTE CARLO - krásou zářící malé knížectví.
Možnost návštěvy Oceánografického muzea,
katedrály knížecí rodiny nebo Knížecího paláce
a v Monte Carlu slavného Casina.
10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Kód
E451-19-1
E451-19-2
E451-19-3

Termín
21.06. – 30.06.
28.06. – 07.07.
30.08. – 08.09.

Cena
12 990,14 490,13 990,-

Trasa
A + Plzeň
J* + Plzeň
J* + Plzeň

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
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Pláže Costa Brava/Maresme, historická městečka Katalánska – Cadaqués, Figueras, Besalú. Gerona,
fantastická Barcelona, horský klášter Montserrat. To je naše pozvání do Katalánska.
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. Možnost fakultativních výletů na místě.
7. den: Po poledni výlet do BARCELONY, Barcelona modernistická - Antonio Gaudí – zastávka u nejznámější 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 stadion, 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, pozůstatek 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 Transfer na letiště a odlet do ČR.
10. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR.
Program
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let

Kód
E452-19-1
E453-19-1
E452-19-2
E453-19-2
E452-19-3
E453-19-3
E452-19-4
E453-19-4
E452-19-5
E453-19-5

Termín
24.05. – 02.06.
25.05. – 01.06.
31.05. – 09.06.
01.06. – 08.06.
19.07. – 28.07.
20.07. – 27.07.
06.09. – 15.09.
07.09. – 14.09.
13.09. – 22.09.
14.09. – 21.09.

Cena
11 990,19 990,11 990,19 990,13 990,21 990,11 990,19 990,11 990,19 990,-

Trasa
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5

Cena zahrnuje: Program A opravu 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, pobyt. taxu (platba na místě), fakult. služby a vše, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3600 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

ŠPANĚLSKO
Barcelona

BARCELONA MODERNISTICKÁ A GOTICKÁ BARCELONA - KATALÁNSKÁ METROPOLE

BARCELONSKÉ FONTÁNY

KLÁŠTER MONTSERRAT, CAMP NOU
POBYT U MOŘE S VÝLETY

Poznáme Barcelonu modernistickou i gotickou, město plné památek, architektury a světoznámých
muzeí. Zveme vás na dovolenou, kde dny strávené na plážích Středozemního moře, budou střídány
s poznáním jedinečné Barcelony, která nabízí od každého něco a nudit se rozhodně nebudete. Navštívíme
nejvýznamnější památky modernistické architektury slavných stavitelů. Gotické město se představí mj.
třídou Las Ramblas, Katalánským náměstím, katedrálou Santa Eulalia a všudypřítomnou nezapomenutelnou atmosférou.
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 s modely
historických galér a plachetnic, muzeum Katalánského umění, muzeum – galerie Joan Miró věnované modernímu umění, muzeum FC Barcelona na stadiou Camp Nou. Atmosféra města, procházky, možnost 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, 90 m vysoká katedrála
Santa Eulalia ve čtvrti Barri Gòtic, kostel Santa María del Mar - ukázka čisté katalánské gotiky, 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.
9. den: Pobyt u moře, individuální volno. Program A Odpoledne odjezd do České republiky. Program B
Transfer na letiště a odlet do České republiky.
10. den: Program A Odpoledne příjezd do ČR.
Program
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let

Kód
E454-19-1
E455-19-1
E454-19-2
E455-19-2
E454-19-3
E455-19-3
E454-19-4
E455-19-4

Termín
21.06. – 30.06.
22.06. – 29.06.
05.07. – 14.07.
06.07. – 13.07.
02.08. – 11.08.
03.08. – 10.08.
23.08. – 01.09.
24.08. – 31.08.

Cena
12 990,18 990,13 490,19 490,13 990,19 990,12 990,18 990,-

Trasa
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5

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 3990 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

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.
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 Katalánska, 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 BARCELONA - modernistická, zastávka u nejznámější stavby A.Gaudího
– Sagrada Família. 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...). Pokračujeme – Placa
d’Espanya, Palau Nacional, olympijský stadion, vrch Montjuic. Královské loděnice, památník Kryštofa Kolumba,
přístav. Individuální volno k prohlídce středu města. 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
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let

Kód
E456-19-1
E457-19-1
E456-19-2
E457-19-2
E456-19-3
E457-19-3
E456-19-4
E457-19-4
E456-19-5
E457-19-5

Termín
24.05. – 02.06.
25.05. – 01.06.
31.05. – 09.06.
01.06. – 08.06.
19.07. – 28.07.
20.07. – 27.07.
06.09. – 15.09.
07.09. – 14.09.
13.09. – 22.09.
14.09. - 21.09.

Cena
10 990,18 990,10 990,18 990,13 490,21 490,10 990,18 990,10 990,18 990,-

Trasa
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5

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, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3600 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
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

POBYT U MOŘE S VÝLETY

ŠPANĚLSKO
Sevilla

Alicante

Murcia - Cala Cortina

ŠPANĚLSKO – ANDALUSE

ŠPANĚLSKO - MAR MENOR

OKRUH S POBYTEM U MOŘE

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

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

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. Ve výčtu nebude chybět ani Málaga, Sevilla, Córdoba
nebo Toledo. Cestou do Andalusie navštívíme Barcelonu a Valencii při zpáteční cestě prohlídka Madridu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy zpět A – BUS, B – BUS/LETECKY
1. den: Program A, B – společný program do 12. dne. Odjezd v ranních hod. (cca 10:00 h. překročení hranic z ČR).
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 architekta
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 (vstupné potvrdí CK měsíc před odjezdem), 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.
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 nádherné 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 městečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli hojnému výskytu vzácných rostlin. Na závěr prohlídka města
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 katedrálou 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, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol. Program A v podvečer odjezd do Čech. Program B V podvečerních hodinách transfer zpět do hotelu na ubytování.
13. den: Program A Příjezd do ČR v pozdních večerních až nočních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve
20:00 hod). Program B Dopoledne individ. volno v Madridu, před polednem transfer na letiště, odlet do Prahy.
Kód
E458-19-1
E469-19-1

Termín
19.09. – 01.10.
19.09. – 01.10.

Cena
20 990,26 790,-

Trasa
A, B + Plzeň
A, B + Plzeň/L2

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, 10x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho
6 nocí v přímořském letovisku v oblasti Málagy), 10x snídani, 6x večeři v hotelu u moře, průvodce
Program B dopravu lux. klim. busem, leteckou dopravu Madrid – Praha vč.let.tax, transfer na letiště, 11x ubytování
v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 6 nocí v přímořském letovisku v oblasti Málagy), 11x snídani, 6x večeři
v hotelu u moře, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: vstupné do Alhambry (není garantováno) s rezervací 1000 Kč - nutno objednat při přihlášení,
rezervaci španělská CK však potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li návštěva možná, částka bude klientovi obratem
vrácena, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč, Program A 1lůžk.pokoj 5100 Kč, Program B 1lůžk.pokoj 5600 Kč
Zájezd provází Milena Škorpilová

38

MRTVÉ MOŘE EVROPY

ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM A POZNÁNÍM NA COSTA CÁLIDA
LA MANGA » ISLA DEL CIERVO » MURCIA » SAN PEDRO DE PINATAR » NP CALBLANQUE »
CARTAGENA » ELCHE » ALICANTE

Vydejte se s námi na zájezd do střední části Španělska, do oblasti Mar Menor na pobřeží Costa Calida.
Španělská laguna Mar Menor je již po staletí známá díky svým blahodárným účinkům na lidské zdraví.
Samotná laguna se rozkládá na ploše cca 170 km² a od Středozemního moře ji odděluje jen úzký písčitý
pás země. Mar Menor je pro svůj vysoký obsah soli, minerálů a léčivého bahna nazýváno často „Mrtvé
moře Evropy“. Moře zde dosahuje max. hloubky 7 m a mívá i o několik stupňů vyšší teplotu než Středozemní moře a voda zde je slanější. Zdejší příznivé klima působí na dýchací cesty a napomáhá léčit kožní
onemocnění, bolavé klouby, revma a další onemocnění pohybového aparátu. Mar Menor je velmi dobře
znám i pro výskyt „léčivého bahna“. Na zájezdu můžete příjemně kombinovat koupání v moři i laguně
s návštěvou zajímavých turistických míst této oblasti.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet do Španělska. Transfer do hotelu. Ubytování.
2. den: Procházka s průvodcem po letovisku LA MANGA, které leží na šíji mezi Středozemním mořem
a lagunou. Výstup na vyhlídku, kde se nám otevře panoramatický pohled na celou zátoku, moře i lagunu. Dále
„přebrodění“ části mělké laguny na ostrůvek ISLA DEL CIERVO (Jelenní ostrov).
3. den: Celodenní autobusový výlet za krásami kraje Murcia. Zastavíme u svatyně patronky města Santuario
de la Fuesanta, která se nachází v horách 6 km od Murcie. Poté následuje návštěva krásného historického
města MURCIA s pěkným starým městem a mnoha památkami, připomínajícími její bohatou minulost. Na
závěr dne se zastavíme v přírodních bahenních lázních v SAN PEDRO DE PINATAR.
4. den: Celodenní výlet s lehkou turistikou. Ráno nás čeká turistika v NÁRODNÍM PARKU CALBLANQUE.
Jedná se o nenáročný pochod cca 6 km s převýšením do 200 m, převážně pak z kopce. Po návratu k autobusu
budeme pokračovat k zálivu u vesničky Portmán, krásný záliv s černou pláží (možnost koupání). Odpoledne
prohlídka starobylého města CARTAGENA, jehož historie sahá až do starověku. Projdeme se po hlavních
ulicích historického centra, kde uvidíme řadu krásných secesních vil z počátku 20.stol., navštívíme římské
divadlo a další památky.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce je připraAlicante
ven fakultativní výlet - OKRUŽNÍ PLAVBA
LAGUNOU. Uvidíme nejznámější zátoky laguny Tureckou zátoku, zátoku zvanou Borovice.
Krásný výhled budeme mít i na všech pět ostrovů laguny - Barón,Perdiguera,Redondela,Ciervo a Sujeto.
6. den: Dnešní celodenní výlet zahájíme prohlídkou historického městečka ELCHE, centrum města s pěknou katedrálou Panny Marie
a rozsáhlým palmovým hájem, který je největší
v Evropě. Odpoledne prohlídka ALICANTE, významného přímořského města, které svojí architekturou připomíná francouzské Nice. Projdeme
se po pevnosti, přímořské promenádě, navštívíme uličky historického středu.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno.
8. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy.
Kód
E459-19-1

Termín
03.06. – 10.06.

Cena
22 990,-

Svoz let.
L1

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Murcia – Praha, let. taxy, transfery, 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 7x plnou penzi formou švédských stolů vč. vody a vína k večeři (v případě programu je oběd nahrazen
balíčkem), výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

ŠPANĚLSKO
Palma de Mallorca

Port de Soller

MALLORCA – KOUZELNÝ OSTROV

BALEÁRSKÉHO SOUOSTROVÍ

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

PALMA DE MALLORCA » PORT POLLENSA » POLLENSA » DEIÀ » VALLDEMOSSA » SA DRAGONERA »
SOLLER » PORT SOLLER » SA CALOBRA

Ostrov patří bezesporu k nejkrásnějším a nejzajímavějším ve Středozemním moři. Mallorca je jako
stvořená 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.
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 městečka 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 evropské
erozní soutěsky nebo koupání na romantické pláži. Cestou návštěva kláštera LLUC, hlavní poutní místo na
ostrově, proslulé již ve středověku díky tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta). Městečko INCA
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, proslaveného 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.
Kód
E460-19-1

Termín
30.05. – 08.06.

Cena
16 690,-

Trasa
J* + Plzeň

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

BÁJEČNÁ MALLORCA
Program zájezdu a bližší info na www.redok.cz
Program
A bus
B let
A bus
B let

Kód
E471-19-1
E472-19-1
E471-19-2
E472-19-2

Termín
22.05 - 02.06.
23.05. - 30.05.
16.09. - 27.09.
17.09. - 24.08.

Cena
19 990,28 880,19 990,28 880,-

Trasa
J* + Plzeň
L1
J* + Plzeň
L1

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim busem, zpáteční trajekt na Mallorcu, transfery, 8x ubytování v hotelu***
– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 8x polopenzi, 1x ubytování ve 4lůžk. kajutě, pobytovou taxu, průvodce Program B let.
dopravu vč. let. tax a poplatků, transfery, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, pobytovou
taxu, průvodce

Mallorca, kouzelný ostrov Baleárského souostroví. Mírné klima, nádherné pláže, historické památky.
POBYTY NA 7 NOCÍ
1. den: Odlet z Brna a Prahy do Palma de Mallorca. Transfer na ubytování.
2. den: Pobyt u moře. Večer fakult. výlet lodí kolem nasvětleného hlavního města Palma de Mallorca.
3. den: Celodenní výlet na severní pobřeží ostrova. Přes přístav Port de Pollensa k mysu Formentor,
nádhernému skalnatému útesu omývanému ocelově modrým mořem, volno ke koupání. Nástup na loď (za
příznivého počasí) a plavba do přístavu Port Pollensa, pokračování do POLLENSY.
4. den: Celodenní výlet na jihozápadní část ostrova, nejprve do vesnice DEIÀ, která svou krásnou polohou
vždy přitahovala umělce a slavné osobnosti, mezi nimi spisovatele R. Gravese, arcivévodu L. Salvadora nebo
hudebníka Mika Oldfielda. Odpoledne návštěva nejhezčí vesnice ostrova VALLDEMOSSY, procházka po úzkých
kamenných uličkách nebo posezení v některé typické kavárně. Ve volném čase možnost návštěvy bývalého
kartuziánského kláštera – La Cartuja, kde strávil zimu roku 1838 extravagantní pár, F. Chopin a G. Sandová.
5. den: Pobyt u moře, odpočinek, koupání nebo fakultativně výlet lodí podél jihozápadního pobřeží plného
pěkných 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.
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 lisovně olivového oleje Tafona de Caimari, s možností prohlídky tradiční výrobny i ochutnávky výborného oleje.
7. den: Pobyt u moře nebo možnost individuální návštěvy hlavního města.
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.
Kód
E461-19-1
E461-19-2
E462-19-1
E461-19-3
E462-19-2
E461-19-4
E462-19-3
E461-19-5
E462-19-4
E461-19-6
E462-19-5
E461-19-7
E462-19-6
E461-19-8
E461-19-9

Termín
02.06. – 09.06.
09.06. – 16.06.
09.06. – 19.06.
23.06. – 30.06.
23.06. – 03.07.
14.07. – 21.07.
14.07. – 24.07.
04.08. – 11.08.
04.08. – 14.08.
25.08. – 01.09.
25.08. – 04.09.
15.09. – 22.09.
15.09. – 25.09.
22.09. – 29.09.
25.09. – 02.10.

Počet nocí
7
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
7

Cena
21 990,21 990,25 990,22 990,26 990,22 990,26 990,22 990,26 990,22 990,26 990,22 990,25 990,22 990,22 990,-

Odlet
Brno, Praha
Brno, Praha
Brno
Brno, Praha
Brno
Brno, Praha
Brno
Brno, Praha
Brno
Brno, Praha
Brno
Brno, Praha
Brno
Brno, Praha
Brno

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, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč - 7 nocí, 390 Kč 10 nocí s možností připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč, fakult. výlety, platba na místě: výlet na ostrov Sa Dragonera
25-30 € (dle sezony), lodní výlet večerní Palmou cca 37 €
Slevy: dítě do 12 let na přistýlce 650 Kč/noc, 3. os. na přistýlce 300 Kč/noc
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POBYTY U MOŘE S VÝLETY

MALLORCA, PŘÍRODNÍ KRÁSY

DIVOKÁ POHOŘÍ, ROZEKLANÉ ÚTESY, KULTURNÍ PAMÁTKY

ŠPANĚLSKO
NP Teide

pláž Las Teresitas

KANÁRSKÉ OSTROVY

TENERIFE A LA GOMERA

POBYT U MOŘE S VÝLETY, FANTASTICKÉ PŘÍRODNÍ SCENÉRIE A KOUPÁNÍ
PUERTO DE LA CRUZ » PLAYA JARDÍN » LAGO MARTIÁNEZ » NP LAS CAŇADAS » PICO DEL TEIDE »
POHOŘÍ TENO » MASCA » GARACHICO » ICOD DE LOS VINOS » LA OROTAVA » POLOOSTROV ANAGA
» SANTA CRUZ » LAS TERESITAS » TAGANANA » LA LAGUNA » LA GOMERA » SAN SEBASTIAN » NP
GARAJONAY

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.

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, největší a nejznámější z Kanárských ostrovů, transfer na ubytování 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 turistických 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, nádherný
pohled na Tenerife a okolní ostrovy. Průjezd kaňonem v gigantických monumentálních skalách pohoří TENO
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,
TAGANA
NA
prohlídka historického jádra, uvidíme
SAN
PUERTOTA CRUZ DE TE
dům kde bydlel Kryštof Kolumbus
NERIFE
DE LA C
R
GARACH
UZ
ICO
cestou do Nového světa i kostel, kde
se modlil za zdar své výpravy. Přes
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vyhlídky na palmová údolí pokračujeNP
GARAJO
PICO DE
me do NP GARAJONAY , jedinečné
NAY
L TEIDE
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7. den: Pobyt u moře nebo fakult. výlet
katamaránem za velrybami, popř. návštěva vyhlášeného Loro Parku, botanická
a zoologická zahrada čítající přes 2 000
papoušků, delfinárium, vystoupení kosatek,
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akvária s podmořskou faunou a ﬂórou aj.
8. den: Snídaně, individuální volno dle odletu z Tenerife. Transfer na letiště a odlet do republiky.
Kód
E464-19-1
E464-19-2
E464-19-3
E464-19-4

Termín
17.05. – 24.05.
24.05. – 31.05.
27.09. – 04.10.
04.10. – 11.10.

Cena
24 390,24 390,24 390,24 390,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3
L2, L3
L2, L3

Ubytování: Hotel Turquesa Playa**** v Puerto de la Cruz, v blízkosti pláže Playa Jardín (cca 150 m) – 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, TV/sat., centrální klimatizace (v omezených hodinách), fén, telefon, lednička, balkon nebo terasa. Venku
2 bazény, vířivka, snack bar a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma. WiFi připojení zdarma v baru (v omezených
hodinách). Internetový koutek za poplatek.
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 4200 Kč (povinné při nedoobsazení), pokoj s výhledem na moře 2300 Kč/7 nocí, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč s možností vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč

Puerto de la Cruz

KANÁRSKÉ OSTROVY
TENERIFE A LA GOMERA

+ PRODLOUŽENÝ RELAXAČNÍ POBYT U MOŘE
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.
Kód
E465-19-1
E465-19-2

Termín
17.05. – 31.05.
27.09. – 11.10.

Cena
30 590,30 590,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha -Tenerife - Praha, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, dopravu klim. autokarem
program 3 a 5. den, 14x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím (viz. hotel výše), 14x polopenzi, služby
českého průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 8400 Kč (povinné při nedoobsazení), pokoj s výhledem na moře 4600 Kč/14 nocí,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 530 Kč s možností vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč

ŠPANĚLSKO
Puerto de Mogan

Ostrov Gran Canaria - Playa Amadores

GRAN CANARIA „OSTROV VĚČNOSTI“

KOUPÁNÍ NA PLAYA DEL INGLÉS, PLAYA EL VERIL
PÍSEČNÉ PLÁŽE LETOVISKA PLAYA DEL INGLÉS,
PÍSEČNÉ DUNY, HORSKÉ MASÍVY

PLAYA EL INGLÉS » TENERIFE » PICO DEL TEIDE » PUERTA DE LA CRUZ » FATAGA » ROQUE NUBLO »
CRUZ DE TEJEDA » TEROR » FIRGAS » LAS PALMAS » SANTA CATALINA » CALDERA DE BANDAMA »
PUERTO MOGAN » PUERTO RICO » MASPALOMAS » PLAYA EL VERIL » PLAYA DEL INGLÉS

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!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Gran Canarii, přílet v odpoledních hodinách, transfer na ubytování do hotelu v Playa
del Inglés, letovisko se známou světlou písečnou pláží PLAYA DEL INGLÉS.
2. den: Informační koktejl s průvodcem, pobyt u moře, individuální volno, možnost koupání.
3. den: Pobyt u moře, individuální volno nebo fakultativní výlet lodí na ostrov TENERIFE, výjezd po hřebenové cestě s vyhlídkami k národnímu parku s nejvyšším vrcholem Španělska Pico del Teide (3 718 m)
a návštěva místního muzea, sjezd na severní část ostrova do nejúrodnějšího údolí Valle de Orotava. Oběd
v místní restauraci zahrnut v ceně. PUERTO DE LA CRUZ - procházka příjemným historickým centrem,
v současné době jedno z nejkrásnějších turistických letovisek na ostrovech. Návrat na ubytování.
4. 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, vyhlídka na skálu, která je symbolem ostrova. Pokračujeme do centra ostrova CRUZ DE TEJEDA, srdce královských cest
s nádhernými výhledy. Serpentinovou silnicí se dostaneme do jednoho z nejkrásnějších měst ostrova TEROR,
kultovní místo s bazilikou a balkónovými domy. Na závěr dne pokračujeme do města pramenité vody FIRGAS,
která kaskádovitě protéká městem a je doprávázena nádherným souborem sevilských dlaždic. Podle časových
možností se na závěr dne zastavíme v údolí obydlených jeskyní Guayadeque.
5.den: Přesuneme se 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 s kouzelným areálem kanárských budov Pueblo Canario, kde se každou neděli v poledne
pořádá folklorní představení tanců a zpěvů v kanárských krojích. Poté přejedeme do přístavu SANTA CATALILas Palmas

NA, procházka po promenádě u městské pláže Las Canteras nebo návštěva nejmodernějších akvárií na světě
Poema del Mar. Podle časových možností pokračujeme k vyhlídce a k největšímu kráteru ostrova CALDERA
DE BANDAMA. Návrat na ubytování.
6. den: Polodenní výlet kombinující místní autobusovou a lodní dopravu (cca 8 €). Dopoledne odjezd do
kouzelného přístavu “Kanárských Benátek” PUERTO MOGAN, procházka a fakultativní možnost ponoru se žlutou ponorkou. Příjemná plavba
lodním taxi podél západního pobřeží do
Maspalomas
turistického letoviska PUERTO RICO,
odkud se přesuneme linkovým busem na
jih ostrova k majáku v MASPALOMAS.
Procházka po promenádě kolem dun až
k jezírku v chráněné rezervaci. Individuální
volno, možnost posezení v hospůdkách.
Návrat do hotelu možný autobusem nebo
pěší procházkou po dunách (cca 6,5 km
podél pobřeží).
7. den: Pobyt u moře, individuální volno,
možnost koupání na plážích PLAYA EL
VERIL, zlatohnědá pláž, která je lemována kolonádou nebo na pláži PLAYA DEL
INGLÉS, která se pozvolně mění v pláž
Maspalomas a táhne se v délce dlouhých
šesti kilometrů, 6 km zlatých písečných
dun. Fakultativní výlet do Loro Parku na
ostrově Tenerife.
8. den: Snídaně, individuální volno, transfer na letiště a odlet do republiky.
Kód
E466-19-1
E466-19-2

Termín
08.05. – 15.05.
18.09. – 25.09.

Cena
24 390,24 390,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

POBYTY U MOŘE S VÝLETY

Teror

Ubytování: Hotel Jardín Del Atlantico*** , leží v jižní části ostrova, 31 km od letiště, v letovisku Playa del Inglés, kde začíná
známá světlá písečná pláž Playa del Inglés. Ubytování v hotelových apartmánech - 2lůžková ložnice je oddělena od obývací
části dveřmi, obývací místnost má integrovaný kuchyňský kout, pohovku, telefon, koupelnu s WC. Každý apartmán má balkon
nebo terasu s výhledem do zahrady nebo na bazén.
Vybavení hotelu Jardín Del Atlantico – apartmánový komplex se vstupní halou s recepcí, výtahy, internetový terminál (za
poplatek), restaurace, bary, společenská místnost s televizí, kadeřnictví, malý obchod, půjčovna aut a kol. V hotelové zahradě se nachází 3 bazény (jeden v
zimních měsících vyhřívaný), sluneční
terasa s lehátky a slunečníky. Za
poplatek tenis, stolní tenis, minigolf
a kulečník.
UZ
DE LA CR
Cena zahrnuje: let. přepravu PraPUERTA
ha - Gran Canaria - Praha, let. taxy
a poplatky, transfer z/na hotel, dopravu
klim. autokarem - program 4. a 5.den, 7x
AS
L TEIDE
LAS PALM
PICO DE
ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje
s příslušenstvím, 7x polopenzi formou bufetu, služby českého průvodce
IFE
TENER
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
NUBLO
NARIA
ROQUE
GRAN CA
„Cena zahrnuje“
FATAGA
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3800 Kč
TO
ER
PU
MOGAN
(povinné při nedoobsazení), výlet na ostrov
Tenerife cca 80 € - nutná rezervace v CK měMAS
MASPALO
síc před odletem – platba na místě, komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč s možností
vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč
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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 veškeré vybavení plně vyrovná luxusnímu hotelu a vy se každé 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 palub na nekonečné
moře a zajímavá poznání. Objevujte s námi nejkrásnější kouty
Středomoří a Karibiku. To vše navíc s českým průvodcem!
» Nevšední

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

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT,
KDYŽ SI VYBÍRÁTE SVOU PLAVBU
UBYTOVÁNÍ je zajištěno v prostorných dvoulůžkových kajutách s vlastním příslušenstvím, vybavených
ložním prádlem, ručníky a fénem. V oblasti Středozemního moře jsou v nabídce kajuty kategorie Bella
a Fantastika. 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
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i balkonem. Na vyžádání jsou k dispozici i rodinné kajuty/suity, kde mají především děti velké slevy na ubytování (více informací žádejte v CK).
STRAVOVÁNÍ formou rozšířené plné penze je zajištěno dle výběru v restauracích s obsluhou, nebo samoobslužných restauracích. Zde jsou vám po celý den zdarma k dispozici nápojové automaty s vodou, 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, fitness, 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 vzdálenějších destinací. Více o programu výletů a jejich cenách je uvedeno v pokynech na cestu, zaslaných vám 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: Kajuty s oknem ve třídě Bella mají omezený výhled. 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. Seznam aktuálních fakultativních výletů bude znám cca 1 měsíc před
odjezdem na plavbu, uvedený program výletů je pouze orientační.

ITÁLIE, ŠPANĚLSKO, FRANCIE, ŘECKO

Benátky

SETKÁNÍ S ŘECKEM
SANTORINI A KORFU

OCHUTNÁVKA ZÁPADNÍHO STŘEDOMOŘÍ

NA LUXUSNÍ LODI MSC ORCHESTRA

JANOV » MARSEILLE » IBIZA » BARCELONA » JANOV

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

Krásná plavba Středomořím, během které navštívíme italské Benátky, Bari, a v Řecku na nás čeká bájný
ostrov Korfu i nádherný ostrov Santorini s typickou architekturou, opředený tajemstvím o bájné Atlantidě. Nevynecháme ani slavnou Akropolis v Athénách a cestou zpět zakotvíme u břehů Černé Hory ve
středověkém Kotoru. Dopřejte si odpočinek na palubě luxusní lodi Magnifica**** ,MSC Cruises.
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 BARI, metropole Apulie. Připlutí v 11:00 hod., individuální prohlídka
starého města Bari Vecchia - labyrint uliček, náměstí s kostely, bazilika San Nikola. V 17:00 hod. odplujeme
k řeckým břehům.
4. den: Plavba Jónským mořem, v 11:00 hod. připlutí do řeckého
Doporučujeme
přímořského městečka KATAKOLON, jenž je současně i vstupní brána po moři do Olympie. Osobní volno, koupání nebo výlet
- bájný ostrov Santorini
s průvodcem do OLYMPIE, turistický magnet Řecka, posvátný
- antické památky Athén a Olympie
okrsek náboženství a sportu. V 17:00 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 ostrovem 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 h., individ. volno v Benátkách. V odpoled. hodinách odjezd do ČR.
10. den: Návrat v ranních hodinách do ČR.
Kód
IT480-19-1

Termín
25.05. – 02.06.

Cena
23 990,-

Trasa
Praha, Brno

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem do Benátek a zpět, plavbu lodí MSC Magnifica, přístavní poplatky, portýrské služby
při nalodění a vylodění, denní úklidový servis, 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí - 3 hlavní
jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje - čaj, káva, voda z automatu v rautové restauraci po celý den, 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, 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, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, připojištění vyššího storna +250 Kč, 2lůžk. kajuta
vnitřní Fantastica 1240 Kč/os., 2lůžk. kajuta Bella s oknem 3560 Kč/os., 2lůžk. kajuta Fantastica s oknem 5910 Kč/os., 2lůžk.
kajuta Bella s balkonem 7560 Kč/os., 2lůžk. kajuta Fantastica s balkonem 9910 Kč/os.
Poznámka: Nelze zaručit možnost zúčastnit se programu prvního a posledního dne.

Užijte si gastronomii, historii i kulturu Středozemního moře. Čeká nás francouzská Marseille s proslulou
rybí polévkou a ve Španělsku se projdete uličkami Ibizy lemovanými restauracemi a bary, a v Barceloně
se nechte okouzlit jedinečnou architekturou.
Kód
IT482-19-1

Termín
21.09. – 27.09.

Cena
od 14 590,-

Trasa
Praha, Plzeň

PLAVBA NA APENINSKÝ POLOOSTROV
Z JANOVA NA LODI MSC MAGNIFICA
JANOV » CIVITAVECCHIA/ŘÍM » KORFU » KOTOR » SPLIT » BENÁTKY

Plavba Středomořím, přístav Civitavecchia, návštěva Říma. Dále na nás čeká zastávka na řeckém ostrově
Korfu s krásnými plážemi, pokračujeme k břehům Černé Hory do středověkého města Kotor. Cestou zpět
navštívíme chorvatský přístav Split a plavbu ukončíme v Benátkách.
Kód
IT481-19-1

Termín
05.05. – 13.05.

Cena
od 20 590,-

Trasa
Praha, Brno

ZA KRÁSAMI PALERMA A VALENCIE
Z PALUBY LODĚ MSC DIVINA
JANOV » CIVITAVECCHIA » PALERMO » CAGLIARI » PALMA DE MALLORCA » VALENCIE » MARSEILLE
» JANOV

Zažijte to nejlepší, co může Středomoří nabídnout - kolébku evropské civilizace Řím, slavné „mafiánské“
Palermo, relaxaci na plážích Palma de Mallorca a na závěr rybí polévkoa ve francouzské Marseille.
Kód
IT483-19-1

Termín
05.07. – 14.07.

Cena
od 28 290,-

Trasa
Praha, Plzeň

Z ITÁLIE NA IBIZU, MARSEILLE A NEAPOL
NA LODI MSC FANTASIA
JANOV » MARSEILLE » PALMA DE MALLORCA » IBIZA » NEAPOL » LIVORNO » JANOV

Užijte si krásné pláže, historii i bujarý noční život - francouzská Marseille, Palma de Mallorca, Ibiza,
krásná Neapol a nakonec si necháme jedno z nejromantičtějších italských měst, Livorno.
Kód
IT484-19-1

Termín
30.08. – 08.09.

Cena
od 24 290,-

Trasa
Praha, Brno

Ceny plaveb po Středomoří jsou orientační a jsou průběžně aktualizovány lodními společnostmi. Aktuální cena dané
plavby bude určena v okamžiku nezávazné rezervace.
Ceny zahrnují: dopravu lux. klim. busem do přístavu v italském Janově a zpět, plavbu lodí MSC, přístavní poplatky, portýrské
služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis, 7x ubytování ve 2lůžk. kajutě vybrané kategorie (Bella/Fantastika)
s rozšířenou plnou penzí - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje – čaj, káva, voda z automatu v rautové
restauraci po celý den, užívání bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech
akcích pořádaných na palubě, průvodce po celou dobu zájezdu
Další plavby vč. nabídky plaveb po Karibiku a bližší info na www.redok.cz
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PLAVBY LODÍ – STŘEDOMOŘÍ

PLAVBA NA BÁJNÉ OSTROVY LUXSNI LODÍ MAGNIFICA****

POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY

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

DÁNSKO, ISLAND
Ostrov Vágar - Mulafossur

FAERSKÉ OSTROVY

ISLAND - POHODOVÝ TÝDEN

CHLADNÁ KRAJINA S VELKÝM SRDCEM

MEZI SOPKAMI, VODOPÁDY A LEDOVCI

OSTROV STREMOY: TORSHAVN » KIRKJUBOUR » GAMLARÆTT » TJORNUVÍK » KALDBAK » SAKSUN
» OSTROV VÁGAR: SØRVÁGSVATN » GÁSADALUR » MULAFOSSUR » OSTROV MYKINES: MYKINES »
OSTROV EYSTUROY: GJÓGV » EISI » SLÆTTARATINDUR » OYNDARFJORDUR » NORDRAGOTA

Poznejte nezkrocenou přírodu bičovanou větry a vlnami severního Atlantiku. Místo, kde vítr a voda jsou
v prostředí zdejší krajiny hlavními živly. Uvidíme tradiční severské domky pokryté trávou, podmořské
tunely, majáky na nepřístupných místech, strmá skaliska s vodopády a uslyšíme i legendy severské
mytologie. Doprovodí nás slavní papuchalkové na skalách vycházejících z hlubin oceánu. Poznáme
autonomní území královského Dánska - Faerské ostrovy, které mají rozhodně co nabídnout, od starobylých památek, přes nezvykle krásnou přírodu až k moderní současnosti.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Faerské ostrovy s přestupem v Kodani. Přílet na Faerské ostrovy a transfer směr
OSTROV STREMOY, hlavní město ostrovů TORSHAVN, nejmenší hl. město na světě. Po ubytování následuje
prohlídka města, zajímavě architektonicky řešený Dómkirkjan, hlavní faerská katedrála, projdeme Tinganes
- starou část města s malými tradičními dřevěnými domky, torshávnský přístav, Muzeum umění, Muzeum
historie faerské přírody aj. Na závěr pozůstatky městské pevnosti Fort Skansin.
2. den: Pokračujeme v prozkoumávání největšího a nejvíce obydleného ostrova STREMOY a tamních
tradičních rybářských sídel. Na jihu ostrova navštívíme městečko KIRKJUBOUR, výlet do faerské historie,
bývalé středověké centrum kulturního dění, ruiny nikdy nedostavěné středověké katedrály sv. Magnuse
nebo kostelík Ólavskirkja. Možnost lodního výletu z města GAMLARÆTT, cca 1,5 hod. vyhlídková plavba,
kolem velkolepých útesů a skalních stěn. TJORNUVÍK, nejsevernější vesnička ostrova, ze tří stran obklopená
horskými stěnami a otevřená do úzkého mořského fjordu, vesnička KALDBAK s typickým severským dřevěným kostelíkem z roku 1835. Závěrem dne nejmalebnější vesnička Faerských ostrovů SAKSUN, působící jako
z pohádky, položená v krásné zátoce a vklíněná do úchvatného ÚDOLÍ DÚVUGARÐAR, obklopená vysokými
horami, malý skanzen, kostelík, typické domky se zatravněnou střechou, sotva 30 stálých obyvatel a nad tím
vším vodopád a dole jezero Pollur.
3. den: Poznávání přírodních krás OSTROVA VÁGAR. Největší jezero Faerských ostrovů SØRVÁGSVATN
nacházející se na hraně mohutného útesu a vln Atlantiku. Jezero je rovněž vodním zdrojem pro vodopád
BØSDALAFOSSUR. Pokračujeme do jedné z nejodlehlejších půvabných vesniček ostrovů GÁSADALUR, zelená vesnička na konci světa a v její blízkosti i nejkrásnější ikonický VODOPÁD MULAFOSSUR.
4. den: Fakultativní výlet na OSTROV MYKINES, ostrov plný panenské přírody s velkými koloniemi ptáků,
především slavných papuchalků, kteří si tento ostrůvek vybírají ve statisícových počtech k hnízdění a jsou
ozdobou drsného a téměř neobydleného ostrova, ostrov nazvaný ptačím rájem. Vesnice MYKINES a cca
hodinový výšlap na KNÚKÚR (560m n.m.) s překrásnými výhledy na celý ostrov.
5. den: Cesta na OSTROV EYSTUROY, návštěva tří malebných vesniček, GJÓGV, okolí nejvyšší faerské hory
SLÆTTARATINDUR, vesnička EISI, dechberoucí nádherné výhledy na skalní masívy RISIN a KELLINGIN a
OYNDARFJORDUR se záhadnými houpajícími se balvany Rinkusteinar . Následně stará faerská architektura ve vesnici NORDRAGOTA, největší soubor starých budov a nejdelší faerský fjord - SKÁLAFJORDUR.
6. den: Transfer na letiště, návrat z Faerských ostrovů do Prahy, s přestupem v Kodani.
Kód
DK500-19-1

Termín
18.06. – 23.06.

Cena
38 990,-

Svoz let.
L2, L3

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha – Faerské ostrovy - Praha, transfery z/na letiště, let. taxy, dopravu po Faerských ostrovech místní dopravou (při větší skupině 12-18 os. pronajatým minibusem), veškeré trajekty při přejezdech, 5x ubytování
v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní lodní výlety, výlet na ostrov Mykines a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna
zájezdu 460 Kč
Zájezd provází Lukáš Zedníček
BONUS sleva 1 000 Kč při objednávce do 28.02.2019

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, ostrov ležící mezi Evropou a Amerikou, který sám o sobě je jedinečným světem, jaký jinde nenajdeme. Země ohně a ledu, horké lávy, vodopádů, aktivních gejzírů, barvami hýřících hor a bublajících solfatarů.
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 DEILDARTUNGUHVER, 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 vedlejšímu vodopádu schovanému ve skalní rozsedlině. Návštěva skanzenu ve SKOGARU, vodopád SKÓGAFOSS,
jeden z nejhezčích vodopádů na Islandu a kratší túra kolem kaskád na řece Skóga. Procházka po černé pláži
DYRHOLAEY, návrat na ubytování.
5. den: Atraktivní LANDMANNALAUGAR, díky barevnosti si nese přezdívku „Duhové hory“ - vulkanická
oblast NP FJALLABAK ležící severně od ledovce MÝRDALSJOKULL. Celodenní výlet do barevných obsidiánových a ryolitových hor s množstvím teplých i studených pramenů a s možností koupání v této úchvatné
geotermální oblasti, okolní vrcholy hýří barvami, neuvěřitelná paleta barev je pastvou pro oči a rájem pro
fotografy, ale hlavně jedinečným zážitkem, pěší turistika v okolí střediska, cca 4,5 hodin, návrat na ubytování.
6. den: Výlet lodí k OSTROVŮM ZÁPADNÍCH MUŽŮ, návštěva jediného obydleného ostrova HEIMAEY,
výstup 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 parlamentu na světě, místo,
kde můžeme vidět, jak se od sebe odsunuje euroasijská a americká zemská deska (pěší túra 2-3 hodiny), GEYSIR, otec všech gejzírů a jeho mladší kolega STROKKUR, který chrlí každých pár minut horký vodní sloupec
do výšky až 20 m, impozantní GULLFOSS na řece Hvitá, snad nejkrásnější vodopád Islandu (procházka kolem
vodopádu cca 1,5 hod.), zastávka v osadě SKÁLHOLT, 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 Laugavegur, 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 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.
Kód
IS501-19-1
IS501-19-2
IS501-19-3
IS501-19-4

Termín
29.06 - 07.07.
06.07. - 14.07.
27.07. - 04.08.
03.08. - 11.08.

Cena
52 590,52 590,52 590,52 590,-

Svoz let.
L6
L6
L6
L6

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, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj v aparthotelu*** 8000 Kč (povinné při nedoobsazení), ubytování ve 2lůžk. pokoji
v hotelu**** s polopenzí přímo v hotelu 17000 Kč/os., vstup do Modré laguny 2000 Kč, komplex. pojištění vč. připojištění
vyššího storna zájezdu 820 Kč
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – SEVERNÍ EVROPA

TOULKY PANENSKOU PŘÍRODOU, SKALNÍ STĚNY
A VODOPÁDY, PTAČÍ KOLONIE

NORSKO
vyhlídka Preikestolen

Sognefjord

LEGENDÁRNÍ NORSKÉ FJORDY A VYHLÍDKY

PREIKESTOLEN A ZLATÁ CESTA SEVERU

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – SEVERNÍ EVROPA

VELMI PODROBNÝ OKRUH NORSKEM S NÁVŠTĚVOU LYSEFJORU
MOŽNOST VÝSTUPU NA SLAVNOU SKALNÍ PLOŠINU KAZATELNA
HIRTSHALS » GRIMSTAD » LILLESAND » RISOR » FLEKKEFJORD » EGERSUND » STAVANGER »
LYSEFJORD » VYHLÍDKA PREIKESTOLEN » LATEFOSSEN » EIDFJORD » HARDANGERFJORD » BERGEN
» VOSS » TVINDEFOSS » SOGNEFJORD » JOSTEDALSBREEN » BRIGSDALSBREEN » DALSNIBBA »
GEIRANGERFJORD » ORLÍ STEZKA » CESTA TROLLŮ » STĚNA TROLLŮ » SOUTĚSKA ROMSDALEN »
ÚDOLÍ GUDBRANDSDALEN » LILLEHAMMER » OSLO

Podrobný a atraktivní zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme oblast bílých městeček jižního pobřeží, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord
s atraktivní vyhlídkou Preikestolen. Zastavíme u mohutných vodopádů Latefossen, vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné přírodní scenérie největšího norského
fjordu Sognefjord. Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť Bryggen, vyjedeme na
vyhlídku Fløyen. V druhé části zájezdu nás čekají monumentální soutěsky, městečka, fjordy, vodopády
a legendární „Zlatá cesta severu“ vč. vyhlášeného Geirangerfjordu, Dalsnibby, Orlí stezky nebo cesty Trollů.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost 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 (cca 23:00
hod. překročení hranic z ČR) 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: 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 nejkrásnějších cest jižního
Norska přijedeme do blízkosti Stavengeru 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
středně 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, pojedeme přes hory a četné fjordy, kde si prohlédneme jeden z nejstarších dřevěných kostelů Norska - Roldal
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dopádů 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 nejznámější 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. Příjezd na ubytování do oblasti
Andalsnes.
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 na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.
10. den: Společný program A, B, C. Dokončení prohlídky OSLA - světoznámá budova radnice, budova
Opery, Vigeland park. 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 (přejezd hranic do ČR v cca 13:00 hod).
Bergen

Program
A bus
B let
C bus/let

Kód
N502-19-1
N503-19-1
N504-19-1

Termín
13.07. – 23.07.
15.07. – 22.07.
13.07. – 22.07.

Cena
21 990,28 990,25 990,-

Trasa
A, B
L2, L3
A, B / L2, L3

Ubytování: hostely/turistické norské hotely – 2 a 4lůžk. pokoje, převážně s vlastím příslušenstvím
Cena zahrnuje: Program A dopravu 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, transfer na letiště, trajekt do Skandinávie (Hirtshals – Kristiansand), 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 3900 Kč/os., 8x večeře 4650 Kč (min.10 osob), 4lůžk.kabina na zpátečním trajektu
Trelleborg – Rostock 800 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč.
Program B 2lůžk.pokoj - 7 nocí v hostelu 3400 Kč/os., 7x večeře 4000 Kč (min.10 osob), komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 320 Kč
Program C 2lůžk.pokoj - 8 nocí v hostelu 3900 Kč/os., 8x večeře 4650 Kč (min.10 osob), komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 330 Kč
Zájezdy provází Milena Škorpilová

NORSKO
Lom

Geiranger fjord

Bergen

Cesta Trolů

A SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ

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

Norsko - nejkrásnější severská země. Snad každý, kdo se vypraví do tohoto koutu Evropy, je doslova
očarován krásou kolem sebe - nezapomenutelné hory, divoké řeky, hluboké fjordy. Navštívíme střední
část země, která se může pochlubit těmi nejkrásnějšími scenériemi, které budeme jinde hledat jen marně.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dopravy A – BUS, B – LETADLO/BUS, C - LETADLO
1. den: Program A Odjezd z ČR v dopoledních hodinách (cca 14:00 hod. překročení hranic z ČR) 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 LILLEHAMMER, 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 – Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi.
Překonáme Nordalsfjord a ORLÍ STEZKOU dojedeme do městečka GEIRANGER, ležícího v romantických
scenériích 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 nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. 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. Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS a odjezd na ubytování.
6. den: Druhé největší město Norska BERGEN, prohlídka historického centra , neopakovatelná atmosféra
trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen,
fakultat. možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani
(na vyhlídku je možné vystoupat i pěšky)
nebo návštěva známého akvária. Návrat na
vodopád Sedm sester
ubytování.
7. den: Pokračujeme podél impozantních
vodopádů VORINGFOSSEN do GEILO, středisko zimních sportů. Přejedeme největší
evropskou náhorní plošinu Hardangervidda
a zbytek dne pak věnujeme prohlídce OSLA,
Vigelandův park (více než 200 soch G. Vigelanda), výjezd do dějiště 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 Muzea polárních výprav, kde nalezla svůj
domov polární loď Fram, na které se plavil
Amundsen k severnímu a jižnímu pólu, mu-

zeum Kon-Tiky, Vikingské muzeum. V poledních hodinách odjedeme do Trelleborgu na trajekt. Přes území
Německa pokračujeme do ČR. Program C Dopoledne 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 (přejezd hranic do ČR v cca 13:00 hod).
Program
A bus
B let/bus
C let
A bus
B let/bus
C let

Kód
N505-19-1
N506-19-1
N507-19-1
N505-19-2
N506-19-2
N507-19-2

Termín
30.06. – 08.07.
01.07. – 08.07.
01.07. – 07.07.
04.08. – 12.08.
05.08. – 12.08.
05.08. – 11.08.

Cena
15 790,19 990,22.990,15 790,19 990,22 990,-

Trasa
A, B
L2, L3 / A, B
L2, L3
A, B
L2, L3 / A, B
L2, L3

Geiranger fjord

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – SEVERNÍ EVROPA

NORSKO – ZLATÁ CESTA SEVERU

Ubytování: hostely – 2 a 4lůžk.pokoje, na patře je vždy kuchyňka - možnost vaření, k dispozici místnost s TV, společenská
místnost. 1x ubytování v norském kempu – luxusně vybavené chatky se čtyřmi lůžky, některé velké chatky apartmánového
typu, oddělené 2lůžkové pokoje. K dispozici lednice, vařič a varná konvice. Ložní prádlo v hostelech cca 180 NOK a v chatce
cca 120 NOK - platby na místě (variantně je možné mít vlastní povlečení).
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.
AS
GER
DOMB
pokoj - 5 nocí v hostelu 2300 Kč/os., 5x večeře
EIRAN
ER
G
2900 Kč (min.10 osob), 4lůžk.kabina na trajektu
HAMM
LILLE
tam i zpět 1600 Kč/os., komplex. pojištění vč.
K
OVI S
N
R
storna zájezdu 320 Kč.
OJMBA
DG
BREE NGE
ER
DALS GEIRA
E
T
Program B 2lůžk.pokoj - 5 nocí v hostelu 2300 Kč/
S
JO
HAMM
EO
LL
LS
I
N
L
O
E
L
os., 4x večeře 2300 Kč (min.10 osob), 4lůžk.kabina
G
I
O
GE
BER
IK
GJOV
na trajektu zpět 800 Kč/os, komplex. pojištění vč.
EN
SBRE
L
A
D
storna zájezdu 280 Kč
E
JOST
Program C 2lůžk.pokoj - 5 nocí v hostelu 2300 Kč/os.,
EN
OSLO
GEILO
BERG
4x večeře 2300 Kč (min.10 osob), komplex. pojištění vč.
storna zájezdu 250 Kč
RG
LEBO
TREL
BONUS pojištění zdarma při rezervaci zájezdu
do 31.1.2019
RG
Zájezdy provází Lukáš Zedníček, Milena Škorpilová
LEBO
TREL
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FINSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO
North Cape
Trondheim

Nordkapp

Olavinlinna

GRAND TOUR SKANDINÁVIÍ

VELKÁ CESTA NA DALEKÝ SEVER

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – SEVERNÍ EVROPA

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 přírodě - skalní hřeben Koli, nejkrásnější finská hora Saana, ostrov Magerøya a nabízíme i možnost lodního
výletu kolem skalnatých skandinávských pobřeží.

NO
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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 Tempeliaukiokirkko, vyhlídka z věže Olympijského stadionu. Nocleh.
5. den: FINSKÁ JEZERNÍ PLOŠINA, jízda po úzkých šíjích (eskery) mezi labyrintem jezer, nejznámější je
esker PUNKAHARJU. Město SAVONLINNA se starým kamenným hradem OLAVINLINNA na ostrově, jedním z nekrásnějších a největších finských hradů. KERIMÄKI, největší dřevěný kostel ve 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 výhledem 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 Lyngsalpene. Nocleh.
9. den: Pěší výstup na nejkrásnější
ALTA
finskou horu SAANA (1 029 m) s široSAANA
kým rozhledem, která se nachází v NP
INARI
Kilpisjärvi na norsko-švédsko-finském
LOFOTY
pomezí. Jedno z nejlepších lososových
míst v Norsku, trojité, 600 m dlouhé peřeNAPAPII
RI
MO I RA
je MÅLSELVFOSSEN. Nocleh.
NA
TRONDH
10. den: Zastávka u moderní plastiky KaEIM
menný dům v Evenes. Přejezd po kilometr
dlouhém mostu Tjelsundbru na souostroví
SAVONL
INNA
VESTERÁLY. Jízda silnicí s mnoha dlouhými tunely na souostroví LOFOTY. Možnost
cca 1,5 hod. dlouhého lodního výletu kolem
STOCKH
OLM
skalnatého pobřeží v oblasti Lofot. Největší
HELSIN
KY
dřevěná katedrála na sever od Trondheimu
v KABELVÅGU. Nocleh.
KALMAR
11. den: Souostroví LOFOTY, úchvatné scenéTRELLE
BORG
rie Severu. Vyhlídková jízda až na konec souos-

troví Lofoty se zajímavými pohledy na vysoké
Lofoty
hory. Malebné rybářské domečky rorbu, sušáky
na tresky, tisíce racků. REINE, které bylo několikrát vyhlášeno za nejkrásnější místo Norska.
Městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot, kde
končí nejen lofotská silnice, ale také svět lidí
a začíná svět vikingských bohů. SVOLVAER,
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 Ranafjordu, obchodní centrum oblasti,
plastika Havman v MO I RANA. Mohutné peřeje LAKSFORSEN. Nocleh.
13. den: Přejezd středním Norskem, kolem
mnoha malebných divokých vodopádů a jezer. 9hod.prohlídka TRONDHEIMU - třetího
Trondheim
největšího města Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu
severní Evropy, a mnoho dalších zajímavostí. Noční přejezd.
14. den: Přejezd na jih Švédska do přístavního města Trelleborg. Odpoledne plavba do Rostocku (6 hod.).
15. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Kód
N508-19-1

Termín
14.07. – 28.07.

Cena
25 990,-

Trasa
J* + Teplice

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 uvedeno v odstavci
„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

Helsinky

NORSKO, ŠVÉDSKO
Geirangerf
Svolvaer
jord

FJÄLLBACKA » OSLO » GEILO » BORGUND » BRIKSDALSBREEN » DALSNIBBA » GEIRANGERFJORD »
TROLLSTIGVEIEN » TROLLTINDAM » ÚDOLÍ ROMSDALEN » TRONDHEIM » SALTSTRAUMEN » BODØ
» LOFOTY » REINE » A » NUSSFJORD » HENNINGSVAR » SVOLVAER » VESTERALEN » NARVIK » NP
SVARTISEN » MO I RANA » ÖSTERSUND » NP HAMRA » GRONKLITT » STOCKHOLM

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 mnohasetmetrových výšek, to je naše pozvánka do Skandinávie.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B - LETECKY
1. den: Program A V dopoledních hod. odjezd z ČR (cca 13:00 hod. překročení hranic z ČR). Večer nalodění
na trajekt a noční plavba do švédského Trelleborgu.
2. den: Podél západ. pobřeží Švédska, malebný přístav FJÄLLBACKA, náměstí s bustou švédské herečky Ingrid Bergmanové, procházka a pohled z výšiny Vetterberget - moře poseté desítkami malých ostrůvků Skärgarden, 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 JOSTEDALSBREEN 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), GEIRANGERFJORD s typicky zářivě zelenou barvou. Projížďka lodí po fjordu. Vyjedeme Orlí cestou, zastávky 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
Saltstraumen

Program
A bus
B let

Kód
N509-19-1
N510-19-1

Termín
14.07. - 28.07.
15.07. – 27 07.

Cena
22 990,31 290,-

Trasa
A, B + Teplice
L2, L3

Cena zahrnuje:
Program A dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelleborg, Gedser – Rostock, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, 11x 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, 11x ubytování v hostelech/chatkách/
apartmánech - 4lůžk. pokoje, ve většině možnost vaření, 2x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. výlety, projížďky lodí
ER
SVOLVA NARVIK
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
REINE
Fakultativní příplatek:
Program A 4lůžk. kabina na trajektu
BODØ
Rostock – Trelleborg 800 Kč/os. – pouze na vyžádání, komplex. pojištění vč.
storna zájezdu 530 Kč, možnost připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč
EIM
UND
TRONDH
ÖSTERS
Program B komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 460 Kč, možnost připojištění vyšBA
ITT
DALSNIB
GRONKL
šího storna zájezdu +250 Kč
Poznámka pro obě varianty:
OLM
STOCKH
ložní prádlo je v Norsku a Švédsku poměrně
MYRDAL
O
L
OS
drahé cca 80 – 100 NOK/SEK os/den - platba na místě, doporučujeme mít sebou vlastní
A
povlečení
LLBACK

O

VYHLÍDKY, FJORDY, LEDOVCE, LEHKÁ TURISTIKA

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 nejkrásnějším místem Norska, náročnější pěší túra nad městečko, výjimečný panoramatický výhled na lagunu
a ostrůvky, pro ostatní např. lehčí turistika v okolí Reine, přejezd do městečka A, na závěr slavná rybářská
vesnice NUSSFJORD 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, „Benátky 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 nejsevernějšího bodu naší cesty do NARVIKU, prohlídka, výjezd lanovkou na Fagernesfjell. Ubytování.
11. den: Delší zpáteční cesta vč. trajektu k NP SVARTISEN, se stejnojmenným ledovcem Svartisen, druhým
největším v Norsku, cesta lodí a pěší náročnější túra k ledovcovému splazu, variant. lehčí turistika v okolí
jezera. Přejezd na ubytování do oblasti města MO I RANA, na břehu Ranafjordu.
12. den: Časně ráno vyjedeme, po poledni zastávka u největšího švédského vodopádu Tännforsen (tzv.
švédská Niagara), pokračujeme do městečka ÖSTERSUND na březích populárního švédského ledovcového
jezera Storsjön, ubytování, odpočinek 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, prohlídka 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 časových 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 (přejezd hranic do ČR cca ve 14:00 hod).

ŠVÉDSK

SOUOSTROVÍ LOFOTY, VESTERÁLY + ŠVÉDSKO

NORSKO

VELKÝ OKRUH NORSKEM

FJÄ

BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu
do 31. 1. 2019
Zájezd provází Doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – SEVERNÍ EVROPA

Lofoty

DÁNSKO, NORSKO
Kodaň - Rosenborg Slot

Kodaň

SKANDINÁVSKÉ METROPOLE

DÁNSKO - OSTROVNÍ KRÁLOVSTVÍ

A NORSKÉ FJORDY

KRÁSY JUTSKÉHO POLOOSTROVA

ZA POZNÁNÍM PŘÍRODY A MĚST SKANDINÁVIE
GÖTEBORG » OSLO » ÚDOLÍ GUDBRANDSDALEN A ROMSDALEN » STĚNA A CESTA TROLLŮ »
ÅLESUND » ÚDOLÍ OTTADALEN » DALSNIBBA » GEIRANGER » LOM » POHOŘÍ JOTUNHEIMEN »
VYHLÍDKA BESSEGGEN » VÀGÀMO » LILLEHAMMER » STOCKHOLM » KODAŇ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – SEVERNÍ EVROPA

Navštívíme nejznámější skandinávské metropole - Oslo, Göteborg, Stockholm, Kodaň i světoznámý skanzen 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.
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 architekturou. Nocleh.
6. den: Průjezd údolím říčky SJØA mezi našimi sportovci známé raftovými sjezdy. Největší norské pohoří
JOTUNHEIMEN (Domov obrů), výlet na vyhlídku BESSEGGEN nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy
na rozeklané a zasněžené vrcholy). Pro méně zdatné 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.
Kód
N511-19-1
N511-19-2

NOR

Termín
28.06. – 07.07.
26.07. – 04.08.

Cena
11 790,11 790,-

Trasa
J* + Teplice
J* + Teplice

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekty, 6x velmi jednoduché turistické ubytování (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
ALES
UND
„Cena zahrnuje“
JOTU
Fakultativní příplatek: malá 2lůžk. chatička v Norsku,
NHE
IMEN
skromnější než 4lůžková 1000 Kč/os., 4x polopenze
LOM
(česká kempinková kuchyně) 1600 Kč/os., komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

SKO
OSLO

ŠVÉ
GÖTE

Doporučujeme
DSK
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G
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- údolí Gudbrandsdalen
- cestu trollů – Trollstigveien
- nejkrásnější fjord Geiranger
- vyhlídku Besseggen
- městečko Lillehammer

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

Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, královské zámky, přejedeme nejdelší 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – LETECKY/BUS
1. den: Program A Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (cca 19:00 hod. překročení hranic z ČR). 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 rodiny, královská garda s kožešinovými
čepicemi, nejznámější socha Dánska Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely, budova
radnice, starý přístav Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou starých časů. Návrat na hotel.
3. den: Ráno odjezd do ROSKILDE, města založeného v 10. stol.
Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála ,
Doporučujeme
Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku FREDERIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do Helsingø- palác Rosenborg
ru, prohlídka hradu KRONBORG ,kde se odehrává nejslavnější drama
- zámek FREDERIKSBORG
Williama Shakespeara - Hamlet. Večer individuálně možná ochutnávka
- ostrov MORS
dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 60 čepovaných piv),
- skanzen Den Gamle By
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 pak do ÅRHUSU k návštěvě skanzenu Den
Gamle By - typické kupecké dánské město. Na závěr prohlídka nejstaršího města 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 (přejezd hranic do ČR v cca 05:30 hod).
Program
A bus
B let/bus

Kód
DK512-19-1
DK513-19-1

Termín
22.07. – 28.07.
22.07. – 28.07.

Cena
11 990,17 390,-

Trasa
A, B + Teplice
L2

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, 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 3100 Kč, Program B 1lůžk. pokoj 3900 Kč, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 250 Kč
Zájezd provází Lukáš Zedníček

ESTONSKO, LITVA, LOTYŠSKO

NÁRODNÍ PARKY POBALTÍ

ESTONSKÉ OSTROVY SAAREMAA A MUHU

PŘÍRODNÍ SCENÉRIE, JEDINEČNÉ NÁRODNÍ PARKY, STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA
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

Objevíme přírodní kouzlo nádherných národních parků a malých států ležících u Baltského moře, poznáme největší estonský park Lahemaa, pohyblivé duny NP Kurská kosa, krásné údolní scenérie lotyšského
NP Gauja a NP Trakai. Projdeme se po dlážděných ulicích středověkých měst a navštívíme kdysi zapovězené estonské ostrovy Saaremaa a Muhu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Olomouc a Ostravu (cca 20:00 hod) 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 polovina 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, přilehlé 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.
Koupání a relaxace u moře. 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
Ostrov Saaremaa - Kali

s bludnými kameny (cca 2 hodiny). Cestou se
Ostrov Saaremaa - Angla
zastavíme u zámku Kadriorg, bývalé letní rezidence cara Petra Velikého a vedle stojícího
prezidentského paláce. Odpoledne návrat do
TALLINU, společná prohlídka jednoho 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 pobřeží Estonska, trajektem přejedeme na dříve
zapovězený ostrov MUHU, který je proslulý
lidovými kroji. První zastávkou bude LIIVA,
centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13.
stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme
i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou
vesnici KOGUVA s domy postavenými v letech
1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu
18. století. Dalším zapovězeným ostrovem bude
ostrov SAAREMAA s větrnými mlýny, rákosovými
střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do
nekonečna. Navštívíme 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 (cca 13:00 hod).
Kód
LT514-19-1
LT514-19-2

Termín
01.06. – 09.06.
17.08. – 25.08.

Cena
12 990,13 890,-

Trasa
A, B*
A, B*

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – VÝCHODNÍ EVROPA

Riga

vodní hrad Trakai

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt na Kurskou kosu a zpět, trajekt na ostrovy
Saaremaa - Muhu a zpět, 6x ubytování v hotelech***- 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím, (ubytování
A
LAHEMA
v Pärnu 01.06.-09.06. 2 noci hotel
IN
L
L
TA
**, 17.8.-25.8. 2 noci lázeňský
hotel *** s bazénem) 6x snídani
formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult.
služby a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj
1. termín 3450 Kč, 2. termín 3800 Kč,
komplexní pojištění včetně storna zájezdu 320 Kč

- jedinečné NP a památky UNESCO
- estonské ostrovy Saaremaa a Muhu

SKO

A

A
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A
SIGULD

RIGA

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezd provází Ing. Jana Křížová
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RUSKO, POBALTÍ, FINSKO
Petrohrad

PETROHRAD, FINSKO

A OKRUH POBALTSKÝMI REPUBLIKAMI

JEDINEČNÉ KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – VÝCHODNÍ EVROPA

TRAKAI » VILNIUS » ŠIAULIAI » RUNDALE » TALLINN » HELSINKY » LAHTI » SAVONLINNA »
PETROHRAD » PETRODVORCE » PUŠKIN » PSKOV » RIGA

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.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odpoledne odjezd přes Olomouc a Ostravu (hranice cca 20:30 hod) do Polska.
2. den: Program A Ráno příjezd do Litvy. Návštěva sídla litevských knížat - vodního hradu TRAKAI, modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odpoledne VILNIUS , hlavní město Litvy, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – Katedrální a Radniční náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice). Ubytování
v hotelu. Program B Odlet z Prahy (8:45 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 individuální 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. Zastávka 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, bezkonkurenční sbírky uměleckých poFINSKO
kladů. Zaječí ostrov, historicky první
osídlený ostrov Petrohradu s impoLAHTI
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lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na
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8. den: Letní rezidence Petra Velikého
PETRODVORCE, prohlídka grandiózního
parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37
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zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou
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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.
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 (19:10 hod).
Program
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let

Kód
RUS515-19-1
RUS516-19-1
RUS515-19-2
RUS516-19-2
RUS515-19-3
RUS516-19-3

Termín
06.06. - 16.06.
07.06. - 16.06.
04.07. - 14.07.
05.07. - 14.07.
25.07. - 04.08.
26.07. - 04.08.

Cena
18 990,28 990,18 990,28 990,18 990,28 990,-

Trasa
A, B*
L2
A, B*
L2
A, B*
L2

Petrohrad

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 odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A 1lůžkový pokoj 6400 Kč Program B 1lůžkový pokoj 7000 Kč, připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Program A, B Jantarová komnata 890 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 1990 Kč (O potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni.).
Poznámka:
3lůžk. pokoj je většinou formou 2lůžk. pokoje s přistýlkou
Zájezdy provází kvalifikovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek

RUSKO, POBALTÍ, ŠVÉDSKO, FINSKO

STOCKHOLM – HELSINKY – PETROHRAD

A PLAVBA BALTSKÝM MOŘEM

STOCKHOLM » HELSINKY » LAHTI » SAVONLINNA » PETROHRAD » PETRODVORCE » PUŠKIN »
TALLINN » RIGA » VILNIUS » TRAKAI

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd autobusu dle nástupních míst.
2.den: Krátce po půlnoci odjezd z Prahy do Německa. Ráno příjezd do ROSTOCKU a následná prohlídka
města. Odpoledne nalodění na trajekt do švédského Trelleborgu. V nočních hodinách vylodění a odjezd do
Stockholmu.
3. 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),
plavba Baltským mořem.
4. 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 - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Cesta nádhernou jezerní krajinou
do oblasti Savonlinny, ubytování.
5. 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.
6. 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 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, bezkonkurenční 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. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat
na nocleh.
7. 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
Stockholm

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.
8. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, rozkládající se přímo na břehu Finského zálivu. Prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků).
Odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském Tallinnu.
9. 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 náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku – Riga.
10. 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 bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, Rižský hrad – sídlo prezidenta.
Odjezd, večer ubytování Litva – Vilnius.
11. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUS na
řece Neris – Katedrální náměstí, věž Gedimino,
Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí,
dlážděné uličky Starého města, Jitřní brána.
Program zakončí v bývalém sídle litevských knížat – vodní hrad TRAKAI a modlitebny a muzea
tajemného etnika Karaimů. Odjezd, noční průjezd
Polskem.
Petrohrad - Zimní palác
12. den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách a následné rozvozy.
Kód
RUS517-19-1
RUS517-19-2
RUS517-19-3
RUS517-19-4

Termín
05.06. – 16.06.
19.06. – 30.06.
24.07. – 04.08.
02.08. – 13.08.

Cena
17 390,17 890,17 790,17 790,-

Trasa
A, B
A, B
A, B
A, B

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – VÝCHODNÍ EVROPA

Puškin - Kateřinský
palác

Petrohrad - Kazaňská kadedrála

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelleborg a Stockholm – Turku/Helsinky, 8x ubytování –
7x ubytování hotely*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kabina na trajektu Stockholm – Turku/Helsinky, 8x snídani
formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)
Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5000 Kč, skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni), Jantarová komnata 890
Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu
Jantar. komnaty, vč. povinného místního
FINSKO
průvodce a sluchátek (nutno objednat
nejpozději měsíc před odjezdem), 4lůžk.
kajuta na trajektu Rostock – Trelleborg
490 Kč/os. (v termínu 24.07. – 04.08.
LAHTI
RAD
nejsou 4lůžk. kajuty možné)
PETROH
ELSINKY
H
Upozornění: 3lůžk. pokoj je většinou formou 2lůžk. pokoje s přistýlkou
KO
ŠVÉDS
PUŠKIN
OLM
K
C
TALLINN
STO H
Zájezdy provází Petr Horák, Ing. Jana Křížová

ESTON

Doporučujeme
- velkolepý Petrohrad
- Petrodvorce, letní rezidence
Petra Velikého
- Gamla Stan, staré město Stockholmu
- Helsinky a Uspenská katedrála
- kamenné domy staré Rigy
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RUSKO
Petrohrad - Zimní palác

Ermitáž

PETROHRAD - KLENOT NA NĚVĚ

BÍLÉ NOCI A OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ

ERMITÁŽ S BRILIANTOVOU A ZLATOU KLENOTNICÍ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – VÝCHODNÍ EVROPA

Jedinečný a oblíbený zájezd do Petrohradu s PhDr. Tomášem Jeřábkem, v jehož průběhu navštívíme
světoznámé památky, přepychové paláce, otevírání mostů na Něvě. Shlédneme sbírky šperků, cenností
a uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty v Ermitáži a její Briliantové a Zlaté klenotnici, to vše
podpořeno jedinečným přírodním úkazem bílých nocí a v doprovodu znamenitého průvodce. Navštivte
s námi Petrohrad, velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V doprovodu průvodce dopolední odlet z Prahy 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
ERMITÁŽ v Zimním paláci, jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží – bezkonkurenční 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 nejkrásnějších 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 některého 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 vodotrysků 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 antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.
6. den: Snídaně, transfer na letiště a po poledni odlet do Prahy.
Petrohrad - Kazaňská katedrála

Kód
RUS519-19-1
RUS519-19-2
RUS519-19-3
RUS519-19-4

Termín
18.06. - 23.06.
16.07. - 21.07.
13.08. - 18.08.
03.09. - 08.09.

Cena
22 990,22 990,22 990,21 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3
L2, L3
L2, L3

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 co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 4500 Kč, 5x večeře o 3 chodech 1750 Kč
Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza budete včas informováni)
Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar.
komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek.
Balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov
Generálního štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice,
vč. povinného průvodce a sluchátek.
Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat
nejpozději měsíc před odjezdem.
Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Poznámka: 3lůžk. pokoj je většinou formou
2lůžk. pokoje s přistýlkou
Zájezdy provází
PhDr. Tomáš Jeřábek
Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezdy bývají
velmi brzo vyprodány.
Zimní palác - Ermitáž vč. Briliantové a zlaté klenotnice, - Zimní palác – bývalá rezidence ruských carů, reprezentační prostory a trůnní sál, sály s dary cizích diplomatů a panovníků, nákupy ruských carů a nejvýznamnější archeologické 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 1300 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 890 Kč
obsahuje vstup do zámku, parku, Jantarové komnaty, průvodce a sluchátky (objednávka nutná předem v CK).
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RUSKO
Moskva

VÝJIMEČNÉ METROPOLE RUSKA

ZBROJNICE MOSKEVSKÉHO KREMLU + DIAMANTOVÝ FOND
BRILIANTOVÁ A ZLATÁ POKLADNICE V ZIMNÍM PALÁCI
NOČNÍ OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ NA NĚVĚ
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 stavby města vč. Ermitáže s Briliantovou a zlatou pokladnicí, zlatem oslňující Petrodvorce. V Puškinu si prohlédneme 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy (8:50 hod.) s českým průvodcem. Přílet do MOSKVY, transfer Moskva - chrám V. Blaženého
do hotelu, ubytování. První část prohlídky nejvýznamnějších památek města.
2. den: Návštěva moskevského Kremlu
- úchvatný soubor světských i náboženských
staveb, chrámy 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. Budeme mít jedinečnou
možnost navštívit Zbrojnici moskevského
Kremlu - Oružejnaja palata, kde jsou uloženy
poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích
panovníků. Návštěva unikátního, nedávno
zpřístupněného Diamantového fondu, kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy,
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 Trojickosergijevského 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 Smolenské 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, vězení 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 budovách Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy 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. Opět k vidění je 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 Velikého 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: Snídaně, transfer na letiště a po poledni odlet do Prahy.
Kód
RUS520-19-1
RUS520-19-2
RUS520-19-3

Termín
24.06. – 30.06.
05.08. – 11.08.
19.08. – 25.08.

Cena
28 990,28 990,28 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3
L2, L3

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Moskva, Petrohrad - Praha, letištní taxy, transfery z/na letiště a z vlaku na hotel,
lístek rychlovlakem Moskva - Petrohrad, dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin, 6x ubytování v hotelu***
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradu), 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, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 4900 Kč, 5x večeře 1750 Kč (mimo 3. dne)
Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete
včas informováni).
Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar.
komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
Balíček vstupů Ermitáž 1300 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 2000 Kč – cena zahrnuje vstup do
Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek.
Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději
měsíc před odjezdem.
Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Poznámka: 3lůžk. pokoj je většinou formou 2lůžk. pokoje
s přistýlkou.
Zájezdy provází: PhDr. Tomáš Jeřábek
Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezdy bývají velmi brzo
vyprodány.

Petrohrad

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, reprezentační prostory a trůnní sál, sály s dary cizích diplomatů a panovníků, nákupy ruských carů a nejvýznamnější archeologické 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 1300 Kč/os. vč. povinných sluchátek (objednávka nutná předem v CK)
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – VÝCHODNÍ EVROPA

MOSKVA A PETROHRAD

RUSKO
Rostov Veliky

Jaroslav

Moskva - metro

MOSKVA A „ZLATÝ PRSTEN“ RUSKA

PAMÁTKY A HISTORIE VELKÉ RUSI

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – VÝCHODNÍ EVROPA

Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Poznáme 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.
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, dopoledne návštěva moskevského Kremlu - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy 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. Odpoledne okružní jízda
městem – 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 Arbat. 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 Komsomolská, Kurská nebo Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera , největšího klášterního komplexu Moskvy 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 nejslavnějších ruských umělců, jako Brullov, Kiprensky, Ajvazovskij nebo Repin, popřípadě Puškinova muzea výtvarných umění, shromažďujícího naopak poklady světového umění. Jeho velkou atrakcí je Priamův poklad
z trojských nálezů H. Schliemanna.
Večer návrat na nocleh.
Moskva - Kreml
4. den: Odjezd na sever Moskvy.
Pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV
POSAD, je nejúchvatnějším místem
Zlatého kruhu, představující ruskou
architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský klášter
platí
za nejvýznamnější 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 Zesnutí 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 a klášter
Sv. Jakuba. Rostov nám mohou doma připomínat suvenýry z vyhlášené černé leštěné keramiky 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 Jaro-
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slava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný klášter Proměnění Páně, nebo refektář s kaplí Vzkříšení. Odpoledne město SUZDAL. Pitoreskní 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, Chrám Narození Panny Marie a 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 s dochovanými freskami z 12. století. Zlatá vrata, součást
Vladimirské pevnosti. Odjezd do Moskvy na letiště a následný odlet do Prahy (23:55 hod).
Suzdal

Kód
RUS521-19-1

Termín
26.08. - 31.08.

Cena
24 990,-

Svoz let.
L2, L3

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Moskva – Praha, letištní taxy, transfery z/na letiště, okružní jízdu Moskvou
a veškerou 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), veškeré vstupy ve městech Zlatého prstenu (mimo
Moskvy) uvedené v programu.
Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 2400 Kč, 5x večeře 1500 Kč
Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete
včas informováni).
Balíček vstupů Kreml 2000 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek.
(Vstup je nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem.)
Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Poznámka: 3lůžk. pokoj bývá většinou formou 2lůžkového pokoje s přistýlkou.
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
BONUS při rezervaci zájezdu do 31.1.2019 jsou poskytovány večeře zdarma
Zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek
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)

RUSKO, ČÍNA, MONGOLSKO
Čína - Velká čínská zeď

Mongolsko - NP Terelj

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA

VLAKEM Z MOSKVY PŘES URAL, SIBIŘ, MONGOLSKO
AŽ DO PEKINGU
MOSKVA » KAZAŇ » BOLGAR NA VOLZE » JEKATĚRINBURG » GANINA JAMA » PAMÁTNÍK PŘEDĚLU
EVROPA ASIE » IRKUTSK » BAJKAL » LIVSTJANKA » BURJATSKO » ULÁNBÁTAR » NP HUSTAI » NP
TERELJ » POUŠŤ GOBI » PEKING » VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ » TYGŘÍ HORY

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská 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 sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu
ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu. Zájezd bývá velmi
brzy vyprodán, proto s rezervací neváhejte!
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 Moskvy autobusem. Kreml s jedinečným komplexem chrámů a paláců, Novoděvičí klášter
a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích
hor od Moskevské univerzity. Odjezd na nádraží, fotka u symbolického začátku Transsibiřské magistrály na Jaroslavském nádraží. Noční vlakem do Kazaně.
3. den: Ráno KAZAŇ , pěší 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 tatarská kuchyně v některé ze stylových restaurací. Nocleh v hotelu.
4. den: Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE , jedinečný 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 autobusem, chrám Všech svatých
na krvi, vystavěném na místě tzv. Ipatěvova domu, kde byl car Mikuláš II. s celou rodinou zavražděn, chrám
Nanebevstoupení, hl. náměstí, příjemné parky. Ganina jama za městem, kam byly svrženy ostatky zavražděné carské rodiny, Památník předělu mezi Evropou a Asií. Nocleh v hotelu.
6. a 7. den: Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob, lahůdky prodávané na nástupištích při zastávkách (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. Transfer do hotelu přímo na břehu jezera BAJKAL, v městečku
LISTVYANKA.
9. den: Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými
zastávkami a vyhlídkami, focení z plošiny přímo na lokomotivě. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale
také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých
dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou
rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Pozdě v noci
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 zvyky 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. Večer ubytování v hotelu v Irkustku.
11. den: Ráno odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina
již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.
12. den: Ráno příjezd do hl. města 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 dinosaurů (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 panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků
a testování tradičního nápoje Kumys. ULÁNBÁTAR, nákupy suvenýrů, návrat do hotelu.
15. den: ULÁNBÁTAR, 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: Autobusem celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské ZAKÁZANÉ MĚSTO , největší náměstí světa, ohromující pohled z pahorku Jingshan, zahrady parku Pej-chaj, prohlídka Chrámu Nebes a 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 dopoledních hodinách.
Kód
RUS522-19-1
RUS522-19-2

Termín
02.07. – 20.07.
13.08. – 31.08.

Cena
74 990,74 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem), let. taxy, veškeré transfery do hotelů, na
nádraží a na letiště, autobusová doprava během prohlídek měst dle programu, doprava vlakem po Transibiřské magistrále
dle programu, 17x nocleh - z toho 11x hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a 6x nocleh ve vlaku, 11x snídaně, autobusová doprava na výlety (Bolgar, Krugobajkalská železnice, NP Hustai, NP Terelj, hrobky Mingů a k Velká čínská zeď), 4x
oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů), vstupy do NP v Mongolsku a v Číně (Zakázané město, Letní
palác, Velká Čínská zeď, hrobky Mingů), služby českého průvodce, služby místních průvodců, komplex. pojištění vč. storna
(povinné z důvodu vyřízení víz)
Cena nezahrnuje: jízdné na vyhlídkové Krugobajkalské železnici, lanovku na Velkou čínskou zeď, spropitné pro místní průvodce a řidiče, (vstupné a další poplatky cca 3000 RUB, 130 $) fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj v hotelích 7600 Kč, připojištění storna zájezdu +500 Kč, vízum do Ruska 1990 Kč,
vízum do Číny 1990 Kč, vízum do Mongolska 1990 Kč (o potřebných formalitách budete včas informováni), 5x večeře
v hotelích v Rusku (mimo 9. den) 1570 Kč, jízdné po Krugobajkalské železnici vč. oběda 2800 Kč, Moskva - vstup do Kremlu
vč. povinného místního průvodce 660 Kč (jízdné a vstup je nutné objednat nejpozději měsíc před
odjezdem), příplatek za vlak 2. třídy namísto 3. v Rusku 3600 Kč.
Cesta vlakem: v úseku Moskva – Irkutsk cena zahrnuje přepravu chaRUSKO
rakteristickým vozem 3. tř. Plackarnyj
(Vagon pro 54 osob, členěný na průchozí
oddělení pro 6 osob – denní sezení,
L
URG
K B A JK A
ATĚRINB
A
IR K UT S
v noci lůžka), úsek cesty Irkutsk – Peking
M O SKV JEK
TYGŘÍ
uzamykatelné kupé 2. tř.pro 4 osoby. Za
HORY
Á TA R
KAZAŇ LGAR
U LÁ N B
příplatek 3600 Kč/os. možno doobjednat
BO
OBI
místo v kupé pro 4 osoby 2. tř. i v úseku
POUŠŤ G
PE K IN G
Moskva – Irkutsk.
BONUS vízum do Ruska zdarma při rezervaci
zájezdu do 31.12. 2018
Zájezdy provází: Petr Horák
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – VÝCHODNÍ EVROPA

Rusko - Bajkal

FRANCIE
Paříž

Notre Dame

PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

ROMANTICKÁ PAŘÍŽ A VERSAILLES

HOTEL V CENTRU PAŘÍŽE

MĚSTO NAD SEINOU A GRANDIÓZNÍ ZÁMEK

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

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: V odpoledních hodinách odjezd
Versailles
z republiky (cca 19:00 hod. překročení
hranic z ČR).
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 mimo jiné
shlédneme Pařížskou radnici, centrum
Pompidou, bývalou rozlehlou tržnici 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 monument 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 (přejezd hranic v cca 8:00 hod.).
Kód
FR525-19-1
FR525-19-2
FR525-19-3
FR525-19-4
FR525-19-5
FR800-19-1*

Termín
18.04. – 22.04.
04.05. – 08.05.
29.05. – 02.06.
21.08. – 25.08.
18.09. – 22.09.
04.12. – 08.12.

Cena
5 990,5 990,6 290,5 990,6 290,5 990,-

Trasa
A, B, L + Plzeň
A, B, L + Plzeň
A, B, L + Plzeň
A, B, L + Plzeň
A, B, L + Plzeň
A, B, L + Plzeň

Ubytování: hotel v centru Paříže ve čtvrti Montmartre, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města
Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným busem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Poznámka:* Zájezd 4.12. je přizpůsoben adventní atmosféře v Paříži
Zájezdy provází Petr Horák
SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
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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 bulváry, 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.
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, restaurace, nákupy nebo
vznešený Pantheon, Sorbona a Lucemburské zahrady). Večerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem 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 (příměstský vlak RER cca 10 €).
V pozdních odpoledních hodinách navštívíme Invalidovnu a podvečerní Eiﬀelovu věž.
4. den: Dopoledne rozloučení s Paříží, návštěva muzea LOUVRE, individuální volno, odpoledne transfer na
letiště a odlet zpět do Prahy. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Kód
FR526-19-1
FR526-19-2
FR526-19-3
FR801-19-1*

Termín
18.04. – 21.04.
27.04. – 30.04.
05.09. – 08.09.
12.12. – 15.12.

Cena
12 790,12 790,12 790,12 790,-

Trasa
L2, L3
L2, L3
L2, L3
L2, L3

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. dopravu Praha - Paříž – Praha vč. letištních tax, příruční zavazadlo dle pravidel letecké společnosti,
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
Louvre
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj
2990 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1400
Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
140 Kč
Poznámka:* Zájezd 12.12. je přizpůsoben
adventní atmosféře v Paříži
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 17.2.2019
Zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek, Petr
Horák

Doporučujeme
- osvědčený hotel, výborný průvodce
- zámek Versailles, symbol
francouzských králů
- jedinečnou atmosféru čtvrti La Cité
a čtvrti Montmartre
- romantickou plavbu po Seině
- umění ve světoznámém Louvru

FRANCIE
Zámek Azay-Le-Rideau

Bajkal

Zámek Versailles

ZÁMKY NA LOIŘE A PAŘÍŽ

ZAHRADY A PAŘÍŽ

ZA POZNÁNÍM KRÁLOVSKÉ MINULOSTI

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

PAŘÍŽ » VERSAILLES » CHAMBORD » BLOIS » CHENONCEAU » AZAY-LE-RIDEAU » VILLANDRY »
AMBOISE » LE CLOS-LUCÉ » FONTAINEBLEAU » PAŘÍŽ

Vydejte se s námi po stopách historie do jedinečného údolí Loiry k středověkým pevnostem, velkolepým
zahradám a renesančním zámkům, které bývaly domovem francouzských králů a které patří k největším turistickým atrakcím Francie. Kromě klasických zámků Chambord, Chenonceau a Blois navštívíme
i Azay-le-Rideau, Villandry a Cheverny.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR.
Zahrady Villandry
2. den: Celodenní prohlídku PAŘÍŽE 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 zahradami, které jsou uvedeny do původního stavu 16. stol.,
zahrady s jedinečnými ornamenty tvořené nejen květinami, ale i zeleninou a kořením. Elegantní AZAY-LE-RIDEAU na ostrově Indre, obklopený tichým jezerem
a parkem. Krásný renesanční zámek s malebnými zahradami CHENONCEAU, zámek šesti žen.
4. den: Okruh po zámcích na Loiře . Zámecký monumentální 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.
vybudovaný v jednoduchém, ale klasickém stylu.
5. den: Ukázkové dílo klasicistní architektury VERSAILLES , sídlo francouzského dvora do r. 1789.
Dokončení 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.
Kód
FR529-19-1
FR529-19-2

Termín
07.05. – 12.05.
17.09. – 22.09.

Cena
6 490,6 490,-

Trasa
A + Plzeň
A + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelích typu Premiere Class - 2lůžk. pokoje s přísluš., 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

Zámek Chambord

Nádherné údolí Loiry proslulé skvostnými zámky s pozůstatky dávné královské minulosti oplývá historickými i architektonickými památkami. Od 15. do 18. století sloužilo údolí kolem nejmajestátnější
řeky Francie za území králů, princů, vévodů. Pojeďte tedy shlédnout skvosty středověké a renesanční
architektury jako je Chambord, Chenonceau, harmonický Azay-le-Rideau, středověká městečka Blois či
Amboise, krásné zahrady, ale i samotné město Paříž s nedalekým Fontainebleau a Versailles.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B Zámek Chenonceau
LETECKY
1. den: Program A Odjezd v časných
ranních hodinách z ČR (cca 8:00 hod. překročení hranic z ČR), směr Francie. Příjezd
na ubytování do oblasti Paříže. Program B
Odlet v odpoledních hodinách z Prahy do
Paříže, transfer na hotel, ubytování.
2. den: Dále společný program A i B.
Odjezd k symbolu francouzské renesanční
architektury na prohlídku zámku a zahrad
VERSAILLES, sídla francouzských králů ,
postaveného v pol. 17. století Ludvíkem
XIV., demonstrace bohatství a velikosti
francouzské monarchie. Odpoledne navštívíme majestátní zámek CHAMBORD, renesanční zámecký skvost,
největší zámek na Loiře, který je duchovním dítětem výstředního Františka I., zámek nechal zbudovat jako
základnu pro lov v lesích Sologne. Na závěr dne středověké město BLOIS, kde se tyčí jeden z nejslavnějších
zámků celé Francie, oblíbené sídlo francouzských králů až do roku 1598. Prohlídka historického jádra města,
strmé a klikaté uličky, obloukovitě prohnutý most Pont de la Loire. Odjezd na ubytování.
3. den: Cesta kolem zámku CHAUMONT, který ční na útesu nad Loirou. Navštívíme zámek CHENONCEAU,
zámek šesti žen, se stylovým příkopem, padajícím mostem, věžemi a velkolepými interiéry. Následuje prohlídka harmonického a elegantního zámku AZAY-LE-RIDEAU, stojícího na ostrově řeky Indre, obklopeného
tichým jezerem a parkem. A nakonec nás čeká prohlídka nejkrásnějších zahrad ve Francii u zámku VILLANDRY. Odjezd na ubytování v okolí.
4. den: Ráno odjedeme na prohlídku městečka AMBOISE spojeného s Leonardem da Vinci, zámeček LE
CLOS-LUCÉ, kde Vinci žil a zemřel. Poté budeme směřovat k Paříži, návštěva elegantního renesančního
zámku FONTAINEBLEAU, který je jednou z největších francouzských královských rezidencí s přepychovým
vnitřním zařízením. Po prohlídce odjezd na ubytování na okraji Paříže.
5. den: Celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města PAŘÍŽ. Latinská čtvrť, ostrov La Cité s katedrálou Notre Dame, Champs Elysées, Vítězný oblouk aj. Program A V podvečerních hodinách odjezd do
republiky. Program B V podvečerních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.
6. den: Program A Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách (přejezd hranic cca 8:00 hod.).
Program
A bus
B let

Kód
FR527-19-1
FR528-19-1

Termín
13.08. – 18.08.
13.08. – 17.08.

Cena
8 790,14 490,-

Trasa
A, B, G, L
L2, L3

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 - Paříž – Praha vč. let. tax, příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfery z/na
letiště, dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, pobytovou
taxu, průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A + B 1lůžk. pokoj 2900 Kč Program A komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Program B komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1400 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

ZÁMKY ÚDOLÍ LOIRY

FRANCIE
Bordeaux

Rochefort

Gordes

Connemara - Kylemore Abbey

OD LA ROCHELLE AŽ K BORDEAUX

ZA VÍNEM A POZNÁNÍM
DO NEJVĚTŠÍHO VINAŘSKÉHO KRAJE FRANCIE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

LA ROCHELLE » OSTROV AIX » OSTROV ÎLE DE RÉ: SAINT MARTIN DE RÉ, LA FLOTTE » LA ROCHELLE
» ROCHEFORT » TALMONT SUR GIRONDE » BLAYE » SAINT-EMILLION » DUNE DU PILAT » BORDEAUX

Zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický přístav Tří Mušketýrů, hrdé město
a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok, plavba kolem pevnosti Boyard,
ostrov Ré plný květin s Vaubanovou pevností Unesco. Ostrov Aix, kde byl internován Napoleon, shlédneme největší repliku historické lodi, kterou se plavil La Fayette na pomoc Washingtonovi. Projedeme
se vinicemi, uvidíme soutok dvou velkých řek u Bordeaux, kde nás čekají vinné ochutnávky, romantické
výhledy a seznámíme se s historií „největšího Brňana 17. století“, narozeného v La Rochelle.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet z Prahy do Paříže a přejezd vlakem TGV PARIS do LA ROCHELLE, ubytování. Dle časových možností společná procházka podvečerním přístavem.
2. den: Relax a koupání na ostrově Aix. Na putování po Akvitánii a naladění se na prázdninový režim nejdříve nabereme síly na nedalekém ostrově. Společná plavba na ostrov AIX, jejíž cesta vede kolem známé
pevnosti BOYARD. Čeká nás celodenní odpočinek s vyhlášenou oázou klidu na rozsáhlých plážích, bez aut,
bez bankomatů. 3 km dlouhý ostrov ve tvaru „croissantu“ lze obejít i pěšky cca za 3-4 hodiny. Návštěva
Napoleonského muzea, připomínající pobyt císaře Napoleona před jeho deportací na sv. Helenu. Předměty
a obrazy pocházejí z doby, kdy byl ještě mladým konzulem či naopak nemocí sužovaným císařem na ostrově.
Uvidíme např. jeho posmrtnou masku nebo si můžeme zakoupit jeho oblíbený parfém, na jehož výrobě se na
Sv. Heleně sám podílel. Na ostrově se nachází i jedna z Vaubanových pevností a další dvě muzea, ale zejména
rozsáhlé pláže na koupání. Navečer návrat lodí do La Rochelle.
3. den: Po snídaní se busem přepravíme po 3 km dlouhém mostě na OSTROV ÎLE DE RÉ, ostrov květin,
rybářů, bílých domků a zelených okenic. Symbolem ostrova jsou oslíci. Kosmetické produkty z oslího mléka,
z jehož blahodárných účinků se těšila např. již princezna Kleopatra, se dají v místních obchůdcích zakoupit.
Ostrov má 12 obcí, z nichž tři nesou označení „nejkrásnější vesnice Francie“/ les plus beaux villages de
France“. Navštívíme SAINT MARTIN DE RÉ, historické hl. město ostrova s pevností UNESCO od slavného
stavitele Ludvíka XIV. Vaubana, jehož stavby se nacházejí po celé Francii. Centrum obce tvoří malebný
přístav se spoustou obchůdků, míst k posezení a křivolaké pestré uličky, které si nás svým šarmem podmaní.
Z místního kostela St. Martin de Ré se naskýtá krásná vyhlídka na celý ostrov. Odpoledne se přesuneme
do další malebné obce na ostrově LA FLOTTE s kostelem sv. Kateřiny. Středověký trh, uličky vyzdobené
květinami, přístav a nedaleká pláž nabídnou příjemné zakončení dne. Společný návrat na hotel do La Rochelle.
4. den: Prohlídka hl. města departmánu Charente-Maritime LA ROCHELLE, starobylý přístav s věžemi St.
Nicolas a tzv. De La Chaine, které přežily velké obléhání a bourání hradeb po dobytí
kardinálem Richelieu 1628. Historické jádro se středověkými
ÎLE DE RÉ
domy, renesančními arkádami, paláce
z 18. století či původní dláždění ulic
LA ROCH
ELLE
si vysloužilo přezdívku „muzeum pod
širým nebem“. Dopoledne prohlídka
AIX
centra města se zachovalou bránou,
ROCHEF
ORT
tzv. Grosse Horloge, renesanční radnicí, kostelem Sv. Saveur a přes místní
tržnici dojdeme až ke katolické katedrále
sv. Ludvíka, která byla dříve protestanským
TALMON
chrámem. Neopomeneme projít kolem rodT SUR GI
RONDE
ného domu Raduit de Souches a společně
navštívíme Protestantské muzeum, kde je
hrdinnému obránci Brna věnována od r. 2018
menší vitrína. V odpoledních hodinách indiBLAYE
viduální program k návštěvě dalších místních
muzeí např. Akvária, Mořského muzea, Muzea
Nového světa, Muzea automatů aj. v případě
SAINT-EM
přílivu návštěva městské pláže.
BORDEA
ILLION
UX
5. den: Zastávka u spojovacího mostu PASSERELLE, jenž ponese jméno po Raduit de Souches,
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a jehož inaugurace je plánována na podzim 2019. Poté definitivně opustíme La Rochelle a budeme směrovat
na jih. První zastávkou bude přístav ROCHEFORT při ústí řeky Charente, kde kotví největší dřevěná replika
plachetnice ve Francii v původní velikosti zvaná Hermiéna, která na konci 18. stol. vyplula s markýzem La
Faeyettem pomoci Georgi Washingtonovi v boji proti Angličanům za nezávislost. Poté sjedeme k Atlantickému pobřeží do jedné z nejkrásnějších vesnic Francie TALMONT SUR GIRONDE, do rybářské vesničky
na skalnatém výběžku s výhledem na ústí řeky Gironde. Místu dominuje románský kostel sv. Radegondy
(11. stol.), ležící na Svatojakubské cestě. Slézová růže, malebné domečky s galeriemi umění, romantické
výhledy na oceán a malebná zákoutí na posezení. Genius loci místa je nepopiratelný. Směrem na jih budou
přibývat zelenající se vinice a zámecké vinárny, tzv. chateaux, kde se vyrábí víno. Třetí zastávkou bude
obec BLAYE s velmi rozsáhlou a monumentální VAUBANOVOU PEVNOSTÍ , která tvoří s dalšími dvěma
pevnostmi tzv. Vaubanův triptych, ve Francii zcela jedinečný. U soutoku řek Garonne a Dordogne nás čeká
ochutnávka vína v Chateaux Tayac, s krásnou balustrádovou terasou a jedinečným výhledem těsně nad
soutokem obou řek a s možností nákupu. Ve večerních hodinách dojezd na ubytování v Bordeaux.
6. den: Cesta do jedné z hlavních oblastí pěstování a výroby červeného vína v regionu Bordeaux, do vinařského městečka SAINT-EMILLION přeplněného historickými památkami a výhledy na okolní vinice.
Nezapomenutelný je výhled z 68 m vysoké zvonice monolitického kostela vytesaného do vápencového útesu
mnichy již ve 12. stol. Možnost projížďky městečkem koňskou drožkou či vláčkem. Odpoledne se přesuneme
k největší duně v Evropě u obce DUNE DU PILAT (cca 111 m) v BISKAJSKÉM ZÁLIVU. Nezapomenutelné
dobrodružství osvěží i koupání v oceánu pod dunou. Ve večerních hodinách návrat na hotel v Bordeaux.
7. den: Návštěva hl. města největšího regionu Francie BORDEAUX , město se širokými bulváry, historickými branami a nažloutlými domy. Prohlídka dominanty města katedrály St. André, sídlo arcibiskupství
s přiléhající 66 m vysokou zvonicí, palác Rohan, nyní radnice, a dříve císařský palác Napoleona Bonaparte,
Muzeum výtvarného umění s obrazy známých mistrů, pomník girondínů. Tramvají přejedeme k muzeu vína
Cité du Vin, jehož neobvyklá zlatavá budova je viditelná už z dálky a evokuje vinný list či točící se víno ve
sklenici. Kolem kostela St. Pierre, kde to žije, si vychutnáme atmosféru nejstarší části města a v přilehlé
čtvrti St. Michel s bazilikou sv. Michala, záhadnou kryptou a jednou z nejvyšších věží Francie (114 m), se
pokocháme výhledem na celé město. Nenecháme si ujít ani tzv. vodní zrcadlo, kde si můžeme osvěžit nohy či
si vychutnávat atmosféru u nábřeží. S Bordeaux se rozloučíme fakult. vyhlídkovou plavbou po řece Garonně.
8. den: Dle letového řádu odjezd na letiště a odlet z Bordeaux do Prahy.
Kód
FR531-19-1

Termín
26.07. – 02.08.

Cena
26 490,-

Svoz let.
L2, L3

La Rochelle

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha – Paříž, Bordeaux – Praha vč. letištních tax, příruční zavazadlo dle pravidel letecké
společnosti, vlak TGV z Paříže do La Rochelle, lodní lístky na ostrov Aix, místní dopravu na ostrově Ré, dopravu místním
pronajatým busem 5. a 6. den, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety, místní dopravu (MHD) a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5600 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavené zavazadlo do 20 kg 1400 Kč, komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč, připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
Zájezd provází Jana Amadou

FRANCIE

PROVENCE - VŮNĚ LEVANDULE

STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA, ANTICKÉ PAMÁTKY
TURISTICKÉ SKVOSTY A PŘÍRODNÍ PARKY

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

Oblíbený zájezd za poznáním Provence, právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina
modrofialová kvetoucí levandulí. Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem
zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší
krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol.
Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s námi!
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd v odpoledních hodinách (přejezd hranice z ČR v cca 17:00 hod), tranzit Německem do Francie. Program B Odlet v odpoledních hodinách do Lyonu, transfer na hotel, ubytování.
2. den: Společný program A i B. Příjezd do ORANGE, středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým
vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje odjezd do NîMES, dle možnosti
hotelu ubytování, a pokračujeme místním busem/vlakem do nedalekého ARLES , město Van Gogha, klikaté
uličky, stinná náměstí, 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 provensálské školy, Goghova nemocnice. LES ALYSCAMPS, galsko-římská nekropole s torzy
středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Návrat na hotel.
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 opevněné 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 fascinujících
měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palácem - prohlídka opevněného
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 elegantním 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 mohutnými 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 vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším
Pont du Gard

oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES, jedno z nejhezčích městeček trůnících na
skále, románský klášter SÉNANQUE s kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON, bizarní
barevné skalní formace, okrové domy, 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 levandulovou farmu. Jejich firma
Le Château du Bois obstará ročně desetinu
celofrancouzské produkce esenciálních olejů
z pravé levandule.
6. den: AIX EN PROVENCE, krátce navštívíme
město Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit pravé provensalské trhy, platanová alej
Cours Mirabeau. 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. vyjedeme na Château d´If. Večer si můžeme pochutnat na bujabéze. Program A Odjezd do
ČR. Program B Transfer na hotel v Lyonu, ubytování.
7. den: Program A Návrat do republiky v poledních hodinách (hranice ČR v cca 11:30 hod). Program B
Snídaně v hotelu, dopolední prohlídka LYONU s průvodcem, kolem poledne dle let. řádu transfer na letiště
a odlet s průvodcem do Prahy.
Program

Kód

Termín

Cena

Trasa

Hotel** / Hotel***

A bus
B let
A bus
B let

FR532-19-1
FR533-19-1
FR532-19-2
FR533-19-2

24.06. – 30.06.
24.06. – 30.06.
01.07. – 07.07.
01.07. – 07.07.

9 990,-/11 390,21 990,-/23 390,9 990,-/11 390,21 990,-/23 390,-

A, B, G + Plzeň
L2, L3
A, B, G + Plzeň
L2, L3

Cena zahrnuje:
Program A dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu**/*** (dle vašeho výběru) v Nimes - 2lůžk. klim. pokoje
s příslušenstvím, 4x snídani formou bufetu, průvodce
Program B let. dopravu Praha – Lyon – Praha vč. let. tax, příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfery z/na
letiště, dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování - 4x hotel v Nimes**/*** (dle vašeho výběru) a 2x hotel v Lyonu** - 2lůžk.
klim. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A 1lůžk. pokoj v hotelu** 2700 Kč, 1lůžk. pokoj v hoLYON
telu*** 3300 Kč, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 250 Kč
Program B 1lůžk. pokoj 4700 Kč
(povinné při nedoobsazení), komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
ORANGE
s možností připojištění vyššího storna
zájezdu +250 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednání
zájezdu do 31.1.2019

Doporučujeme
- Provence a kvetoucí levandulová pole
- Papežský palác v Avignonu
- Le Château Du Bois – muzeum
levandule
- Provensalské trhy v Aix en Provence
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FRANCIE
Cap Ferrat

Chinon

La Rochelle

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

ZÁMKY NA LOIŘE II

A OSTROV PORQUEROLLES

A POBŘEŽÍ ATLANTIKU

AZUROVÉ POBŘEŽÍ A KOUPÁNÍ

HISTORICKÉ SKVOSTY ZÁPADNÍ FRANCIE

ANTIBES » VILLENEUVE LOUBET » ST-PAUL-DE-VENCE » ÉZE » MONACO-MONTE CARLO »
RAMATUELLE » ST-TROPEZ » PORT-GRIMAUD » CANNES » OSTROV PORQUEROLLES » NICE

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

Poznávací zájezd s pobytem u moře v Zátoce Andělů nabízí vše, co k Francouzské Riviéře patří. Starobylé město Antibes s vyhlášeným tržištěm, Monte Carlo s množstvím kasín, St-Tropez s dlouhými
přístavními promenádami a vesničkou Ramatuelle, festitvalové město Cannes, dále jedno z turisticky
nejnavštěvovanějších měst Francie – Nice s rušným městským životem a několikakilometrovými plážemi.
Během zájezdu poznáme i další romantické vesničky, ráj botaniků ostrov Porquerolles s krásnými plážemi
a azurově modrou vodou. Pojeďte s námi poznávat pobřeží jižní Francie na začátku prázdnin!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z republiky
Monaco
(cca 17:30 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Ráno příjezd na pobřeží Francouzské Riviéry. Navštívíme starobylé město ANTIBES, projdeme
se bludištěm úzkých ulic s jedním z nejlepších trhů
regionu, historické centrum Starého města s hradbami a výhledy na Château Grimaldi, přístav s luxusními
jachtami. Následuje odjezd na pobřeží Francouzské
Riviéry do Villeneuve-Loubet, kde se na 4 noci ubytujeme, pobyt u moře, odpočinek.
3. den: Městečka na kopcích. Výlet do vnitrozemí, do
jedné z nejslavnějších vesnic na kopci ST-PAUL-DE
VENCE, bývalá francouzská pevnost, původní uličky,
středověké 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. Romantické
ÉZE, vysoko nad Středozemním mořem, úzké uličky, zříceniny hradu, květinami obsypané domy. Odpoledne
Monacké knížectví, staré město MONACO a moderní MONTE CARLO. Navštívíme známé Oceánografické
muzeum, katedrálu, Knížecí palác, kasino.
4. den: 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 krásných písečných plážích u St. Tropez a prohlídka starosvětsky krásného města ST-TROPEZ
naproti pahorkům Massif des Maures, staré město - Vieux Port, četnická stanice a výhledy od pevnosti na celý
záliv. Lodí přejedeme ze St. Tropez (nejkrásnější pohledy na město) do francouzských „Benátek“, městečka
PORT-GRIMAUD, vystavěného na kanálech - kotvící jachty, půvabné osobité domky. Večerní CANNES, elegantní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty o rozměrech zaoceánských plavidel, procházka po světovém
letovisku, boulevard Croisette, filmový palác.
5. den: Ráno přejedeme do přístavu La Tour-Fondue, odkud se lodí přeplavíme do „ráje botaniků“, na ostrov
PORQUEROLLES, vyhledávaný pro svou exotickou vegetaci, bizarní strmé útesy a kouzelné písčité pláže.
Jeho písečná pláž Notre-Dame je považována za nejkrásnější v oblasti, procházky, koupání. Pro zájemce je
připraven nenáročný výstup k majáku.
6. den: Město s provensálskou duší NICE, největší letovisko Francouzské Riviéry, krátká procházka městem, Anglická promenáda, čtvrť Vieux Nice. Poznání mysu CAP FERRAT, řecká vila Kerrylos, promenáda Zátoky mravenců, návštěva vily baronky Rotschild, obklopené šesti zahradami. Koupání a odpočinek na pláži Port St.Jean
a odjezd domů.
7. den: Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách (přejezd hranic v cca 11:00 hod.).
Kód
FR534-19-1

Termín
01.07. – 07.07.

Cena
10 790,-
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Průjezd Francií. Zastávka v CHARTRES, město s jedinečnou největší katedrálou ve Francii, která bývá
nazývána „Akropolí Francie“. Dojezd na ubytování.
3. den: Den věnovaný kráse zámků na Loiře. ZÁMEK LANGEAIS, historicky velmi významný zámek v jižnější
části údolí Loiry. OPATSTVÍ FONTEVRAUD, jedinečné opevněné opatství, klášter, který připomíná i hrad
nebo pevnost. ZÁMEK USSÉ, velmi fotogenický zámek se spoustou věží zabudovaných vzájemně do jednoho
komplexu.
4. den: Prohlídka města CHINON, nádherné historické město Johanky z Arku, které si podrželo svůj středověký a renesanční vzhled. Nad starým městem se hrdě vypíná mohutný hrad, ze kterého jsou úžasné výhledy
na středověké jádro i do okolní krajiny. Návštěva města POITIERS, významné město, památky s bohatou
minulostí spadající až do římských časů. Katedrála Notre-Dame-la-Grande, kostel St. Hilaire, justiční palác aj.
5. den: Výlet k pobřeží Atlantiku. LA ROCHELLE, město, které má slavnou historii spojenou s hugenoty
i kardinálem Richelieu. Starý přístav s věží sv. Mikuláše, katedrála sv. Ludvíka, maják aj. Možnost koupání. Pro
zájemce lodní výlet k pevnosti BOYARD, pevnost z 19.století, která je v dnešní době místem konání stejnojmenné populární soutěže, nyní již i s českou účastí.
6. den: Prohlídka ST. EMILION , romantické “město vína“ s historickou zvláštností – podzemním skalním
kostelem. Přejezd k Atlantickému oceánu. DUNA PILAT, návštěva jedinečné přírodní zajímavosti, nejvyšší
duny Evropy. Možnost koupání ve vlnách Atlantiku. Zastávka v ARCACHON, významné lázeňské místo se
zajímavou atmosférou.
7. den: Prohlídka perly západní Francie města BORDEAUX město se širokými bulváry, historickými branami
a nažloutlými domy. Město které bylo věnem Eleonory Akvitánské a významnou metropolí Akvitánie, patří
k nejzajímavějším historickým městům Francie. Večer odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do ČR.
Zámek Langeais

Trasa
A, B, L + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, lodní lístky na ostrov Porquerolles, 4x ubytování v hotelu ve Villeneuve-Loubet 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, 4x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3300 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019

Zájezd kombinuje návštěvu vzdálenějších, ale krásných zámků na Loiře s prohlídkou a poznáváním významných historických měst Francie jako jsou Chartres, Chinon, Bordeaux aj. Svoji podmanivou krásu
má i pobřeží Atlantiku, kde navštívíme jedinečnou dunu Pilat, věhlasný přístav La Rochelle a významné
lázně Arcachon.

Kód
FR535-19-1

Termín
14.07. - 21.07.

Cena
10 990,-

Trasa
A + Plzeň

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

FRANCIE
Cap Fréhel

BRETAŇ - KOUZELNÁ A TAJEMNÁ

ZEMĚ LEGEND A NEDOTČENÉ PŘÍRODY

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

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Evropy, opojnou směs útesů a venkovské krajiny, 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!
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd v odpoledních hodinách (cca 18:00 hod. překročení hranic 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 V dopoledních hodinách 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 nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí
hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby,
gotická katedrála St. Pierre. Ubytování v centru města Vannes, 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 budeme 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 ubytování
do QUIMPERU, 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, starosvětské 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 úžasMont St Michel

nou katedrálou St-Tugdual. Lodní výlet na nedaleký a jedinečný OSTROV ÎLE DE BRÉHAT, dlouhý pouhých
3,5 km, jedna velká zahrada (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 strmými útesy padajícími do mořského přílivu. Odjezd na ubytování do ST. MALO, první
seznámení s městem, prohlídka typicky bretaňského města, které k této oblasti neodmyslitelně 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 pohledy na moře a pobřeží, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, individuální volno ve městě, koupání. 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 odpoledních hodinách. Program A Odjezd do ČR. Program B Transfer na ubytování u Paříže, tranzitní ubytování.
7. den: Program A Návrat v dopol. hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 9:00 hod.). Program B Ráno
transfer na letiště a odlet do Prahy.
Program
A bus
B let

Kód
FR536-19-1
FR537-19-1

Termín
05.08. – 11.08.
05.08. – 11.08.

Cena
10 990,20 990,-

Trasa
A, B, G, L + Plzeň
L2, L3

Quimper

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

Carnac

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 3200 Kč (povinné při nedoobsazení),
Program B 1lůžk. pokoj 5200 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavené zavazadlo do 20 kg 1400 Kč Program A+B komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 250 Kč, fakult. výlet Mont-St-Michel 600 Kč
(nutná rezervace v CK, min. počet účastníků
T
MON HEL
25 osob)
IC
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezd provází Helena Hanáková

Doporučujeme
- historické centrum města Vannes
- naleziště kamenných menhirů v Carnacu
- kouzelný poloostrov Quiberon
- čistá příroda neopakovatelného ostrova
Ile de Bréhat
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FRANCIE
Granville

Pointe du Pen-Hir

Honﬂeur

NORMANDIE

NORMANDIE A BRETAŇ

ZAHRADY A STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA

S NÁVŠTĚVOU ZÁMKU CHANTILLY
CESTA TAM BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU - UBYTOVÁNÍ V REMEŠI
REMEŠ » SENLIS » CHANTILLY » ROUEN » BOIS DES MOUTIERS » HONFLEUR » CAEN » BRÉCY »
GRANVILLE » MONT-ST.-MICHEL » FOUGÈRES » VITRÉ » JOSSELIN » VANNES

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

Zajímavý zájezd do Normandie a Bretaně za poznáním nejkrásnějších zahrad, hradů a opevněných městeček. Cestou zastavíme v Remeši a budeme pokračovat severně od Paříže, kde navštívíme honosný
zámek Chantilly a středověký Senlis. V Normandii navštívíme zahrady Bois des Moutiers a Brécy, města
Honfleur a Caen, seznámíme se symbolem Francie klášterem Mont-St.-Michel. Dále nás čekají opevněná
města Fougères, Vitré a středověké Vannes a navštívíme nejznámější hrad Bretaně Josselin. Užijte si
poklidnou atmosféru malých středověkých městeček a toulky zahradami.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Průjezd Německem a Francií, večer ubytování v REMEŠI,
procházka s průvodcem, večerní město.
2. den: Na hranicích Pikardie a Normandie navštívíme středověké městečko SENLIS, dlážděné uličky, galorománské hradby, katedrála Notre-Dame. Odpoledne prohlídka honosného vodního zámku CHANTILLY,
knihovna, sbírka světového malířství, nádherné zahrady s jezírky a Velkým kanálem, Královské konírny
a slavné dostihové dráhy. V podvečerních hodinách pokračujeme na sever Normandie do starobylého ROUENU, dle časových možností ubytování, prohlídka města.
3. den: Návštěva 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 bazénky 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 zálivem k ostrůvkům l’Île d’Arz nebo l’Île-aux-Moines (v případě odlivu nemožné). V odpoledních hodinách
odjezd do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

A VÝLET NA OSTROV JERSEY
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

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (cca 19:00 hod. překročení hranic 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 futuristicky 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, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent.
6. den: Lodní výlet na britský ostrov JERSEY, největší z Normanských ostrovů, nedotčená krajina
a nevšední historie. Vylodění v ST. HELIER, hlavní město s viktoriánským koloritem, městská tržnice, historická i moderní architektura, jachetní přístav, náměstí Royal Square, hrad Elizabeth Castle na skalnatém
ostrůvku, ale i příležitost k levnému a bezstarostnému nakupování nebo možnost autobusového výletu kolem
ostrova se zastávkami podél pobřeží (cca 20 ₤), variantně individuální volno v ST-MALO, koupání, prohlídka
města. Návrat ve 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 (přejezd hranic cca 9:00 hod.).
Kód
FR539-19-1

Termín
13.07. – 20.07.

Cena
10 990,-

Trasa
A, B + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, vláčky, lodní výlety, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3800 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu***/**
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, pobytovou
taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, ochutnávky, fakultativní
služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
FÉCAMP
zahrnuje“
ROUEN
R
EU
FL
HON
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3600 Kč, výlet na
STROV
O
Y
ostrov Jersey 1900 Kč, (fakult. autobusový výlet kolem
EX
GIVERN
CAEN
JERSEY BAY
ostrova, platba na místě cca 20 ₤, nutná rezervace nejpozději měsíc předem v CK), komplex. pojištění vč. storna
PAŘÍŽ
T. MICHEL
MONT S
zájezdu 280 Kč

BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019

BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019

Kód
FR523-19-1
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Termín
01.07. – 07.07.

Cena
11 590,-

Trasa
A, B, L + Plzeň

ST. MALÖ

FRANC

IE

FRANCIE
Štrasburk

KOUZELNÉ ALSASKO

NICE A MENTON

FESTIVALY KVĚTŮ A CITRUSŮ

ŠTRASBURK » ALSASKÁ VINNÁ STEZKA » OBERNAI » CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG »
EGUISHEM » LAPOUTROIE » KAYSERSBERG » RIQUEWIHR » COLMAR

Nejlepší bílá vína ve Francii, Alsaská vinná stezka 170 km, krásné výhledy na vinice i okolí, hrázděné
barevné domy ozdobené květinami, místní kuchyně, sýry. Kraj, který v sobě spojuje to nejlepší z Německa
i Francie - německou preciznost a smysl pro řád, pořádek, francouzský šarm a ležérnost. Během putování
po Alsasku se doslova ocitnete v pohádce.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (cca 8:00 hod. překročení hranic z ČR). Odpoledne příjezd do ŠTRASBURKU. Prohlídku začneme návštěvou nejmalebnější části města, tzv. Malou Francií, tedy La Petite France
s Vaubanovou přehradou s panoramatickým výhledem a krytými mosty zvané Ponts-Couverts. Tato část
Štrasburku s hrázděnými zdobenými domy, spletí romantických uliček podél řeky Ill, vodních kanálů je doslova
kouzelná. Den zakončíme vyhlídkovou plavbou po řece Ill k evropským institucím. Odjezd na ubytování.
2. den: Dokončení prohlídky ŠTRASBURKU. Za dřívějšími hradbami procházka přes Neustadt, čtvrť byla
postavena v době, kdy bylo město součástí říše a odlišuje se tak od vlastního centra a patří, stejně jako
vnitřní město na seznam světového dědictví UNESCO. Následuje gotická katedrála Notre-Dame, honosný
Palais Rohan, jenž je přirovnáván k Versailles. Nevynecháme ani tzv. Carré d´Or, Zlatý čtverec, bývalou
čtvrt zlatníků s malými zdobenými uličkami obchodníků, typických winstub, pekařství aj. se specifickou téměř
venkovskou atmosférou. Odpoledne se vydáme po ALSASKÉ VINNÉ STEZCE, podél které se rozprostírá
jedna malebnější obec než druhá. Zastávka ve vesničce OBERNAI na úpatí masívu Vosges s bohatými renesančními domy z části ještě hrázděnými a zachovalým opevněním, socha sv. Odily. MONT SAINTE ODILLE,
hora sv. Odily patří k nejvýznamnějšímu poutnímu místu Alsaska a druhému emblematickému duchovnímu
místu hned po katedrále ve Štrasburku. Na závěr majestátní hrad CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG,
hrad z červeného pískovce se tyčí ve výšce 800 m a při dobré viditelnosti se dá dohlédnout až do Alp. Odjezd
na ubytování do oblasti Colmaru.
3. den: EGUISHEM, oblíbená vesnice Francouzů v r. 2013 s pověstí nejlepších vín Francie. Hrázděné domy s
květinami, tři donjony bývalého hradu a renesanční fontány. Seznámení s výrobou sýrů a pálenek v nedaleké
obci LAPOUTROIE spojené s ochutnávkou. Exkurze do tzv. Sýrárny, kde se vyrábí nejslavnější alsaský sýr
Munster a následně se přesuneme do Muzea likérů a pálenek. Městečko KAYSERSBERG, obklopené dvěma
pohořími s vypínající se romantickou ruinou hradu, renesanční radnice či vzácný kostel sv. Kříže. Pitoreskní
vesnička RIQUEWIHR přezdívána „perla alsaských vinic“ s označením nejkrásnější vesnice Francie. Nejvyšší
hrázděný dům v Alsasku, zbytky městských bran a opevnění, okolní vinice, restaurace s Michelinskou hvězdou
a jeden dům pohádkovější než druhý si nás zcela získají. Na závěr dne ochutnávka vína v okolních obcích
(Mitelwihr či Hunawihr). Návrat na ubytování.
4. den: COLMAR, historické centrum rodiště Bartholdiho, autora Sochy svobody. Hrázděné renesanční domy,
z nichž za nejkrásnější je považován dům bohatého kloboučníka, Maison Pﬁster, církevní stavby, gotický Collégiale Saint-Martin, protestantský chrám Saint-Matthieu, bývalý kostel dominikánů, dnes muzeum
Unterlinden. Dojdeme do nejmalebnější čtvrti Colmaru, Petite Venise – Malé Benátky, s kanály, můstky s
květinami. Odjezd v brzkých odpoledních hodinách, příjezd do ČR do půlnoci (přejezd hranic cca 22:00 hod.).
Termín
23.05. – 26.05.

Cena
6 690,-

JEDINEČNÝ ZÁŽITEK A KRÁSNÉ AZUROVÉ POBŘEŽÍ
POLOOSTROV CAP FERRAT » NICE » MENTON

Zpestřete si zimní měsíce výletem do míst, kde téměř neznají sníh. Poznáte jedinečné zahrady Azurového
pobřeží a zažijete jeden z nejznámějších evropských karnevalů a slavnost mimóz a květů v Nice a další
veselý festival citrusů ve francouzském Mentonu. Festival je zasvěcen květům a citrusům, ze kterých
jsou vytvořeny četné zajímavé skulptury rozmístěné ve městě, a je doplněný karnevalovým rejem masek.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách (cca 20:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Ráno poloostrov CAP FERRAT, exotické prostředí Villy Rotschild: novorenesanční zámek a zahrady vystavěné pro věhlasnou rodinu Rotschildů a Villa Kerylos pro rodinu Ephrussi ve starořeckém stylu,
ubytování, mondénní i starobylé NICE, katedrála, staré město, návrat k hotelu veřejnou dopravou, fakult.
večeře v restauraci.
3. den: NICE, ráno návštěva jedinečného Chagallova muzea (Píseň písní), variantně Matissovo muzeum,
hradní návrší s parkem a vodopádem, odpoledne vrchol karnevalové podívané - průvod s tanečníky a alegorickými vozy, letošní téma: Král ﬁlmu „květinová bitva“ a večer karneval světel a noční show, indiv.
návrat na ubytování.
4. den: MENTON, prohlídka botanické zahrady s citrusy, výstava orchidejí v Evropském paláci, indiv. volno
až do zlatého hřebu dnešního programu - karnevalového pochodu Zlatých plodů městem: alegorické vozy
ozdobené tunami citrusových plodů, kavárna nebo návštěva muzea Jeana Cocteaua a galerie moderního
umění, příp. oběd s plody moře v restauraci přímo na pláži, zahrady Bioves plné soch z citrusů a expozice
z květů, večer odjezd do ČR.
5. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Menton

Trasa
A, L + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu***/** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, ochutnávky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1890 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
BONUS pojištění zdarma objednání zájezdu do 31.1.2019
Zájezd provází Jana Amadou

Kód
FR541-19-1

ADVENTNÍ ŠTRASBURK

Program a bližší info na www.redok.cz
Kód
FR802-19-1

Termín
29.11. – 01.12.

Cena
4 790,-

Trasa
A + Plzeň

Termín
28.02. – 04.03.

Cena
5 990,-

Trasa
J + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. jízdy MHD, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 1800 Kč, 2x snídaně 320 Kč, 1x večeře 600 Kč, komplexní pojištění včetně storna
zájezdu 180 Kč
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

ŠTRASBURK A VINNÁ STEZKA

Kód
FR540-19-1

Nice

FRANCIE
La Rochelle

LANGUEDOC A ROUSSILLON

BORDEAUX A AKVITÁNIE

ZEMĚ MOŘE, HOR A HRADŮ

A KOUPÁNÍ NA PLÁŽÍCH ATLANTIKU

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

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

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.

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.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

DOVOLENÁ ZA POZNÁNÍM, PŘÍRODOU A KOUPÁNÍ VE LVÍ ZÁTOCE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (cca 17:30 hod. překročení hranic z ČR).
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 MONTPELLIER, Opera Corum, katedrála
St-Pierre, park Promenade de Peyrou, spleť starých uliček, moderní čtvrť Antigone.
3. den: Předhůří Cévennes, Svatojakubská cesta a přírodní park Haut Languedoc, kaňon řeky Hérault a Ďáblův most, aragonitová jeskyně 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 celodenní koupání, návrat na ubytování
4. den: Cesta podél Golfe du Lion (Lví zátoka), dle počasí koupání u městečka SÈTE nebo město BÉZIERS
u ústí Canalu du Midi , procházka podél zdymadel kanálu. 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 pověstným „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
Kód
FR547-19-1

Termín
11.08. – 18.08.

Cena
12 890,-

Trasa
J

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. výlety a služby, pobytovou taxu, místní dopravu, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4200 Kč (povinné při nedoobsazení), 5x snídaně 890 Kč, 6. den večeře 600 Kč, 3 noci v hotelu*** u Perpignanu
2800 Kč, fakult. výlet 6.den 690 Kč (min.15 os.), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

LANGUEDOC, KATARSKÉ HRADY,
MOŘE LVÍ ZÁTOKY

V termínu od 04.07 - 11.07. letecká 8denní varianta s obdobným programem, kod FR758-19-1
Program zájezdu a bližší info na www.redok.cz

66

ZA POZNÁNÍM KRAJE TŘÍ MUŠKETÝRŮ A VÍNA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd kolem poledne z ČR (cca 14:00 hod. překročení hranic 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 domků a zelených okenic, 3 km dlouhý slavný most, přístav
ST. MARTIN, Vaubanova pevnost , maják, koupání na
plážích Atlantiku. SAINTES, starověké vykopávky, amfiteátr, 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. 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 Futuroscope - 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.
Kód
FR543-19-1

Termín
19.07. – 27.07.

Cena
14 990,-

Trasa
J

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety, ochutIERS
POIT
návky, místní dopravu a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3900 Kč, 6x sníLE
daně 1200 Kč, 1x večeře 600 Kč, výlet 6. den 580 Kč
CHEL
E-RÉ
LA RO
ÎLE-D
(od 20 os.), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Doporučujeme
- koupání u nejvyšší duny Atlantiku
- tajemství kraje vína Médoc
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C

FRANCIE
San Sebastian

ZAJÍMAVOSTI FRANCIE

MAJESTÁTNÍ PYRENEJE A BASKICKO

ZÁMKY NA LOIŘE - BRETAŇ - NORMANDIE

LA ROCHELLE » OSTROV ILE D´AIX » BORDEAUX » GUJAN-METRAS » DUNE DU PILAT » LA RHUNE »
SARE » SAN SEBASTIAN » ST-JEAN-DE-LUZ » BIARRITZ » BAYONNE » ÄINHOA » EZPELETA » ST-JEANPIED-DU-PORT » LOURDES » NP CIRQUE DE GAVARNIE » TOULOUSE » CARCASSONNE

CHAMBORD » TOURS » LOCHES » CHENONCEAU » AMBOISE » VILLANDRY » AZAY-LE-RIDEAU »
ANGERS » LE MONT-SAINT-MICHEL » SAINT MALO » MORBIHAN GOLFE » QUIBERON » CARNAC »
LOCMARIAQUER » OMAHA BEACH » ROUEN » REMEŠ

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 jedinečná kultura Baskicka.
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. Lodí poplujeme kolem známé pevnosti Boyard na ostrov
Î LE D´AIX a navštívíme jedno z největších akvárií v Evropě. Odpoledne pojedeme do oblasti Cognac na
degustaci koňaku a pineau a přejedeme na ubytování v oblasti Bordeaux.
3. den: Dopoledne prohlídka velkolepé vinařské metropole a přístavu na řece Garonne BORDEAUX . Dobu
největšího rozmachu města připomínají okázalé paláce, slavné butiky, kavárny a katedrála St. André. Navštívíme Muzeum vína a obchod s vínem ve čtvrti Chartrons s možností degustace. Přejezd do obce GUJAN
– MESTRAS v Arcachonském zálivu, ochutnávka mořské delikatesy ústřice a dozvíme se vše o jejím náročném
rozmnožování a chovu. DUNE DU PILAT, nejvyhledávanější přírodní atrakce oblasti, písečné duny na pobřeží
Atlantiku. Odpočinek a koupání až do odjezdu na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme na cestu ke španělským hranicím. Zubačkou vyjedeme na horu LA RHUNE,
fantastický výhled, jak na atlantické pobřeží Francie, tak i na vrcholky Pyrenejí. Návštěva typické baskické
vesničky SARE a španělského letoviska SAN SEBASTIAN, oblíbené také španělskou královskou rodinou, která
ho využívala jako své letní sídlo a později také generál Franco. Osobitá atmosféra, možnost koupání. Zastávka
v rybářské vesničce ST-JEAN-DE-LUZ s nejvýznamnějším baskickým kostelem Église St-Jean-Baptiste,
který se stal dějištěm okázalé svatby Ludvíka XIV. Před návratem na ubytování zastávka v mondénním letovisku BIARRITZ.
5. den: Oblast hrdých francouzských Basků. BAYONNE, prohlídka katedrály a místní tržnice. ÄINHOA hlavní
město baskické červené papriky. EZPELETA, malebné domy a masivními kamenné kostely. ST-JEAN-PIED-DU-PORT, typická baskická kultura ale i svatojakubská cesta. Přejezd na ubytování.
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. Přejezd na ubytování v TOULOUSE v blízkosti Aeroskopie.
7. den: Na okraji města TOULOUSE budeCarcassonne
me mít možnost navštívit Muzeum letadel
a letectví - AEROSCOPII, pro omezený
počet zájemců je možné zarezervovat též
návštěvu výroby Airbusu A380. Odpoledne 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
Kód
FR544-19-1

Termín
04.07. – 11.07.

Cena
13 290,-

Trasa
C, P

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 ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4290 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Zájezd nás zavede na největší turistická lákadla severní části Francie. Uvidíme nejvýznamnější zámky
na Loiře, které uchvátí svou munumentálností, nádhernou a jedinečnou architekturou i příjemnými zahradami. Celá oblast údolí Loiry od Sully-sur-Loire po Challones je pod patronací UNESCO. Nezapomenutelná bude i Bretaň a Normandie - divoké pobřeží s útesy, přírodní parky a řada sakrálních památek
typických pro oblast.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Průjezd Francií, návštěva klenotu údolí Loiry , nádherný, největší a monumentální zámek CHAMBORD. 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, úžasné ornamenty jsou tvořeny nejen květinami, ale i zeleninou či kořením. AZAY-LE-RIDEAU, mistrovské dílo
renesanční architektury, u zámku je také rozsáhlý anglický park (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 architektury, 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.
Kód
FR545-19-1

Termín
17.08. – 25.08.

Cena
10 990,-

Trasa
A

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“
BEACH
Fakultativní příplatky:
OMAHA
ROUEN
6x snídaně 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu
O
ONT
L
M
A
320 Kč
E
M
L
T
SAIN
ICHEL
Sleva: na osobu ve 3lůžk. pokoji 1000 Kč
SAINT M

Doporučujeme
- renesanční zámek Chenonceau
- malebné město Saint Malo
- pláž Omaha Beach

CARNAC

REMEŠ

ORD

CHAMB

RY

VILLAND

AN
MORBIH
GOLFE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ FRANCIE

Villandry

TOURS
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FRANCIE
Carcassonne

Canal du Midi

GASKOŇSKO, KANÁL DU MIDI

BURGUNDSKO A CHAMPAGNE

ZELENÉ SRDCE FRANCIE

PŘÍRODA, VÍNO A KATEDRÁLY

PARAY-LE-MONIAL » SARLAT-LA-CANEDA » LASCAUX » PERIGUEUX » BERGERAC » MONPAZIER »
CONDOM » LARRESSINDLE » AUCH » AGEN » AUVILLAR » MOISSAC » MONTAUBAN » TOULOUSE CORDÉS » ALBI » CARCASSONNE

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

Jihozápadní Francie, kolébka nejstarší evropské kultury, ráj statečných Gaskoňců, opevněných středověkých vesnic „bastid“ a klášterů, památek UNESCO a půvabné krajiny podél kanálu du Midi.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca
23:00 hod. překročení hranic z ČR).
zahrady Marqueyssac
2. den: Cestou PARAY LE MONIAL, středověké
opatství na Svatojakubské cestě , kouzelnou
krajinou kraje Quercy.
3. den: Zeleným srdcem kraje Dordogne, kamenné město SARLAT-LA-CANEDA trhové centrum
kraje (kozí sýry, husí játra a víno). Údolí řeky
Dordogne, Marqueyssac, jedinečné francouzské
zahrady, výhledy na meandry řeky Dorgdogne,
údolí řeky Vezére , jedna z nejhezčích vesnic na
nedobytné skále s hradem Beynac et Cazennac,
procházka městem, variantně koupání v řece.
Přes oblast osídlení člověka cromagnonského,
replika světoznámé jeskyně s pravěkými malbami
Lascaux .
4. den: PÉRIGUEUX, historické centrum kraje Périgord, stará čtvrť La Cité, kostel St. Étienne na Svatojakubské cestě, románská katedrála, trhy města lanýžů. BERGERAC, město d’Artagnana a Cyrana, náměstí Place
Pélicier, kostel Saint Jacques založený benediktiny, ulice s hrázděnými domy, renesanční měšťanské domy,
muzeum vína s fakult. ochutnávkou, palác Peyrarede, jedna z nejkrásnějších vesnic Francie – opevněná
„bastides“ MONPAZIER se středověkým náměstím, cesta krajem tabáku.
5. den: CONDOM, katedrála, staré ulice, ochutnávka armagnacu a ﬂocu. Nejmenší opevněná vesnice Francie
LARRESSINGLE s hradem, donjonem a stylovou hospůdkou. AUCH, staré město na skalnatém výběžku,
Tour d’Armagnac, monumentální schodiště k řece, zbytky středověkého schodiště pousteris, ulice Dessoles,
katedrála s úžasně vyřezávanými lavicemi v chóru a vitrážemi, muzeum indiánského umění z předkolumbovské doby v bývalém Couvent des Jacobins. AGEN, město proslulé švestkami, Place Goya, boulevardy, kostel
Notre Dame, středověké domy v Rue Voltaire, Maison du Sénéchal, ochutnávka specialit ze švestek, pozdní
návrat na hotel.
6. den: AUVILLAR, jedna z nejkrásnějších vesnic Francie, Place de Halle s malebnými starými domy, kruhová
tržnice, kostel St. Pierre, La tour d’Horloge. MOISSAC , opatství St. Pierre, románská křížová chodba a nádherný portál. Opevněný MONTAUBAN, Place Nationale s podloubím, Place du Coq. TOULOUSE, pozoruhodné
historické centrum, kostely St. Sernin, největší románská bazilika ve Francii, Les Jacobins, renesanční dům
Hotel de Bernuy s podloubím, večerní město.
7. den: CORDÉS, gotické městečko „na nebi“, „červené“ město ALBI , unikátní katedrála St. Cecile - freska
Posleního soudu, Toulouse - Lautrecovo muzeum, přírodním parkem Horní Languedoc, ubytování v hotelu
u Carcassonne, individuálně večerní staré město.
8. den: Technická památka KANÁL DU MIDI , La cité CARCASSONNE , opevněné město, návštěva
hradu, katedrála, fakult. oběd za příplatek, fakult. lodí po kanále du Midi. Večer odjezd do ČR.
9. den: Návrat do republiky v odpoledních hodinách.
Kód
FR546-19-1

Termín
03.08. – 11.08.

Cena
14 390,-

Trasa
J

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, pobytovou taxu, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4200 Kč, 6x snídaně 1200 Kč, 1x oběd 600 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
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Poznávací zájezd spojený s turistikou, gastronomickými lahůdkami a vínem. Poznáme kouzlo historického 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 - burgundské a šampaňské. Vinařská oblast je vyhlášena nehmotným dědictvím UNESCO.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách (cca 24:00 hod. překročení hranic z ČR).
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,
románská 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 TROYES, fakult.
večeře za příplatek.
6. den: Kraj Champagne: TROYES, historické centrum kraje, katedrála, hrázděné domy,
ÉPERNAY, 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.
Dijon
7. den: Návrat v ranních hodinách.
Kód
FR542-19-1

Termín
02.08. – 08.08.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, ochutnávky, pobytovou taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2990 Kč, 4x
snídaně 700 Kč, 1x večeře 600 Kč, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 250 Kč

Doporučujeme
- královský solivar v Arc-et-Senans
- Troyes - historické centrum kraje
- individuální ochutnávku šampaňského vína

Cena
8 990,-

Trasa
J

REMEŠ
TROYES

Y
VÉZELA

DIJON

T
BELFOR

BEAUNE
AUTUN
CLUNY

ON
BESANC

VELKÁ BRITÁNIE
Londýn

LONDÝN A KRÁLOVSKÁ ANGLIE

LONDÝN A ZÁMEK WINDSOR

+ PRODLOUŽENÍ O OXFORD

LONDÝN » WINDSOR » SALISBURY » STONEHENGE

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury - ztělesňující mnohé
ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.
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 slavným 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“. Nakonec 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 Windsorskému 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.
Návštěva 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, jejíž
kopule je po svatopetrské v Římě největší
na světě. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich.
Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old
Royal Naval College se dostaneme až do
zdejšího slavného parku, kterým prochází
nultý poledník . Program zakončíme
u Královské observatoře, s jedinečným
panoramatickým výhledem na Londýn.
5. den: Příjezd do České republiky v odpoledních hodinách.
Kód
GB548-19-1
GB548-19-2

Termín
04.05. – 08.05.
21.08. – 25.08.

Cena
7 990,7 990,-

Trasa
A, B + Plzeň
A, B + Plzeň

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.
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 kolem
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, Britského 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: Fakultativní výlet do městečka WINDSOR, projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř
tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA. V podvečerních hodinách
se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od památníku
velkého požáru, tzv. Monumentu, půjdeme k monumentální Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské
v Římě největší na světě. Od ní přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem
shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k londýnské 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.
Kód
GB549-19-1
GB759-19-1*
GB549-19-2
GB759-19-2*

Termín
03.05. – 07.05.
03.05. – 08.05.
10.09. – 14.09.
10.09. – 15.09.

Cena
12 990,14 490,12 990,14 490,-

Svoz let.
L2
L2
L2
L2

+ 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 odpol. hodinách. V podvečer a večer individuální volno ve městě.
6. den: V návaznosti na letový řád transfer na letiště a odlet do ČR.

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 2000 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)

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 3800 Kč (4750 Kč)* (povinné při nedoobsazení), výlet do Windsoru 700 Kč, výlet
do Oxfordu 700 Kč, odbavované zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg 1400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,
(210 Kč)*, výběr sedadel v letadle 800 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

SLEVA 55+ ze základní ceny 2%
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

NA JIHOZÁPAD OD METROPOLE

VELKÁ BRITÁNIE
Hampton Court

St Michael Mont

Stonehenge

SKVOSTY JIŽNÍ ANGLIE

PALÁCE A ZÁMKY ANGLIE

HRADY, ZAHRADY A LONDÝN

KOUPÁNÍ NA ANGLICKÉ RIVIÉŘE

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

LONDÝN » BATH » TORQUAY » DARTHMOUTH » LANDS END » ST. MICHAELS MOUNT » HRAD CORFE »
JURSKÉ POBŘEŽÍ » DURDLE DOOR » LULWORTH COVE » DURDLE DOOR » STONEHENGE » WINDSOR
» LONDÝN

Zájezd je určen i pro ty z Vás, kteří již Londýn navštívili a chtěli by poznat další zajímavá místa jižní Anglie. 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. Seznámíme se s vápencovým krajem Cotswolds, starobylým městečkem Rye a navštívíme i univerzitní Oxford.
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 pitoreskními 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.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

Brighton

Kód
GB550-19-1

Termín
20.08. – 25.08.

Cena
9 990,-

Trasa
N

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

Doporučujeme
- aristokratické sídlo Blenheim Palace
- středověké domy z vápence v kraji Cotswolds
- sídlo britských králů a královen Windsor
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PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost trojí dopravy: A - LET, B – BUS, C – BUS/LET
1. den: Program A Odlet z Prahy nebo Brna do Londýna. Transfer do hotelu, ubytování.
Program B i C V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Program B i C 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, B i C
Před polednem odjezd metrem do centra, pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské
opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost
návštěvy některého z muzeí nebo procházky v parcích Hyde
Doporučujeme
Park, St. James. Prohlídka večerního města - China Town, Soho,
procházka kolem Temže. Návrat metrem do hotelu.
- přímořském letovisko Torquay
3. den: Dopoledne návštěva města BATH . Prohlídka ro- návštěva hrabství Cornwall
mánských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili
- přírodní atrakci Durdle Door
už Římané. Procházka centrem města s opatstvím. Odpoledne
- pohádkového města Dartmouth
odjezd do jižní Anglie, letovisko TORQUAY, hlavní centrum Anglické riviéry. Ubytování v Torquay.
4. den: Celodenní pobyt v přímořském letovisku TORQUAY. Prohlídka, procházka kolem pláží, možnost koupání. Fakult. výlet lodí podél členitého pobřeží Anglické riviéry až do pohádkového města DARTMOUTH
ležícího při ústí řeky Dart, Odpoledne zpět turistickým vlakem s krásnými výhledy na okolní krajinu i mořské
pobřeží. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní návštěva hrabství CORNWALL, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami. Návštěva nejzápadnějšího cípu Anglie - LAND´S END s jedinečným výhledem na Atlantik. Cestou zpět zastávka u normanského kláštera ST. MICHAEL´S
MOUNT, který se podle přílivu mění v ostrov. Návrat na ubytování.
6. den: Celodenní výlet do hrabství DORSET. Návštěva romantického hradu CORFE CASTLE, zříceniny
velkolepého sídla se stejnojmennou kamennou vesničkou. JURSKÉ POBŘEŽÍ , geomorfologické útvary
a zkameněliny vč. zachovaných stop dinosaurů a jejich kosterních pozůstatků. Procházka k zátoce LULWORTH COVE, podél pobřeží je možno dojít až k přírodní atrakci DURDLE DOOR nacházející se na pobřeží
u pláže. Večer návrat na ubytování.
7. den: Kolem poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem STONEHENGE. Odpoledne zastávka ve WINDSORU proslaveném královským sídlem, možnost návštěvy zámku nebo
procházka v zámeckém parku. Večer příjezd do LONDÝNA. Ubytování v Londýně.
8. den: Program A i C Transfer na letiště a odlet do Prahy a do Brna. Program B Po snídani odjezd do Doveru
a trajektem do Francie, tranzit přes Německo do ČR.
9. den: Program B Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.
Program
A let
B bus
C bus/let

Kód
GB754-19-1
GB551-19-1
GB530-19-1

Termín
10.08. – 17.08.
10.08. – 18.08.
10.08. – 17.08.

Cena
23 990,15 990,19 990,-

Trasa
Brno, Praha
C, M + Ostrava (+500)
C, M + Ostrava (+500)

Cena zahrnuje:
Program A let. přepravu do Londýna a zpět, let. taxy, odbavení příručního zavazadla, dopravu lux. klim. busem ve V. Británii,
7x ubytování v hotelu**/***, 7x snídani, průvodce Program B dopravu lux. klim. busem, trajekt přes kanál La Manche do
Anglie a zpět, 6x ubytování v hotelu**/***, 6x snídani, průvodce Program C dopravu lux. klim. busem do Anglie a v Anglii,
let. přepravu zpět z Londýna, let. taxy, odbavení příručního zavazadla, 6x ubytování v hotelu**/***, 6x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A 1lůžk. pokoj 5700 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavení zavazadla do 20 kg 1600 Kč, komplex. pojištění vč.
storna zájezdu 280 Kč Program B 1lůžk. pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu
320 Kč Program C 1lůžk. pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavení zavazadla do 20 kg 800 Kč, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 280 Kč Programy A, B i C 4x večeři 2400 Kč, fakultativní výlet 4. den 700 Kč (děti do 15 let 450 Kč)

VELKÁ BRITÁNIE
NP Snowdonia

A NP LAKE DISTRICT

PLAVBA ZPĚT SEVERNÍM MOŘEM DO AMSTERDAMU
LONDÝN » WARWICK » STRATFORD UPON AVON » NP SNOWDONIA » CAERNARFON » CONWY »
LIVERPOOL » NP LAKE DISTRICT » BOWNESS » WINDERMERE » KESWICK » YORK

Vydejte se s námi poznávat krásy hned dvou historických zemí Spojeného království. Cesta nás zavede
do Londýna, pulzující metropole, v níž dějiny kráčí ruku v ruce se současností, do Stratfordu, městečka
typického anglického půvabu, které je navíc neodmyslitelně spjato s nejslavnějším dramatikem všech
dob Williamem Shakespearem, do Walesu, k jeho dramatickým horám i středověkým hradům, do fantastického Liverpoolu, do nedostižně půvabné Jezerní oblasti na severu Anglie či do Yorku, jenž je bezkonkurenčním svědkem minulosti. Cestu zpět nám zpříjemní plavba po Severním moři do Amsterdamu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dopravy A – BUS, B – LETECKY/BUS
1. den: Program A V odpoledních hodinách odjezd z ČR (cca 17:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: V brzkých ranních hodinách přejezd trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN, první část prohlídky britské metropole začneme plavbou z Greenwiche kolem Tower Bridge, pevnosti
Tower a monumentální barokní Katedrály sv. Pavla do čtvrti Westminster. Program B V ranních hodinách odlet z Prahy do Londýna, transfer z letiště, připojení k autobusové skupině – čtvrť Westminster. Dále
společný program A, B. Projdeme kolem Westminsterského opatství k budově Parlamentu ,
které vévodí zvonicová věž s Big Benem a pokračujeme k dominantě jižního břehu Temže Londýnskému
oku. Přejedeme k sídlu premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské
náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude vždy velmi živý West End,
Čínská čtvrť a Piccadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World neboli „pupek světa“.
Nakonec projdeme ulicí Piccadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci.
3. den: Po snídani přejezd do Midlands, nazývané také srdce Anglie. Navštívíme středověký hrad WARWICK CASTLE, který patří k nejkrásnějším a nejmajestátnějším sídlům v zemi. Odpoledne malebné městečko
STRATFORD NAD AVONOU, které se vedle typické hrázděné architektury, půvabných uliček a kouzelného
nábřeží může pochlubit i mnoha místy, spojenými s nejslavnějším místním rodákem – Williamem Shakespearem. Od areálu místních divadel se vydáme ke Kostelu sv. Trojice, kde je věhlasný literát pochován,
k Hall’s Croft, okolo Harvard House až na Henley Street, kde stojí Shakespearův rodný dům.
4. den: Severní Wales. Průjezd NÁRODNÍM PARKEM SNOWDONIA, v němž se zalesněná údolí a horská
jezera potkávají s vřesovišti a vodními toky, procházka v oblasti bájné HORY SNOWDON (1085 m n.m.) podle
legendy sídlo obra Rhita z doby krále Artuše. Navštívíme středověké přístavní město CAERNARFON, kterému
dominuje impozantní hrad stejného jména, postavený králem Eduardem I. Odjezd na ubytování do okolí.
5. den: Po pobřeží se přesuneme do opevněného města CONWY , které se pyšní mimořádným architekCaernarfon

tonickým a historickým dědictvím a po prohlídce pokračujeme do fantastického LIVERPOOLU, projdeme si
nábřeží Pier Head s monumentálními Royal Liver Building, Cunard Building a Port of Liverpool Building,
dále revitalizovaný Albert Dock, podíváme se hned ke dvěma místním katedrálám, jedné anglikánské, druhé
katolické, nevynecháme velkolepou budovu St. George’s Hall, monumentální ukázku neoklasicistního stavitelství 19. stol. a samozřejmě zavítáme do Cavern Quarter, kde se zrodili fenomén the Beatles. Odpoledne
možnost návštěvy světoznámého muzea Beatles Story či vynikající umělecké galerie The Walker, popř. některého z dalších výborných místních muzeí.
6. den: Po snídani vjedeme do Jezerní oblasti - NÁRODNÍ PARK LAKE DISTRICT, která je dle mnohých
nejkrásnější částí Anglie. Necháme se unést zádumčivou nádherou klidných jezer, divokých horských údolí,
dramatických kopců a roztomilých usedlostí. Procházka ke kamennému kruhu CASTLERIGG STONE CIRCLE
významná prehistorická památka. Přes výletní středisko BOWNESS k působivému ledovcovému JEZERU
WINDERMERE, největší přírodní jezero Anglie. Pokračujeme přes kouzelné vesničky GRASMERE a RYDAL.
Poslední zastávkou bude městečko KESWICK se zajímavými zelenými domy. V podvečer přejezd na ubytování
do kraje Yorkshire.
7. den: Prohlídka úchvatného města YORK, plného klikatých středověkých uliček, obklopeného monumentálním pásem hradeb ze 13. stol. a naplněného
všudypřítomnou atmosférou časů minuYork
lých. Za návštěvu rozhodně stojí katedrála
York Minster nebo Jorvik Viking Centre,
ohromně zajímavé muzeum připomínající vikinskou éru dějin města. Zapomenout
bychom neměli ani na posezení v některé
z mnoha tradičních hospůdek, které se
mohou pochlubit staletými zkušenostmi ve
vytáčení piva. Přejezd do přístavu, večer odplutí z Newcastlu, plavba Severním mořem
do AMSTERDAMU, ubytování v kajutách.
8. den: Odjezd z Amsterdamu. Návrat ve večerních hodinách (přejezd hranic do ČR cca
ve 20:00 hod).
Program
A bus
B let/bus

Kód
GB552-19-1
GB553-19-1

Termín
30.06. – 07.07.
01.07. – 07.07.

Cena
15 290,17 890,-

Trasa
A, B, L
L2/ A

Cena zahrnuje:
Program A dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche, trajekt Newcastle
- Amsterdam – kajuty, 6x ubytování (z toho 5x v hotelu
T
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x
DIS TRIC
NP LAKE
4lůžk.kajuta na lodi Newcastle - Amsterdam), 5x snídani, průvodce
Program B let. přepravu Praha –
Londýn, letištní taxy, transfer z letiště,
Y ORK
dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování
(z toho 5x v hotelu - 2lůžk. pokoje
OL
s příslušenstvím, 1x 4lůžk.kajuta na lodi
LIV E RP O
CONWY
Newcastle - Amsterdam), 5x snídani,
průvodce
WDONIA
Cena nezahrnuje:
NP S NO
vstupné, MHD, fakult. služby a vše ostatní,
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek:
K
WARWIC
Program A i B 1lůžk. pokoj 4500 Kč (povinné při nedoobsazení), Program A komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč, Program
B komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu
do 15.2.2019

LONDÝ N
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

STAROBYLÁ ANGLIE - SEVERNÍ WALES

VELKÁ BRITÁNIE
NP Snowdonia

Edinburgh

ANGLIE, SKOTSKO, WALES

WALES

VELKÝ OKRUH

NÁRODNÍ PARKY A POBŘEŽNÍ SCENÉRIE

POHODOVÝ TÝDEN S LEHKOU TURISTIKOU

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

Během zájezdu budeme poznávat krásy Walesu. V národním parku Snowdonia se projdeme kolem jezera
Llyn Idwal, vystoupíme na nejvyšší horu Walesu Snowdon (1085 m) a navštívíme Cadair Idris s nádherným jezerem Llyn Cau. Projdeme se v přírodní rezervaci na poloostrově Gower a po pobřeží v národním 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Anglie, ubytování.
2. den: Snídaně, přejezd na západ, zastávka v městě architektury - CHESTER - historické centrum s hrázděnými domy a patrovými chodníky. Příjezd do Walesu - NP SNOWDONIA. Procházka kolem jezera LLYN
IDWAL (3,5 km, převýšení 250 m) pod štíty Y Glyder Fawr a Y Garn. Odjezd do místa ubytování (2 noci).
Seznámení s místem, posezení v typické velšské hospůdce.
3. den: Snídaně, 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.
Prohlídka rušného městečka CAERNARFON s jedním z nejslavnějších hradů ve Walesu. Městečko je centrem
velšsky hovořící oblasti. Návštěva vesnice s nejdelším názvem na světě Llanfairpwllgwyngyllgogrychwrndrobwllllantysiliogogogoch na ostrově Anglesey. Návrat do místa 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. Z vrcholu sjedeme
ozubnicovou dráhou s vláčkem do městečka Llanberis. Přejezd do místa ubytování v jižním Walesu (3 noci).
5. den: Snídaně, 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 svatého města ST.
DAVID’S, katedrála, arcibiskupský palác. Zastávka
u kamenného keltského kříže CAREW CROSS z 11.
st. Odjezd na poloostrov GOWER, přírodní rezervaci,
na jejímž konci se nachází RHOSSILI BAY. Procházka po pláži a k výhledu na skalisko WORMS HEAD
(4 km, převýšení 150 m). Návrat do místa ubytování.
6. den: Snídaně, zastávka v městečku BRECON
(velšsky Aberhonddu), uvidíme zde také vodní cestu
Monmouth-Brecon Canal. Pěší túra v kopcovitém NP
BRECON BEACONS s výstupem na nejvyšší vrchol
PEN-Y-FAN (886 m, 8 km). Z parkoviště jihozápadně od vrcholu přes Corn Du. Přejezd na okraj Brecon
Beacons k prohlídce s ochutnávkou v tradiční palírně
velšské whisky PENDERYN DISTILLERY. Prohlídka
centra hlavního města Walesu CARDIFFU. Návrat do
místa ubytování.
7. den: Snídaně, přejezd na letiště, odlet do Prahy.
Kód
GB554-19-1

Termín
10.08. – 16.08.

Cena
33 990,-

Svoz let.
L6

Cena zahrnuje: leteckou přepravu z/do Anglie, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, místní dopravu dle programu,
6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 5x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 7500 Kč (povinné při nedoobszení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
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LONDÝN » YORK » JEDBURGH » EDINBURGH » PITLOCHRY » BLAIR ATHOL » LOCH NESS » LOCH
LOMOND » GLASGOW » CHESTER » CARDIFF » BATH » TORQUAY » STONEHENGE » WINDSOR

Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost trojí dopravy: A - LET, B – BUS, C – BUS/LET
1. den: Program A Odlet z Prahy, Brna nebo Bratislavy do Londýna. Transfer do hotelu, ubytování.
Program B i C V poledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Program B i C 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, B i C
Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka - Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské
opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z muzeí nebo procházky
v parcích Hyde Park nebo St. James. Podvečerní Londýn - China Town, Soho. Návrat metrem do hotelu.
3. den: Přejezd do YORKU, odpoledne návštěva katedrály - největší gotické stavby v Británii s nádhernými
vitrážemi, procházka po hradbách, středověká čtvrť, hrázděné domy, pozůstatky hradu založeného Vilémem
Dobyvatelem, příjemné posezení kolem řeky Ouse. Večer odjezd na ubytování u Yorku.
4. den: Brzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH, návštěva hradu, ve kterém jsou uchovány
skotské korunovační klenoty, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood –
sídlo britské královny. Možnost návštěvy Královského skotského muzea či Skotské národní galerie.
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 nejkrásnějších 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
sochami dvanácti významných osobností zapsané do dějin, poté přejezd zpět do Anglie. Historický CHESTER
- katedrála, hrad, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby s věžemi a branami.
8. den: Přejezd do jižního Walesu a návštěva CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem.
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
přímořského střediska TORQUAY. Večer ubytování v Torquay.
10. den: Kolem poledne návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem STONEHENGE. Odpoledne 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 i C Transfer na letiště a odlet do Prahy, Brna a Bratislavy dle let. řádů.
Program B Po snídani odjezd trajektem do Francie, tranzit přes Německo do ČR.
12. den: Program B V brzkých ranních hodinách příjezd do republiky.
Program
A let
B bus
C bus/let

Kód
GB555-19-1
GB752-19-2
GB751-19-1

Termín
28.06. – 08.07.
28.06. – 09.07.
28.06. – 08.07.

Cena
31 990,23 990,27 990,-

Trasa
Brno, Prha, Bratislava
C, M, + Ostrava (+500)
C, M, + Ostrava (+500)

Cena zahrnuje: Program A let. přepravu do Londýna a zpět, 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 Program C dopravu lux. klim. busem
do Anglie a v Anglii, let. přepravu zpět z Londýna, let. taxy, odbavení příručního zavazadla, 9x ubytování v hotelu**/***,
9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 8000 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavení zavazadla do 20 kg 1600 Kč,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč Program B 1lůžk. pokoj 7200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 420 Kč Program C 1lůžk. pokoj 7200 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavení zavazadla do 20 kg 800 Kč,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč Programy A, B i C 8x večeři 4400 Kč, připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

Glastonbury

CORNWALL – PO STOPÁCH KRÁLE ARTUŠE MAGICKÝ CORNWALL

A NÁRODNÍ PARK DARTMOOR

TAJEMNÝ KRAJ ANGLIE

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

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR (cca 17:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Ráno přejedeme do Anglie a pokračujeme na jih do přímořského letoviska BRIGHTON, majestátní sídlo 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, podvečerní 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 LANHYDROCKU 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 plymoutských 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. Příjezd
v odpoledních hodinách (přejezd hranic cca 13:00 hod).
9. den: Návrat v odpoledních hodinách.

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 předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspirací, které stály
u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka.
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 mořeplavby, 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 nečekali - 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 jeskyně, 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 nejkrásnějších 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 surfařů. 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 GLASTONBURY TOR, na vrcholku 160 m vysokého kopce se tyčí středověký kostel sv. Michala - světce spojovaného
s vyvýšenými místy, domnělá brána do podsvětí. Zastavíme v nejmenším anglickém katedrálním „city“ městečku WELLS, prohlídka známé katedrály, uličky Vicars´Close a odpoledne odlet do Prahy. Předpokládaný
přílet ve večerních hodinách.
Kód
GB557-19-1

Termín
22.07. – 28.07.

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 4300 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha - Bristol - Praha, letištní taxy, transfer 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:
1lůžkový pokoj 5200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexního pojištění včetně připojištění vyššího storna zájezdu
500 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny 2%
Zájezd provází Irena Sedláková

BONUS - pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019
Zájezd provází Irena Sedláková

Kód
GB556-19-1

Termín
12.07. – 20.07.

Cena
16 290,-

Trasa
A, B, G, L + Plzeň

Cena
26 990,-

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

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 rušných městech.

Svoz let.
L2, L3
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VELKÁ BRITÁNIE
Elian Donan
Glenfi
nnan

Ostrov Skye

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SKOTSKA

A OSTROV SKYE

KOUZLO SKOTSKÉ VYSOČINY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

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

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 jezera 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.
Hrad Eilean Donan

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 ostrovech nebo u jezer. Ochutnáme i pravou skotskou whisky, budeme pátrat po lochnesské příšeře, obdivovat
folklór země a úchvatný ostrov Skye, divoké scenérie, útes Kilt Rock - to je Skotsko!

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, impozantní 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 nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku. Přesuneme se na druhou stranu Stirlingu k Wallace Monument, rozhledna
s expozicí o skotské historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po nejstarším univerzitním městě
Skotska ST. ANDREWS, které je 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 Blair Athol 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 nejfotografovanějšímu 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 představit. 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 malebném městečku FORT AUGUSTUS, fakultativně výlet lodí po jezeře Loch Ness,
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Kód
GB558-19-1

Termín
04.08. – 11.08.

Cena
31 690,-

Svoz let.
L2, L3

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Edinburgh – Praha, letištní taxy, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 1x večeři, dopravu minibusem
(autokarem) po Skotsku, průvodce
Ostrov Skye - Portree
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lodní výlety, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 6800 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. vyššího
připojištění storna zájezdu 530 Kč
BONUS pojištění zdarma vč. vyššího připojištění
storna při objednání zájezdu do 31.1.2019
Zájezd provází Tomasz Kedzior

Doporučujeme
- v průběhu zájezdu 2x přenocujeme na
legendami opředeném ostrově Skye,
centru malebného městečka Portree
- strhující přírodní scenérie Highlands
- divoké scenérie ostrova Skye
- jedinečné skotské hrady
- nejznámější most Skotska Glenfinnan
Viaduct

VELKÁ BRITÁNIE
Hrad Eilean

Edinburgh

SKOTSKO A OSTROV SKYE

LETNÍ TOULKY SKOTSKOU VYSOČINOU

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

Skotsko, země whisky, vřesů, tartanů a dudáků. Kraj obdivuhodných přírodních krás i historických památek, 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Holandska.
2. den: Příjezd do AMSTERDAMU, dle časových možností krátká prohlídka města. Nalodění na loď do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách.
3. den: Ráno kolem 09.00 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do 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 Blair Athol v PITLOCHRY, dobové záznamy praví, že funguje
jako farmářská palírna již od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochutnávkou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu - BLAIR CASTLE, jeden z největších skotských zámků se nachází poblíž vesnice Blair Atholl
v kraji Pertshire. Díky své strategické poloze na hlavní cestě přes střední část Highlandu je jedním z nejvíce
navštěvovaných skotských 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
Ostrov Skye

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 představit, 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, prohlídka, večerní městečko, volno.
6. den: Vyhlídková jízda podél nejslavnějšího jezera Skotska LOCH NESS, zastavíme v malebném FORT AUGUSTUS 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 posezení 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 Eurotunelem do Francie. Průjezd Francií, Belgií a Německem.
10. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 11:30 hod).
Kód
GB559-19-1
GB559-19-2

Termín
29.06. – 08.07.
25.07. – 03.08.

Cena
18 990,18 990,-

Trasa
A, B
A, B

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, trajekt Amsterdam – Newcastle – kajuty, přejezd kanálu La Manche,
7x ubytování (z toho 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kajuta na lodi
Amsterdam – Newcastle), 6x snídani,
průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
E
PORTRE
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 5800 Kč (povinné při nedoSS
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LOCH NE
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obsazení), komplex. pojištění vč. storna
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Zájezdy provází Mgr. Tomáš Rezler

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

okolí hradu Eilean

GLEN NE
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VELKÁ BRITÁNIE
Orkneje

Orkneje

Connemara - Kylemore Abbey

DVĚ TVÁŘE SKOTSKA

SOUOSTROVÍ ORKNEJE, OSTROV SKYE

ZA HISTORIÍ A PŘÍRODOU LOWLANDS I HIGHLANDS

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

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

Vydejte se s námi za fantastickou skotskou přírodou, navštívíme srdce Skotské vysočiny, krásnou oblast
Lowlands a výjimečnou krásu přírody Highlands. Naše cesta povede i na skotské souostroví Orkneje
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 Hebridy 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 Mgr.Tomáš Rezler.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dopravy A – BUS, B – LETECKY
1. den: Program A Odjezd ve večerních hodinách z Čech přes Německo do Holandska (cca 23:00 hod.
překročení hranic z ČR).
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. Program 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
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. 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 vesnice CULLODEN, kde byla vybojována poslední pozemní
bitva na britských ostrovech a definitivně
poraženy odbojné skotské klany. TaORKNEJE
jemné prehistorické pohřebiště CLAVA
CAIRN. Odjezd na ubytování do města
INVERNESS, ležícího na řece Ness, přezdívaného „hl. městem Vysočiny“ (Highlands), prohlídka centra města.
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7. den: Program u nejslavnějšího skotského JEZERA LOCH NESS: návštěvnické centrum věnované Nessie
v městečku DRUMNADROCHIT, prohlídka hradu Urquhart Castle, zdymadla kaledonského kanálu a možnost 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 představit, 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 vysočiny 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 výtahu 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 ve večerních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve 20:00 hod).
Program
A bus
B let

Kód
GB560-19-1
GB561-19-1

Urquart castle - jezero Loch Nes

Termín
30.07. - 10.08.
01.08. – 09.08.

Cena
25 990,31 990,-

Trasa
A, B, G, L
L2, L3

Orkneje - Skara Brae

Stirling
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 7690 Kč (povinné při nedoobsazení), Program A komplex. pojištění
vč. vyššího připojištění storna zájezdu 670 Kč Program B komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 570 Kč
Zájezdy provází Mgr. Tomáš Rezler

VELKÁ BRITÁNIE
Ostrov Jersey - hrad Gorey

Burren - Polnabrone
Dolmen

Adare

JERSEY A GUERNSEY

OSTROVY KONTRASTŮ A PŘEKVAPENÍ
Zajímavý zájezd na Normanské ostrovy (Channel Islands), ukryté v průlivu mez Francií a Anglií. Ostrůvky,
kde život plyne vlastním tempem a středověké kamenné hrady se snoubí s divokou přírodou a nádhernými plážemi. Poznáme Jersey, největší z Normanských ostrovů, ostrov s britským šarmem a normanskou
originalitou, setkáme se tu se středozemními květinami jako jsou mimózy, kamélie, vinná réva, palmy
a v jeho severní části nás ohromí vysoké falézy a divoké pobřeží. Druhým z ostrovů bude Guernsey, tak
podobný kouzelné oblasti Cotswolds v Anglii, domky z červené a modré žuly, hrad Cornet, ve vyhnanství
zde žil se svou rodinou Victor Hugo, který zde napsal taková díla jako Bídníci či Dělníci moře. Ostrov byl
inspirací také pro malíře Augusta Renoira, který zdejší krásy přenesl na plátno.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR (cca 15:00 hod. překročení hranic ČR).
2. den: Ráno příjezd do oblasti francouzské Normandie, do korzárského města ST. MALO. Nalodění na trajekt,
plavba cca hodinu na největší normanský OSTROV JERSEY. Ubytování a první seznámení s hlavním městem
ST. HELIER, město nás uchvátí svou anglickou kamenností s množstvím kostelů a obchůdků, přístavem, ostrovní pevností a širokými zátokami. Vše o historii země a tradicích obyvatel, až po současnost Normanských
ostrovů, se dozvíme v místním muzeu Jersey Museum and Art Gallery. Procházka po náměstí Liberation
Square, které lemuje řada historických budov. Na skalnatém ostrůvku, nedaleko hlavního města v zátoce St.
Aubin´s navštívíme středověký hrad Elizabeth Castle. Za své sídlo si jej zvolil guvernér Jersey sir Walter
Raleigh, jenž pevnost pojmenoval po královně Alžbětě I., a během občanské války tady našel útočiště i král
Karel II. Tato pevnost je za přílivu úplně obklopená vodou a za odlivu k ní dojdeme suchou nohou, přestože leží
několik set metrů od pobřeží. Na prohlídku hradu se vydáme pěšky či obojživelným vozidlem po mořském dně.
3. den: Celodenní výlet po ostrově Jersey se zastávkami na zajímavých místech. Navštívíme jednu z nejoblíbenějších atrakcí Normanských ostrovů, hrad ze 13. století MONT ORGUEIL, jenž je skutečným skvostem
celé Velké Británie a patří k nejzachovalejším a nejfotografovanějším atraktivitám ostrova, stejně jako krásné
výhledy na pobřeží Normandie a záliv Grouville, které se nám nabízejí při pohledu z hradu. Okruh ostrovem
nás mj. povede dále maják Corbiére, jehož světlo je viditelné do vzdálenosti 29 km od pobřeží. Pojmenování
této oblasti La Corbiére je zaznamenáno už roku 1309 a znamená „místo havranů“. Mezi námořníky měla
tato část ostrova děsivou pověst, neboť tu ztroskotalo množství lodí, Gréve de Lecq, Le Mourier Valley,
St. Catherine´s Bay, Gorey Harbour aj. Návrat do ST. HELIER, města s viktoriánským koloritem, historická
i moderní architektura, jachetní přístav, ale i příležitost k levnému a bezstarostnému nakupování.
4. den: Fakultativní výlet na nedaleký OSTROV GUERNSEY, kde se snoubí přírodní krásy s evropskými vlivy.
Vylodění v ST. PETER PORT, hlavním městě druhého největšího normanského ostrova a jednoho z nejkrásnějších přístavních měst Evropy, procházka, historické budovy, dlážděné uličky a malebný přístav. Nad městem
dominuje více jak 800 let starý kamenný hrad Cornet, který několikrát zachránil ostrov před útoky Francouzů
(dnes sídlo muzea). Milovníci romantiky by si neměli nechat ujít zahrady Candie Gardens, jedinečné kouzlo
a oáza klidu. Zajímavostí jsou vyhřívané skleníky z 18. století, které jsou považovány za jedny z nejstarších
Ostrov Guernsey - St. Peter

vůbec. Navštívíme dům Hauteville, kde žil ve vyhnanství se svou rodinou Victor Hugo, který zde napsal
taková díla jako Bídníci či Dělníci moře. Zamiloval si tyto ostrovy a dnes ho zde připomíná Boucherův pomník
v místním parku. K večeru návrat lodí na ostrov Jersey.
5. den: Dokončení prohlídky ostrova Jersey - 30. června 1940 Jersey obsadila německá armáda a okupace
trvala až do 9. května 1945. Množství objektů z tohoto období tu bylo zachováno. K těm nejznámějším patří
Jersey War Tunnels, (Jerseyské válečné tunely), ležící nad Svatopeterským údolím s několika středověkými
mlýny. V obrovském komplexu dosahujícím hloubky až 33 metrů, který vznikl vysekáním 14 tis. tun horniny, se
návštěvníci mohou projít mezi zbytky příkopů, nemocnice, přístřešků pro vojáky i střílnami. V tunelu s označením Ho8 našlo své místo i muzeum, zaměřené na život na Jersey během druhé světové války. Při prohlídce
tohoto místa naši pozornost přitáhne i bílo-černě natřená věž Tour de Vinde z počátku 19. století, která
od roku 1915 slouží jako maják, problikávající každých 12 sekund. Zátoka St. Brelade, navštívíme půvabné
zahrady Shell Gardens, zastavíme u skleněného kostela Glass Church. Odpoledne nalodění na trajekt, návrat
na pevninu a odjezd do ČR.
6. den: Předpokládaný návrat v poledních hodinách.
Ostrov Jersey - Elisabeth Castle

Kód
GB758-19-1

Termín
07.06. – 12.06.

Cena zahrnuje: Dopravu lux. klim. busem, trajekt
na ostrov Jersey a zpět, dopravu po ostrově Jersey
3. den, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, výlet
4. den a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3190 Kč (povinné při nedoobsazení), výlet na ostrov Guernsey
1790 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Cena
13 290,-

Trasa
A, B, L + Plzeň

Ostrov Guernsey - hrad Cornet

Doporučujeme
- středověký hrad Elizabeth Castle
- starý kamenný hrad Cornet
- věž Tour de Vinde
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

NORMANSKÉ OSTROVY

IRSKO
Amsterdam

Galway

SEVERNÍ IRSKO A IRSKÁ REPUBLIKA

OKRUH PO SMARAGDOVÉM OSTROVĚ

OD SEVERU NA JIH, OD OBROVA CHODNÍKU PO RING OF KERRY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

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

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.

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 svažujícím 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 katolické 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“. Ukážeme si úžasnou hrobku POLNABRONE DOLMEN z doby
před 4 tisíci lety, dále městečko KILFENORA
s nádhernými keltskými kříži
a maličkou katedrálou. PodíDERRY
váme se na fascinující útesy
SEVER
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Cliﬀ‘s of Moher

sídla MUCKROSS na břehu stejnojmenného jezera
a prohlédneme si centrum města KILLARNEY s krás- Monasterboice
nou katedráloua stylovými hospůdkami.
7. den: Vydáme se na samotný západ Irska na poloostrově DINGLE: nádherná písečná pláž INCH,
městečko DINGLE, keltská pevnost DUNBEG, nejzápadnější výběžek mys DUNMORE s výhledy na
souostroví Blasket Islands, nejstarší irský kostelík
Gallariova oratoř, tajemné kameny se starým keltským písmem Ogam.
8. den: Naše cesta pokračuje na jih ke zřícenině
hradu BLARNEY CASTLE s legendárním kamenem
výmluvnosti. Navštívíme irskou Akropoli, jak jsou nazývány pozůstatky církevních staveb na skále ROCK
OF CASHEL ve stejnojmenném městečku, kde bylo
na dvoře místních arcibiskupů uvařeno poprvé slavné
černé pivo Guinness. Na závěr dne zavítáme do nejpůvabnějšího vnitrozemského města ostrova KILKENNY v ohybu řeky Nore. Prohlédneme si 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.
Kód
IRL564-19-1
IRL564-19-2

Termín
12.07. – 21.07.
16.08. – 25.08.

Cena
31 990,31 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Cliﬀ‘s of Moher

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Dublin – Praha, letištní taxy, dopravu klim. busem v Irsku, transfer z/na letiště, 9x
ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 6400 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 odjezdem), výběr sedadel v letadle 800 Kč
BONUS – muzeum TITANIC v Belfastu zdarma při objednání zájezdu do 15.2.2019
Zájezdy provází Mgr. Tomáš Rezler, Tomasz Kedzior

IRSKO, VELKÁ BRITÁNIE
Connemara - Kylemore Abbey

Burren
Burren - Polnabrone
Dolmen

VELKÝ OKRUH IRSKEM

OSTROV SV.PATRIKA

PODROBNÝ OKRUH SEVERNÍM IRSKEM A IRSKOU REPUBLIKOU
CHERBOURG » ROSSLARE » ROCK OF CASHEL » NP KILLARNEY » MUCKROSS ABBEY » RING OF
KERRY » ADARE » CLIFFS OF MOHER » BURREN » NP CONNEMARA » LETTERFRACK » KYLEMORE
ABBEY » WESTPORT » 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 » DUBLIN » COVENTRY

Jedinečný zájezd s Mgr. Tomášem Rezlerem do země, která se stala vyhledávanou turistickou oblastí
Evropy. Země, kde se po dálnici svezeme jen pár mil kolem hlavních měst a pak na nás čekají již jen
spousty klikatících se uzoučkých cestiček, louky protkané kamennými zídkami, stejně jako viktoriánská
sídla. Země, kde řada prehistorických památek čeká nezměněná již tisíce let, země s keltskou minulostí
a hluboce zakořeněným křesťanstvím.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B – BUS/LETECKY
Společný program A i B.
1. den: Odjezd z republiky ve večerních hodinách (cca 22:00 hod. překročení hranic z ČR).
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 nejzachovalejším 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 fantastických útesů CLIFFS OF MOHER (Mohérské útesy). V oblasti dolního toku Shannonu navštívíme oblast
BURREN „skalnatá země“, vydáme se k POULNABRONE DOLMEN a přesvědčíme se o výjimečnosti irské
krajiny, oblast holých a skalnatých návrší je botanicky i historicky velmi zajímavá.
6. den: NP CONNEMARA, kraj plný močálů, hor a vřesovišť, kterému dominují dva horské hřbety. Zastávka
v městečku LETTERFRACK a v návštěvnickém centru parku. V případě hezkého počasí lehká turistika
a výstup na Diamantovou horu s krásnými výhledy do okolí. Malebné opatství KYLEMORE ABBEY, impozantní stavba, krásná viktoriánská zahrada, procházka po břehu stejnojmenného jezera. Zastávka v malebném
městečku WESTPORT, pod horou Sv. Patrika. Odjezd na sever do hrabství Sligo s nejvyšším počtem prehistorických památek. Ubytování v oblasti Donegalského zálivu.
7. den: SLIGO, prohlídka města na březích řeky Garavogue s dominantou horských dvojčat Knocknarea
a Benbulben, dům nejslavnějšího irského básníka W. B. Yeatse, opatství SLIGO ABBEY a návštěva jednoho
z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť v CARROWMORE (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky).
Pokračujeme do OMAGH, návštěva Ulstersko-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 pobřežnímu úseku Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu čedičového skalního výběžku (sídlo rodu MacDonnellů) - fotopauza. Ve chvíli, kdy
hora Benbulben

spatříme OBRŮV CHODNÍK (Giant´s Causeway) s pozoruhodnými 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 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 návštěvnické centrum lokality mýtického významu Newgrange, 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 odjezd do DUBLINU, města s historií sahající až do dob Vikingů, centrum města, dublinský hrad,
katedrála sv. Patrika, čtvrť hospod Temple Bar, O´Connelova třída. Nocleh v Dublinu.
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 prohlídka historického centra města COVENTRY s ruinami katedrály,
odjezd do ČR, přejezd kanálu La Manche, tranzit přes Francii a Německo. Předpokládaný návrat v ranních
hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 06:00 hod).
Program
A bus
B bus/let

Kód
IRL562-19-1
IRL563-19-1

Termín
13.08. – 25.08.
13.08. – 23.08.

Cena
25 890,29 590,-

Trasa
A, B + Plzeň
L2, L3

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ZÁPADNÍ EVROPA

Adare

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, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 6900 Kč (povinné
při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 460 Kč, muzeum Titanic v Belfastu 540
SEWAY
Kč, od 60 let 440 Kč (nutné nahlásit rezervaci
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BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do
15.02.2019
Zájezd provází Mgr. Tomáš Rezler

Doporučujeme
- Mohérské útesy a skalnatá země Burren
- národní park Connemara a Killarney
- podmanivé scenérie Ring of Kerry
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NIZOZEMÍ
Amsterdam

Amsterdam

HOLANDSKO - ZEMĚ TULIPÁNŮ

KVĚTINOVÉ KORZO, PARK KEUKENHOF

LETECKY DO ZEMĚ TULIPÁNŮ

AALSMEER » AMSTERDAM » ALKMAAR » ZAANSE SCHANS » VOLENDAM » PARK KEUKENHOF »
KVĚTINOVÉ KORZO

AMSTERDAM » AALSMEER » KEUKENHOF » ALKMAAR » ENKHUIZEN » NAARDEN » MARKEN »
ZAANSE SCHANS » AMSTERDAM

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.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ZÁPADNÍ EVROPA

HOLANDSKO A AMSTERDAM

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Ráno návštěva největší květinové burzy
na světě v AALSMEERU, jež si vydobyl renomé nejvýznamnějšího nizozemského střediska
pěstování květin. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu Nizozemska AMSTERDAMU,
květinový trh, historie, památky, náměstí Dam,
brusírna diamantů. Možnost fakult. projížďky lodí
po grachtech nebo návštěva světoznámých muzeí Van Gogh Museum či Rijksmuseum.
3. den: Návštěva tradičního alkmaarského
sýrového trhu na náměstí Waagplein (Vážní
náměstí) v ALKMAARU, kde dodnes fungují
staré sýrařské cechy. 30 000 kg Goudy, Eidamu
a Leidenu v podobě velkých navoskovaných kol,
nosiči v pestrobarevných 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 Holandsku 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, atmosféra 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.
Kód
NL568-19-1

Termín
10.04. - 14.04.

Cena
6 890,-

Trasa
A, B, G, L + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 2x ubyt. v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s přísluš., 2x snídani, průvodce
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“. Muzeum Van Gogh (cca 17 €) nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem.
VOLENDA
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Letecký zájezd do jarního Holandska, právě v této době plného jarních květů a vůní, nejvíce jich nabízí
park Keukenhof. 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy s průvodcem do AMSTERDAMU, transfer na hotel. První část prohlídky 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: Ráno přejedeme městskou dopravou na největší květinovou burzu na světě v AALSMEERU, který si
vydobyl renomé významného nizozemského střediska pěstování květin. Následuje odjezd do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU, známý také jako „Zahrada Evropy“ s nepřeberným
množstvím květů, prohlídka parku včetně. městečka Lisie s kostelem sv. Agáty, volno, nákupy. Návrat do Amsterdamu na ubytování.
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. 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. V závislosti na let. řádu bude zbytek
dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU. Možnost tento den věnovat individuální
prohlídce Amsterdamu. Transfer na letiště a večer odlet do Prahy.
Kód
NL569-19-1

Termín
17.04. – 20.04.

Svoz let.
L2, L3

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha – Amsterdam – Praha vč. let. tax, příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
transfery z/na letiště, dopravu klim. busem v Holandsku (včetně městské dopravy do Aalsmeeru), 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 2800 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg
1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
Zájezd provází Michaela Bencová

ADVENT V AMSTERDAMU

Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek

A TRADICE V ZAANSE SCHANS

Doporučujeme

Program zájezdu a bližší informace na www.redok.cz

- květinový park Keukenhof
- rybářské městečko Volendam
- burza květin v Aalsmeeru
- jedinečný trh sýrů v Alkmaaru
- Zaanse Schanz, obydlený skanzen

Cena
13 790,-

Kód
NL807-19-1

Termín
05.12. – 08.12.

Cena
11 990,-

Svoz let.
L2, L3

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Amsterdam – Praha vč. let. tax, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu, 3x snídani, průvodce

BELGIE, NIZOZEMÍ
Bruggy

Amsterdam

MOZAIKA HOLANDSKA

A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF

A TRHY SÝRŮ V ALKMAARU

GENT » BRUGGY » DELFT » HAAG » KEUKENHOF » ZAANSE SCHANS » AMSTERDAM

AALSMEER » KEUKENHOF » ALKMAAR » ENKHUIZEN » MUZEUM ZUIDERZEE » HRÁZ MARKERDIJK »
NAARDEN » MARKEN » ZAANSE SCHANS » AMSTERDAM

Oblíbený zájezd do zemí Beneluxu s Petrem Horákem. 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR).
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
Keukenhof
a nejslavnější květinový park Holandska 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, větrnými mlýny, tradičními kroji v ZAANSE
SCHANS s ukázkou výroby dřeváků,
sýrů. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě AMSTERDAM, náměstí
Dam, Královský palác, malé uličky
s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van
Gogha (muzeum schraňuje většinu Van
Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s kolekcí nizozemských mistrů),
fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd domů.
5. den: V ranních hodinách návrat do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 07:30 hod).
Kód
NL570-19-1

Termín
27.04. - 01.05.

Cena
6 890,-

Trasa
A, B, L + Plzeň

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..
DAM
ER
ST
M
A
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1900 Kč, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 180 Kč
KENHOF
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Zájezd provází Petr Horák
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Doporučujeme

- Bruggy, historické jádro na ostrově
- Zaanse Schans, obydlený skanzen
- nábřeží Graslei v Gentu

GENT
BRUGGY

BELGIE

Zájezd mnoha nej, v jehož průběhu navštívíme areál tradičních větrných mlýnů v Zaanse Schans, vyhlášené trhy sýrů v Alkmaaru, jedinečný skanzen v Enkhuizen, idylický Marken, Komenského Naarden,
kosmopolitní Amsterdam a nepřeberné množství všudypřítomných jarních květů v Keukenhofu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách
(cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Ráno navštívíme největší květinovou burzu na světě v AALSMEERU, který si
vydobyl renomé významného nizozemského
střediska pěstování květin. Následuje odjezd
do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v KEUKENHOFU s nepřeberným
množstvím květů, prohlídka parku vč. městečka 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 ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen, který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tradičních krojů a obhospodařují
i plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk 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. 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 (přejezd hranic do ČR v cca 07:00 hod).
Kód
NL571-19-1

Termín
17.04. – 21.04.

Cena
6 890,-

Trasa
A, B, G, L + Plzeň

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 2400 Kč, komplex.
pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
EN
ENKHUIZ
Sleva: 3. osoba na pokoji 300 Kč
Zájezd provází Michaela Bencová

Doporučujeme
- rybářské městečko Marken
- unikátní skanzen Zuiderzeemuseum
- komenského Naarden

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ZÁPADNÍ EVROPA

JARNÍ BENELUX
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EMÍ

ITÁLIE
Řím

ŘÍM - VĚČNÉ MĚSTO

ŘÍM A VATIKÁN

A NÁVŠTĚVA TIVOLI

MĚSTO TISÍCILETÉ HISTORIE
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!

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 kolonádami 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 Sixtinskou 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 návrat 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 Michelangelem 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 fontánou, 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 Miracoli, 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.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu 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 - Michelangelova 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 (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města.
4. den: Dokončení prohlídky ŘÍMA, transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

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.

Kód
IT572-19-1
IT572-19-2
IT572-19-3
IT572-19-4

Termín
27.04. – 01.05.
15.05. – 19.05.
25.09. – 29.09.
26.10. – 30.10.

Cena
6 450,6 450,6 450,6 250,-

Trasa
A, B, G, L + Č. Budějovice
A, B, G, L + Č. Budějovice
A, B, G, L + Č. Budějovice
A, B, G, L + Č. Budějovice

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, pobytovou
taxu, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, Galeria Borghese 450 Kč, 18-25 let 250 Kč, do 18 let 70 Kč (nutné
nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem,
v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě v pokladně),
rezervace vstupenky do 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)
Zájezdy provází
PhDr. Tomáš Jeřábek, Petr Horák, Mgr. Michal Hrazdil
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Kód
IT573-19-1
IT573-19-2
IT806-19-1

Termín
04.05. – 07.05.
26.09. – 29.09.
28.11. – 01.12.

Cena
13 490,13 490,13 490,-

Svoz let.
L2 ,L3
L2 ,L3
L2 ,L3

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, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, 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 2100 Kč (zde povinné při nedoobsazení), odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1390 Kč
Poznámka: * zájezd v termínu 28.11. je přizpůsoben vánoční atmosféře v Římě
BONUS vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu zdarma při rezervaci zájezdu do 30.1.2019
Zájezdy provází kvalifikovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek

Piazza Navona

ITÁLIE
Tivoli

Florencie

FLORENCIE - ŘÍM - TIVOLI

MOZAIKA TOSKÁNSKA

POKLADY ITÁLIE A UNESCO

FLORENCIE, PISA, SIENA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do FLORENCIE , kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. 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. Návštěva 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 pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská,
Koloseum symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými
sbírkami soch i obrazů, kašnou a 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.
Kód
IT574-19-1
IT574-19-2

Termín
08.05. – 12.05.
18.09. – 22.09.

Cena
5 990,5 990,-

Trasa
A, B, L
A, B, L

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 1200 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)

Florencie

BARVY BABÍHO LÉTA V LUCCE A SAN GIMIGNANU
Prodlužte si s námi léto výletem do Itálie. Právě tato doba je přímo ideální k poznávání nejzajímavějších
měst a městeček Toskánska. Navštívíme Florencii, kolébku renesance, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Prozkoumáme krásy starobylého města Lucca,
obehnaného renesančním opevněním a nakloníme se společně se šikmou věží v Pise. Formou výletu pak
poznáme i jedinečnou Sienu a středověký „Manhattan“ San Gimignano.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách směr
Itálie.
Siena
2. den: Ráno příjezd do PISY , město
proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo
dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto. Pokračujeme ke starobylému městu LUCCA , známého především svým 4,2 km dlouhým renesančním
opevněním, coby rodiště slavného skladatele
Giacoma Pucciniho, ale také díky románské
katedrále San Martino a dodnes zachovalé
věži Torre Guinigi. Pozornost poutá náměstí Piazza dell’Amﬁteatro, kde byly středověké budovy vystavěny na stěnách římského
amfiteátru, prohlídka města.
3. den: Krajina středověkého Toskánska
v barvách pozdního léta, to je fakultativní
výlet s průvodcem do jednoho z nejkrásnějších měst Itálie SIENY, 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 středověký
Manhattan SAN GIMIGNANO s nespočetnými architektonickými poklady, náměstí Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, bazilika, poutní kostel, místní gastronomie, víno Vernaccia di San Gimignano. Pro ty co s námi
nepojedou na výlet, individuálně Florencie, kde budete mít dostatek času k návštěvám proslulých muzeí např:
galerie Bargello, kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo
Michelangela, galerie Accademia, světově proslulá svou sbírkou soch od Michelangela, vč. Michelangelova
Davida a dalších, individuální volno ve městě.
4. den: Prohlídka FLORENCIE , jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébka 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, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium,
hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, fakultativně galerie Uﬃzi, světoznámá galerie italského a evropského malířství - mj. Rafael, Mantegna, Dürer, Rubens, Tizian, Caravaggio,
nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších ﬂorentských paláců Palazzo Pitti aj.
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Návrat v dopoledních hodinách.
Kód
IT575-19-1

Termín
26.10. – 30.10.

Cena
5 890,-

Trasa
B, H + Č. Budějovice

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1300 Kč, 2x večeře 800, galerie Uﬃzi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč,)
nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, fakult. výlet
Siena – San Gimignano 650 Kč (min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny zájezdu 3%
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

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 úchvatným 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.

ITÁLIE
Pisa

Verona

FLORENCIE S KOUPÁNÍM

VERONA - OPERA TOSCA

A PŘÍRODNÍ PARK GARFAGNANA

BENÁTKY, VICENZA, PADOVA

FLORENCIE » MONTECATINI TERME » SAN GIMIGNANO » PISA » VINCI » CARRARA » LUCCA

Renesanční Florencie, atmosféra městečka Vinci, kouzlo středověkého San Gimignana i majestátnost
Pisy, zájezd zpestřený o přírodní park Garfagnana s jeskyní, bílé carrarské lomy a hlavně s časem na
koupání v moři s výhledy na Apuánské Alpy.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z republiky (v cca 21:00 hod. překročení hranic ČR).
2. den: Celodenní 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, kaple Medicejských, ubytování v MONTECATINI TERME, atmosféra oblíbeného lázeňského městečka, možnost fakult.
večeře za příplatek.
3. den: Město středověkých rodových věží SAN GIMIGNANO s nespočetnými architektonickými poklady,
možnost ochutnávky místních specialit a vín. PISA , románské památky a šikmá věž. VINCI, městečko na
kopci, rodiště Leonarda da Vinci, možnost návštěvy Museo Leonardiano – pocta k 500. výročí úmrtí, návrat do hotelu.
Doporučujeme
4. den: Údolím GARFAGNANA s překrásnými přírodními
scenériemi Apuánských Alp, fakult. cesta místním busem do
- pláže a koupání u Carrary
hor s procházkou a návštěva krápníkové jeskyně. CARRARA,
- Apuánské Alpy s údolím Garfagnana
variantně dle počasí: výjezd k mramorovým lomům, výhledy do
- Vinci, rodiště slavného malíře
Apuánských Alp, fakult. exkurze do bývalých dolů - jedinečný
- Florencie a galerie Uﬃzi
zážitek nebo 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 VIAREGGIO, 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, starobylé město) a společně návrat na hotel. V případě zájmu
celodenní individuální výlet do Florencie vlakem.
6. den: Celodenní prohlídka FLORENCIE, galerie, muzea, atmosféra města, galerie Pitti nebo zahrady Boboli,
Ponte Vecchio, kaple Brancacciů, možnost návštěvy galerie Uﬃzi (nutná rezervace v CK) a dalších muzeí.
Večer odjezd do republiky.
7. den: Předpokládaný návrat v dopoledních hodinách.
Florencie

VÝLET KE BŘEHŮM JEZERA GARDA - SIRMIONE
BENÁTKY » VICENZA » PADOVA » OPERA TOSCA » VERONA » LAGO DI GARDA » SIRMIONE

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 Tosca v antické aréně pod širým nebem.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odVerona
jezd z republiky do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do BENÁTEK,
kam připlujeme lodí z terminálu Fusina.
Prohlídka historického města s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - 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 okázalé paláce, tržnice, Santa Maria Gloriosa
dei Frari. Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty a náměstíčky, až ke slavnému mostu Ponte Rialto. Odpoledne lodí na ostrov
Murano, ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria e Donato s mozaikami. V podvečerních hodinách návrat
lodí k busu, odjezd na ubytování do hotelu v okolí Verony, fakultativně večeře v hotelu.
3. den: Po snídani navštívíme město VICENZA, město Andrea Palladia, velký stavitel vtiskl svou pečeť celému
městu – náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo
na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního města PADOVA, pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat
na hotel, fakultativně možnost večeře.
4. den: Po snídani odjedeme k břehu jezera LAGO DI GARDA, zastavíme v SIRMIONE, malebném městečku
na jihu jezera, jemuž dominuje fascinující středověký hrad Rocca Scaligera. Odpoledne prohlídka VERONY,
městské hradby, náměstí Scaligerů, Dóm, Juliin dům s balkónem a večer nás čeká vrchol celého zájezdu,
antická aréna a shlédnutí jednoho z nejuváděnějších světoznámých operních představení - dílo GIACOMA
PUCCINIHO – TOSCA. Po představení odjezd do ČR.
5. den: Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.
Kód
IT577-19-1

Kód
IT576-19-1

Termín
01.07. – 07.07.

Cena
8 990,-

Trasa
J

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, pobytovou taxu, ochutnávky, fakult. výlety a vše
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2400 Kč, 1x večeře 480 Kč, záloha na vstup do galerie Uﬃzi 700 Kč (nutná rezervace
v CK), záloha na vstupné do mramorových dolů 350 Kč (min. 15 os.), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
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Termín
07.08. - 11.08.

Cena
5 990,-

Trasa
A, B, L

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, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, 2x večeře
990 Kč, vstupenka na představení Tosca 850 Kč, kaple
Scrovegni 380 Kč, pro zájemce o prohlídku Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před
odjezdem, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Doporučujeme
- Verona a G. Puccini, opera Tosca
- Vicenza a Theatro Olimpico
- Padova a kaple Scrovegni
- Lago di Garda a Sirmione
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Benátky - Velký kanál

BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ

BENÁTKY A OSTROVY

BENÁTSKÝ KARNEVAL
VELIKONOCE V BENÁTKÁCH
BABÍ LÉTO V BENÁTKÁCH

BURANO, MURANO, TORCELLO
TERSTSKÝ ZÁLIV A ZÁMEK MIRAMARE

ZÁMEK MIRAMARE » BENÁTKY » OSTROV BURANO » OSTROV MURANO » OSTROV TORCELLO

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 degli 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 fasád, 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 (dominikánský 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. Dle let. řádu transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.
Kód
IT579-19-1
IT580-19-1
IT581-19-1
IT582-19-1
IT583-19-1

Termín
28.02. – 04.03.
01.03. - 04.03.
18.04. – 22.04.
11.09. – 15.09.
12.09. – 15.09.

Cena
4 890,11 990,4 990,4 990,11 990,-

Trasa
B, D, G
L2, L3
B, D, G
B, D, G
L2, L3

Vydejte se s námi do Benátek bez nočního přejezdu. Benátky a ostrovy na laguně, věčná inspirace, jeden
z pilířů evropské kultury. Slavná námořní republika, jejíž poklady odolávají vysoké vodě i času. Toulejte
se s námi jedinečnými uličkami, poznejte chrámy, šikmé věže, ostrovy benátské laguny a rialtský trh.
Cestou navštívíme romantický zámek Miramare, na břehu Terstského zálivu. Uprostřed krásných zahrad
nás čeká zámek, který byl osudný pro všechny své majitele.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách do Rakouska a Itálie. Odpoledne prohlídka zámku MIRAMARE na břehu Terstského zálivu. Romantická novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry
zámku i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do jeho naplnění na mexickém popravišti. Večer se
ubytujeme v hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo nebo Cavallino, případná večeře.
2. den: Po snídani plavba po laguně do BENÁTEK , prohlídka historického města, náměstí sv. Marka
s velkolepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác, Kampanila, věhlasný most Rialto, rialtské
trhy, Campo San Polo, největší benátské suchozemské náměstí, Santa Maria Gloriosa dei Frari s mistrovskými kousky od Tiziana a G. Belliniho, fakultativně projížďka po Canal Grande vaporettem nebo gondolou.
Večer návrat na hotel.
3. den: Návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov BURANO 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,
ostrov TORCELLO, rodiště Benátek, milované Hemingwayem, ozdobené kampanilou, slovutnou bazilikou
a starobylým Atillovým trůnem. Odpoledne odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách.
Kód
IT586-19-1
IT586-19-2

Termín
17.05. – 19.05.
20.09. – 22.09.

Cena
4 990,4 990,-

Trasa
D + Ostrava (+500)
D + Ostrava (+500)

Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimmatozovaným busem, 2x ubytování u moře, hotel s bazénem - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí po kanálech (doprava do Benátek a zpět 15 €, plavba na ostrovy 20 €), 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
Zájezdy provází Mgr. Václav Kabíček

Benátky

Cena zahrnuje:
Program A dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce.
Program B let. dopravu Praha – Benátky – Praha vč. let. tax, příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti, 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, pobyt. taxu, fakult.
služby a vše co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A 1lůžk. pokoj 1000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, 2x večeři 860 Kč
Program B 1lůžk. pokoj 1500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč, 3x večeři 1290 Kč, odbavené zavazadlo do
20 kg 1500 Kč
Zájezdy provází Mgr. Václav Kabíček
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Většina cestovních kanceláří vás vezme do Benátek na pouhý den. My nabízíme na karneval, na Velikonoce nebo na konci léta 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,
renesanci 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 více jak 25 let.

Program
A Bus
B Let
A Bus
A Bus
B Let

Verona amfiteatr

ITÁLIE
Limone
Lago
di Iseo

Lago di Garda - Malcesine

Lago di Garda -Sirmione

SUPERLATIVY ITALSKÝCH JEZER

LAGO DI GARDA

POBYT U NEJVĚTŠÍHO JEZERA ITÁLIE
TRIDENT » LAGO DI GARDA » RIVA » LIMONE » MALCESINE » GARDA » SIRMIONE

Zájezd 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.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes Brennerský průsmyk mezi Zillertalskými a Stubaiskými 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 GARDoporučujeme
DA, která je jako norský fjord sevřena kolmými alpskými štíty.
Dopoledne prohlídka městečka RIVA na nejsevernějším výběž- městečko Limone
ku jezera. Fakult. výlet lodí do městečka LIMONE, které patří
- Sirmione s jezerním hradem
k nejmalebnějším obcím severní Itálie, protože je chráněno od
- středověké uličky v Malcesine
severu mohutnou skálou, neproniká do něj studený vzduch od
- panoramatické výhledy z Monte Baldo Alp a daří se tu subtropické vegetaci, jíž dominují citrony. Výlet
pokračuje plavbou napříč jezerem do městečka MALCESINE,
které se může pochlubit spletí středověkých uliček a hradem. Z Malcesine je možné vyjet 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 uličky,
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 ČR.
4. den: Návrat v časných ranních hodinách.

LAGO DI GARDA – NEJVĚTŠÍ
LAGO DI COMO - NEJHLUBŠÍ
LAGO DI ISEO - NEJVĚTŠÍ OSTROV

LAGO DI GARDA » RIVA » LIMONE » MALCESINE » LAGO DI GARDA » SIRMIONE » LAGO DI ISEO »
ISEO » MONTE ISOLA » LAGO DI COMO » LECCO » VARENNA » BELLAGGIO

Malebná městečka, plavby loděmi, středověké kostely, alpské vyhlídky, subtropická vegetace, známá
i neprávem opomíjená místa na pomezí Alp a Středomoří.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hod. odjezd z ČR do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd k severnímu břehu jezera LAGO DI GARDA, které v těchto místech připomíná
severský fjord se subtropickou vegetací. Prohlídka starobylého městečka RIVA, které před sto lety představovalo riviéru Rakouska-Uherska. Lodní výlet do LIMONE, kde rostou
citronovníky a do MALCESINE pod horou Monte Baldo,
která se zvedá do výše přes 2 200 m. Přejezd na ubytování.
3. den: Dopoledne program na jižním břehu Lago di Garda
– prohlídka historického lázeňského městečka na ostrůvku
SIRMIONE. Možnost výletu člunem kolem ostrůvku nebo
návštěva vodního hradu. Procházka středověkými uličkami
i lázeňským parkem. Pokračujeme k jezeru LAGO DI ISEO, Lago di Como
které obklopují téměř 2000 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 kuželovitě zvedá do výše 400 m nad jezerní
hladinu. Na ostrově budeme obdivovat malebné rybářské vesničky i olivové háje a kochat se kouzelnými
výhledy. Odjezd na ubytování.
4. 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 pomyslného 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.
5. den: V ranních hodinách návrat do ČR.
Kód
IT587-19-1

Lago di Garda
Kód
IT578-19-1

Termín
20.06. – 23.06.

Cena
4 990,-

Trasa
A, B

Cena 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 1200 Kč, 2x večeři 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
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Termín
15.05. – 19.05.

Cena
5 990,-

Trasa
A, B + Č. Budějovice

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu, fakult. služby, lodní výlety a vše, co není v odstavci „Cena
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 1200 Kč, 2x večeře
900 Kč, komplexní pojištění včetně storna zájezdu 180 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Doporučujeme
- městečko Varenna a terasovité zahrady Villy Monastero
- největší jezerní ostrov Evropy Monte Isola
- Bellaggio a zahrady Melzi
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LAGO MAGGIORE A LAGO DI COMO

ROZKVETLÁ ITALSKÁ JEZERA

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 vychvalovali. Ale ani jejich slova nevystihují dostatečně jejich skutečnou krásu, lemovanou zasněženými horami.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR přes Bavorsko a Švýcarsko do severní Itálie. Ubytování
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 prohlídka 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 vyhledávají světové celebrity a v jeho blízkosti má svou vilu George Cloony, Brad Pitt nebo rodina
Versace. Místo inspirovalo i kasino v Las Vegas, safírově modré přístaviště, spousta kamenných schodišť
a domy s barevnými okenicemi. Odpoledne vyhlídková 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 Borromejského, světce, který pocházel z rodiny, jež nechala vystavět zámky na jezeře. Výlet lodí na BORROMEJSKÉ OSTROVY - Isola Bella, Madre a Pescatori: šlechtické rezidence, subtropické zahrady na vyhlídkových
terasách, parky plné exotických stromů a rybářské vesnice. Prohlídka lázeňského městečka STRESA, které
inspirovalo amerického spisovatele Hemingwaye. Procházka po promenádě. Možnost lodního výletu ke klášteru sv. Kateřiny, zavěšeného na skále, která se kolmo zvedá z jezera. Večer odjezd do ČR.
4. den: Návrat v ranních hodinách.
Termín
09.05. – 12.05.

Cena
5 690,-

Trasa
A, B

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 italskou
Lago Maggiore
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 1600 Kč, 2x večeře
890 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Doporučujeme
- cesta tam bez nočního přejezdu
- idylické Lago di Como
- Lago Maggiore a Boromejské ostrovy

HOTEL U JEZERA MISURINA

ZÁJEZD S LEHKOU TURISTIKOU

LAGO DI COMO » TREMEZZO » VILLA CARLOTTA » BELLAGGIO » COMO » LAGO MAGGIORE » ARONA
» BORROMEJSKÉ OSTROVY » STRESA

Kód
IT584-19-1

VÝHLEDY ITALSKÝCH DOLOMIT

LAGO DI BRAIES » MONTE PIANO » PASSO FALZAREGO » CINQUE TORRI » CORTINA D´AMPEZZO
» PASSO PORDOI » TERASA DOLOMIT » MARMOLADA » MISURINA » COL DE VARDA » TRE CIME DI
LAVAREDO

Zájezd za poznáním těch nejkrásnějších a nejznámějších koutů Dolomit s ubytováním přímo u jezera
Misurina, které je ideálním výchozím bodem k zajímavým tůrám do okolí – Monte Piano, Tre Cime di
Lavaredo, Col de Varda. Seznámíme se s masivem Sella, vyjedeme na “Terasu Dolomit” i na nejvyšší horu
Dolomit Marmoladu, nevynecháme průsmyk Falzarego s chatou Lagazuoi. I v těch nejvyšších horských
polohách budeme neustále narážet na pozůstatky krutých bojů z období 1. světové války.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hodinách nástup dle
Cime di Lavaredo
objednaných nástupních míst.
2. den: Po půlnoci, cca v 1:00 hod. překročíme
hranice do Rakouska. Ráno průjezd údolím Pustertal přes italské středisko Toblach, v jehož okolí
se nachází Alpský val. Dopoledne procházka kolem
kouzelného jezera LAGO DI BRAIES (1493 m).
Odpoledne ubytování v hotelu u jezera MISURINA (1 756 m). Fakultativně výjezd horským
taxi (zpět možno pěšky) na vrchol stolové hory
MONTE PIANO (2 325 m). Ploché vrcholové plato je rozděleno sedlem na 2 vrcholy. Za 1. světové
války tu probíhaly urputné boje mezi rakouskými
a italskými vojsky. Ještě dnes jsou tu k vidění zákopy,
střelecké bunkry a ubikace mužstva.
3. den: Po snídani VELKOU DOLOMITSKOU CESTOU opět po stopách 1. sv. války. Výjezd do průsmyku PASSO FALZAREGO (2 105 m) a odtud kabinkovou lanovkou k chatě LAGAZUOI. V okolí chaty jsou
k vidění palebná postavení a ubikace rakouských vojáků. Sestoupíme do nitra hory a vydáme se 1 100 m dlouhým tunelem, který je největší turistickou atrakcí oblasti. Méně zdatní návrat lanovkou nebo pěšky. Odpoledne
turistika k CINQUE TORRI (Pět věží) s nádhernými rozhledy na „růžový“ masiv Tofana (3 243 m), rozeklaný
masiv Fanes (3 077 m) a další vrcholy. Muzeum pod širým nebem, cestou zpět do hotelu prohlídka známého
lyžařského střediska CORTINA D´AMPEZZO.
4. den: Poznávání oblasti SELLA (3 152 m). Výjezd do průsmyku PASSO PORDOI (2 242 m) a odtud lanovkou na „Terasu Dolomit“ (2 950 m) s nezapomenutelnými výhledy na Antelao, Pelmo, Civettu, Marmoladu,
Pale di San Martino, Lagorai, Latemar, Catinaccio, Sasso Lungo, Piz Ciavaces. Poté turistika BINDELOVOU
CESTOU s výhledy na Marmoladu k přehradě Fedaia (2 053 m), napájené vodami z tajícího ledovce. Méně
zdatní mohou cestu absolvovat autobusem. Od přehrady Fedaia přejezd na Malga Ciapela (1 450 m) a výjezd
lanovkou na MARMOLADU (3 343 m), setkání s ledovcem, krásné vyhlídky z nejvyššího vrcholu Dolomit.
Návrat na ubytování.
5. den: Po snídani možná procházka kolem jezera MISURINA nebo výjezd lanovkou na COL DE VARDA
(2 106 m) s překrásnými výhledy na jezero a okolní hory. Odpoledne výjezd autobusem vysokohorskou
panoramatickou silnicí k symbolu Dolomit – TRE CIME DI LAVAREDO (2 999 m) – turistika různé náročnosti
s nezapomenutelnými výhledy na Sextenské Dolomity. Večer odjezd domů, noční průjezd Itálií a Rakouskem.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách (5:00 hod).
Kód
IT588-19-1

Termín
03.09. – 08.09.

Cena
6 290,-

Trasa
D + Ostrava (+ 500)

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu– 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, 3x snídani,
výjezd panoramatickou cestou, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1300 Kč, 3x večeře 1190 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
SLEVA +55 ze základní ceny 3%
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

JEDINEČNÁ POLOHA HOTELU NAD JEZEREM
SUBTROPICKÉ ZAHRADY A ALPSKÉ ŠTÍTY

Jezero Misurina

ITÁLIE
Collodi - Villa Garzoni

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY
A JEZERA ITÁLIE

TOSKÁNSKÉ ZAHRADY

A NP CINQUE TERRE

S NÁVŠTĚVOU LOCARNA A OSTROVŮ BRISSAGO
MERANO » ZAHRADA TRAUTTMANSDORFF » VODOPÁDY VARONE » LAGO DI COMO » GARDONE
RIVIERA » ZAHRADA A. HELLERA » ZAHRADA VITTORIALE » ZAHRADY SIGURTÁ » LAGO DI COMO »
TREMEZZO » VILA CARLOTTA » BELLAGIO » VILA MELZI » LAGO MAGGIORE » LOCARNO » OSTROVY
BRISSAGO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

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.
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 několika 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 Lichtensteina, 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 CARLOTTA, 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 nachází 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.
Kód
IT589-19-1

Termín
03.05. – 08.05.

Cena
7 390,-
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BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019
Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová

Doporučujeme
- jedinečné zahrady Trauttmansdorﬀ
- Bellagio a zahrady u Lago di Como
- Locarno a ostrovy Brissago

Olivovníky, cypřiše, vinice, rozmanité pobřeží a dramatické vnitrozemí, skvosty všech význačných kulturních 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR, tranzit přes Rakousko.
2. den: Ráno příjezd do Toskánska a návštěva městečka 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 vodopádem 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. Odjezd na ubytování do Montecatini Terme, možnost večeře.
3. den: 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. Fakultativně výjezd lanovkou do
historické části města - výhled na typickou krajinu Toskánska. Možnost večeře, ubytování, individuální volno.
4. den: Odjezd do přístavního města LA SPEZIA a poté podle počasí buď projížďka lodí, a nebo vlakem
podél Ligurské riviéry, kde 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
UNESCO. Naším cílem budou malebná městečka RIOMAGGIORE, MONTEROSSO AL MARE a VERNAZZA,
prohlédneme si někdejší římský přístav PORTOVENERE (pouze za dobrého počasí). Individuální volno, navečer odjezd do ČR.
5. den: Návrat v dopoledních hodinách.
Cinque Terre - Riomaggiore

Trasa
A, B, G, L

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 uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč, 3x večeře 960 Kč,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
LOCARN

COLLODI » VILLA GARZONI » ZAHRADY GRABAU A REALE » VILLA TORRIGIANI » LUCCA »
MONTECATINI TERME » LA SPEZIA » NP CINQUE TERRE

Kód
IT590-19-1

Termín
27.04. – 01.05.

Cena
5 990,-

Trasa
A, B, G, L

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 1200 Kč, 2x večeře 380 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Zájezdy provází Mgr. Václav Kabíček

ITÁLIE
Řím - bazilika sv. Petra

NEJSLAVNĚJŠÍ ITALSKÁ MUZEA

SEVERNÍ ITÁLIE A UMBRIE

SAN MARINO, LORETO A MOŘE

GALERIE UFFIZI A BARGELLO VE FLORENCII » VATIKÁNSKÁ MUZEA A GALLERIE BORGHESE V ŘÍMĚ »
NÁRODNÍ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM V NEAPOLI

Návštěvu proslulých muzeí vám nabízíme prakticky u každého zájezdu do historických italských metropolí, 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 galerie
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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost volby dopravy A – BUS, B – BUS/LETADLO
1. den: Program A i B. Ve večerních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno příjezd do toskánské metropole FLORENCIE. Celodenní program, procházka městem, dopoledne
prohlídka GALERIE BARGELLO, kde středověký palác ukrývá renesanční plastiky od Donatella, Ghibertiho nebo
Michelangela. Odpoledne 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.
3. den: Celodenní program v ŘÍMĚ. Prohlídka nejvýznamnějších památek, antický Řím – Pantheon, pradávná
sláva Fora Romana - pupek antického římského impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze
7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia aj. V podvečer prohlídka GALLERIE
BORGHESE s jedinečnými sochami od Berniniho a Canovy a obrazy od da Vinciho, Caravaggia nebo Raﬀaela.
Návrat na ubytování.
4. den: 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. Prohlédneme i interiér největšího historického kostela na světě – CHRÁMU SVATÉHO PETRA. Poté procházka Římem a dokončení prohlídky historické části města. V podvečerních hodinách
odjezd na ubytování.
5. den: NEAPOL, procházka historickým centrem města. Možnost návštěvy interiéru Královského 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. Program A Večer odjezd. Program B Transfer na letiště a odlet do Prahy. V návaznosti
na aktuální let. řád a dodržení plného programu zájezdu v Neapoli, je možné, že odlet bude ráno 30.10.
V tomto případě bude zajištěna 1 noc navíc, návrat 30.10.
6. den: Program A V odpoledních hodinách návrat do ČR.
Kód
IT591-19-1
IT760-19-1

Termín
25.10. – 30.10.
25.10. – 29.10.

Cena
7 490,11 590,-

Trasa
A, B + České Budějovice

L2, L3

SLAVNÁ MĚSTA, PAMÁTKY UNESCO A KOUPÁNÍ
LAGO DI GARDA » SIRMIONE » VERONA » PERUGIA » ASSISI » RIMINI » URBINO » BOLOGNA »
FERRARA » RAVENNA » SAN MARINO » ANCONA » LORETO » POLOOSTROV CONERO » BENÁTKY

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 hotelu**** u moře.
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 hradem a spoustou římských zřícenin. Následuje VERONA , městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska.
3. den: Metropole Umbrie PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála 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 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: Dopoledne známé letovisko RIMINI, prohlídka historického centra města - dóm, fontána della Pigna, 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 MARINO plné památek, muzeí a umělní. V podvečer návrat na ubytování.
7. den: ANCONA, elegantní Piazza del Plebiscito, kostel sv. Dominika s Tiziánovým Ukřižováním, 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, SIROLO s panoramatickými výhledy, náměstí Piazzale Marino.
8. den: Pobyt u moře nebo individuálně místní dopravou do městečka GABICCE MARE.
9. den: Slavné BENÁTKY a ještě slavnější kanály. Do města připlujeme lodí, 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.
Kód
IT593-19-1
IT593-19-2

Termín
28.06. – 07.07.
13.09. – 22.09.

Cena
13 890,13 390,-

Trasa
A, B, L + Č. Budějovice
A, B, L

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídaní,
průvodce Program B dopravu lux. klim. busem, zpáteční let. přepravu Neapol – Praha vč. let. tax, příruční zavazadlo dle pod.
letecké společnosti, transfer na letiště, 3x (4x)* ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (*počet ubytování
je závislý na aktuálním let. řádu), 3x (4x)* snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, místního průvodce, pobyt. taxu a vše, co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 1800 Kč, 3x večeře 660 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč. Možnost
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 programu Galeria Borghese 450 Kč (18-25 let 250 Kč, do 18 let 70 Kč)
a sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč) 4. den programu Vatikánská muzea 590 Kč (do 18ti let 350 Kč). Ve všech případech nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem.
V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci.

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**** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu, fakult. výlety, lodičky v Benátkách a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4390 Kč, 7x večeře 1500 Kč, fakultativní výlet 5. den pobytu Bologna - Ferrara 550 Kč
(min. 25 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 28.2.2019

BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1.2019
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová, Petr Horák
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

FLORENCIE, ŘÍM A NEAPOL

Program
A Bus
B Bus/Let

Asissi

ITÁLIE
Milano

Collodi - Villa Garzoni

Galleria Vittorio Emanuele

MILANO A OPERA

MILANO V BARVÁCH PODZIMU

MĚSTO UMĚNÍ, MÓDY A OPERY

LA SCALA – G. VERDI - RIGOLETTO

FRESKA L. DA VINCI - POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ
NÁVŠTĚVA KARTUZIÁNSKÉHO KLÁŠTERA CERTOSA DI PAVIA

S MOŽNOSTÍ SHLÉDNUTÍ FRESEK OD L. DA VINCIHO A BRAMANTEHO

Navštívíme Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné
Opery La Scala a fresky Leonarda da Vinciho, město fotbalu, město labužníků a město módy. Zažijeme neopakovatelnou atmosféru operního představení na jedné z nejslavnějších operních scén světa,
v legendární Teatro alla Scala.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do pulzujícího města Lombardie, města umění, designu a světové módy MILÁNA. Prohlídka Piazza Duomo 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, arkádový 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. Návštěva
operního představení RIGOLETTO od Giuseppe Verdiho 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 nejimpozantnějších staveb celé severní Itálie. Odpoledne odjezd do republiky, předpokládaný návrat v nočních, až
časně ranních hodinách, dle míst nástupů.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Kód
IT592-19-1

Termín
18.09. – 21.09.

Cena
6 690,-

Trasa
A, B

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, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1300 Kč, komplex. pojištění vč. 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 prodává měsíce dopředu
a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná vaše
včasná rezervace - nejpozději do 15. 06. 2019! 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.

Doporučujeme
- freska L. da Vinciho Poslední večeře Páně
- kartuziánský klášter Certosa di Pavia
- gotická katedrála Duomo
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La Scala

Stylové evropské město módy a jedno z nejbohatších měst Itálie Milano, město překypující uměleckými
poklady, město gotické katedrály Duomo, Opery La Scala, město kostelů, honosných paláců, labužníků
a módy.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy 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.
Seznámení s centrálním náměstím Milána Piazza Duomo se slavnou fenomenální gotickou katedrálou Duomo, atmosféra historického centra, individuální volno, návrat na hotel. Pro zájemce je možné zajistit na místě
případnou individuální návštěvu představení v Teatro La Scala dle programu divadla, volných vstupenek
a časových možností (vstupenky na galerii - není nutný společenský oděv).
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. Navštívíme kostel Santa Maria delle
Grazie s klášterní „Žabí“ chodbou, v refektáři dominikánského kláštera shlédneme slavnou fresku od Leonarda da Vinci „Poslední večeře Páně“. Zbytek dne bude věnován centrálnímu náměstí a okolí. Prohlídka
milánské katedrály Duomo s možností vyhlídky ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět
i Alpy, Museo del Duomo, kaple sv. Gotharda a Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero d´Oro. Obchody a butiky
všech proslulých módních návrhářů – milánský Fashion district. Individuální volno k procházkám a nákupům
v pavoučích sítích úzkých milánských ulic.
3. den: Návštěva chrámu sv. Ambrože, honosné paláce, slavné kostely, bazilika San Lorenzo Maggiore,
kostel Santa Maria presso San Satiro se slavnou Bramanteho freskou. Nenecháme si ujít jednu z nejslavnějších italských obrazáren s díly od A. Mantegny, Rafaela, Belliniho, Rembrandta a dalších mistrů Pinacoteca
di Brera, náměstí Leonarda da Vinci, budovu milánské Opery s muzeem La Scala, zastřešenou obchodní
pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. – zde můžeme ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně. K večeru seznámení se s městskou čtvrtí bohémů, kaváren a lidových hospůdek Navigli – historické vodní kanály, bleší trh.
4. den: Dokončíme prohlídku města, středověké náměstí Piazza Mercati, milánská burza s moderní sochou
L.O.V.E., možnosti nákupů na via Torino a corso Vittore Emanuele II. Dle let. řádu transfer na letiště
a odlet do Prahy.
Kód
IT594-19-1

Termín
04.10. – 07.10.

Cena
10 990,-

Svoz letiště
L2, L3

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Milano - Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, městskou dopravu, fakult. služby a vše, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1990 Kč (zde povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč,
prohlídka fresky L. da Vinciho „Poslední večeře páně“ 550 Kč, nutná velmi včasná rezervace min. 2 měsíce před odletem,
bližší info v CK.

MILANO

ADVENTNÍ VÍKEND V ITÁLII

NÁKUPY A SVĚTOVÉ VÁNOČNÍ TRHY ŘEMESEL
PROGRAM ZÁJEZDU:
Vánoční atmosféra Milána, muzea, galerie, freska L. da Vinciho „Poslední večeře páně“ v Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, bohaté možnosti nákupů.
Podrobný program a bližší informace na www.redok.cz
Kód
IT805-19-1

Termín
28.11. – 01.12.

Cena
10 990,-

Svoz letiště
L2, L3

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Milano - Praha, let. taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle pravidel let. společnosti,
transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobyt. taxu, průvodce

ITÁLIE
Pienza

Pienza

POD TOSKÁNSKÝM SLUNCEM

JARNÍ TOSKÁNSKO

ITÁLIE JAKO Z POHLEDNICE

A OBLAST ÚTESŮ CINQUE TERRE
PO STOPÁCH PAMÁTEK UNESCO

SIENA » CHIANCIANO TERME » MONTEPULCIANO » PIENZA » CORTONA » FLORENCIE

Navštivte s námi Toskánsko a Cinque Terre, právě v této době plné květů a vůní. Kraj proslulý světoznámým 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 výborné víno, vynikající kuchyně,
nádherná krajina, města a městečka plná památek. Navštívíme jedinečnou Florencii, starobylou Luccu,
San Gimignano připomínající středověký Manhattan, Pisu proslulou svou věží a na závěr oblast útesů,
dostupnou pouze vláčky a loděmi Cinque Terre.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
Pisa
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, katedrála 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 vystavěny 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 Manhattan, 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 TERRE . 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 dobrého počasí poplujeme také do malebného historického města PORTOVENERE. Odjezd do ČR.
5. den: Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.
Termín
04.05. – 08.05.

Cena
6 390,-

Vydejte se s námi do nejatraktivnějšího italského regionu po stopách hrdinky kultovního filmu o hledání
cesty k novému životu. Francis přijíždí do Toskánska a v jeho krajině, životě a historii nachází nový smysl
života. Kulisou jsou jí modelované svahy toskánské krajiny, které obrůstají olivovníky a vinice. Zkrášlují
je štíhlé siluety cypřišů a historickou patinu jim dodávají starobylá městečka a osamělé statky. Pojďte
s námi ochutnávat produkty vyhlášené toskánské kuchyně, místní světově proslulé víno a památky.
Každé město, které jsme pro vás vybrali, má autentický historický ráz a genia loci. A vytváří idylickou
symbiózu se svým okolím.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR. Cesta do Itálie.
2.den: Prohlídka historického města SIENA, které si uchovalo podobu středověké metropole se členěním
podle historických kontrád, jedinečné půlkruhové náměstí Piazza del Campo, přes 100 metrů vysokou věž
Mangia, mramorovou katedrálu a plejádu kostelů a paláců. Od středověku tu sídlí nejstaršíé banka na světě.
Přejezd na nocleh malebnou toskánskou krajinou do lázeňského městečka CHIANCIANO TERME. Individuální
volno, večeře, nocleh.
3.den: Dopoledne prohlídka architektonického klenotu, jenž se na kopci a svých hradbách jakoby vznáší nad
toskánskou krajinou – MONTEPULCIANO. Procházka středověkými ulicemi až na jedinečné náměstí Piazza
Grande, které je známé z filmu Pod toskánským sluncem. Možnost výstupu na terasu renesanční radnice,
návštěva katedrály a ochutnávka vyhlášeného místního červeného vína Montepulciano Nobile v jednom ze
stylových sklepů. Procházka do okolí města k renesančnímu kostelu Madonna di San Biaggio, jenž stojí
v pohlednicové poloze mezi cypřišovou alejí a vinicemi. Odpoledne přejezd do nejmenšího města jižního Toskánska – PIENZY. Ta leží na vyvýšeném místě s výhledy do půvabné toskánské krajiny a nabízí soubor rané
renesanční architektury. Návrat do Chianciana Terme na večeři a nocleh.
4.den: Dopoledne prohlídka historického města CORTONA, které si uchovalo podobu z éry středověku
i renesance. Cortona je obklopena městskými hradbami a žije z tradice uměleckých řemesel, odehrává se tu
jádro filmu Pod toskánským sluncem. Procházka k působivému náměstí Piazza della Republica s působivou
radnicí a palácem Popolo. Odpoledne a až do pozdních večerních hodin prohlídka a nasávání umělecké atmosféry toskánské metropole FLORENCIE. Prohlídka centra města po stopách dějin umění, zrození renesance.
Vyhlídka na město z Michelangelova náměstí, procházka po nábřeží řeky Arno. Noční přejezd do ČR.
5.den: Kolem poledne návrat do ČR.

Trasa
A, B, L

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 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, co v odstavci „Cena zahrnuje“
E
I
L
ITÁ
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 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

CINQUE

TERRE

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

LUCCA
E

CI
FLOREN
PISA

IGNANO

SAN GIM

Doporučujeme
- Pucciniho Lucca s Piazza dell´Amfiteatro
- ochutnávka nejlepší zmrzliny v Itálii
- středověký Manhattan San Gimignano
- historické město Portovenere

Kód
IT596-19-1

Termín
14.08. – 18.08.

Cena
5 790,-

Trasa
A, B + Č. Budějovice

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, pobytovou taxu a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, 2x večeře 380 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.2.2019
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

FLORENCIE » LUCCA » PISA » SAN GIMIGNANO » CINQUE TERRE

Kód
IT595-19-1

Bolsena

ITÁLIE
Assisi

Siena

ZA POZNÁNÍM TOSKÁNSKA

ROMANTICKÉ TOSKÁNSKO

TOSKÁNSKO OD SEVERU K JIHU

A CINQUE TERRE

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

VILA GARZONI » LUCCA » PISA » SIENA » SAN GIMIGNANO » VOLTERRA » FLORENCIE » CINQUE
TERRE » VERNAZZA » MANAROLA » RIOMAGGIORE » PIETRASANTA

UBYTOVÁNÍ V HOTELU U MOŘE S VÝLETY

JEDINEČNÁ MĚSTA A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Toto je naše pozvání do Toskánska, které v průběhu zájezdu poznáme od severu k jihu. 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.
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 nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po
prohlídce odjezd k moři do přímořského letoviska, kde budeme po 7 nocí ubytováni v hotelu.
3. den: Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Starobylé a podmanivé 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 fakult. výlet na ostrov ELBA, úchvatné pláže, 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 vesnička, 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.
5. den: Polodenní výlet do PISY, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Návrat na hotel, pobyt u moře.
6. den: Celodenní výlet za etruskými sídly. Městečko s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých 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.
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 Aldobrandeschi. 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 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 klikatými 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 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.
Kód
IT597-19-1

Termín
14.06. – 23.06.

Cena
15 690,-

Trasa
A, B, G, L

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Tirrenia,
7x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 1790 Kč, 4. den výlet na ostrov Elba 790
Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč.
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.2.2019
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová
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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 skvost Itálie, divoké pobřeží Cinque Terre s malebnými „orlími“ vesničkami
nad mořem.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Toskánska, transfer na hotel, ubytování.
2. den: Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky
ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými záhony.
LUCCA, elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí,
malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. PISA , prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá
věž, Baptisterium, Dóm atd.
3. den: SIENA, historické centrum města je pod patronací UNESCA. 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 nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické
rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města. VOLTERRA, velmi dobře zachované starověké
a středověké historické město s hradbami a branami, ležící na strmém, skalnatém vrchu. Město vzniklo spojením několika etruských osad ve 4. stol. př.n.l., kdy vznikly i mohutné hrsdby. Město alabastru, které dosáhlo
svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány, impozantní středověké paláce, gotická katedrála
ze 13. stol., římské divadlo.
4. den: Pobyt u moře.
5. den: FLORENCIE, historické centrum je pod patronací UNESCA, perla Toskánska s monumentálními stavbami ﬂorentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela.
6. den: Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE ,
tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Navštívíme vesničku VERNAZZA ležící na skalnatém ostrohu, hrad Doria, z něhož se naskýtají pohledy jako z ptačí perspektivy na zátoku i křivolaké uličky. Dále vesničku
MANAROLA, jejíž barevné domky šplhají vzhůru po skále a z druhé strany ji obklopují malebné vinice. Další
možností je RIOMAGGIORE, působivá ukázka architektury této oblasti, kde úzké domy stoupají od mořské
hladiny po svazích kopců.
7. den: Pobyt u moře. Pro neposedné možnost výletu místní dopravou do městečka PIETRASANTA, romantické středověké městečko s historickým středem a úzkými uličkami.
8. den: Transfer z hotelu na letiště. Odlet do Prahy.
Kód
IT405-19-1

Termín
22.05. – 29.05.

Cena
23 990,-

Svoz let.
L6

Cena zahrnuje: leteckou přepravu do Itálie a zpět, transfery, autobusovou dopravu na výlety, průvodce, 7x ubytování
v hotelu*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, lodní výMILANO
lety, vláček v Cinque Terre a vše ostatní, co není uvedeno
DI PAVIA
CERTOSA
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč s možností vyššího připojištění storna +250 Kč

ITÁLIE

Doporučujeme
- návštěvu zahrad Vili Garzoni
- výlet na jihovýchodní svahy Apuánských alp
- „orlí“ vesničky nad mořem Cinque Terre
- architekturu Riomaggiore
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ZONI LONNATA
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ITÁLIE
Benátky
Asissi - Canal Grande

Bolsena

Asissi

Bagnoregio

DEN KVĚTIN VE VITERBU

MĚSTEČKA A ZAHRADY VILLA LANTE A SACRO BOSCO
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

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 a bude se nám tajit dech při výhledech z městeček Civita di Bagnoregio, Montefiascone a Orvieto. Všude kolem uvidíme terasovitá políčka vinic, olivové háje, aleje ovocných stromů, ale i pohádková
městečka.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách (v cca 20:00 hod. překročení hranic ČR) a přejezd do Itálie.
2. den: 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 specialit zdejší gastronomie či návštěva sklepů hloubených Etrusky, cesta do
Umbrie, BOLSENA, kouzelné město nad největším jezerem vulkanického původu v Evropě, hrad, katedrála
Santa Cristina, podél sopečného 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, milovníka zdejšího legendárního vína Est! Est! Est!, ochutnávka a možnost nákupu.
3. den: Krásné zahrady Itálie: CAPRAROLA, pozdně renesanční venkovská vila Palazzo Farnese s freskovou
výzdobou a krásnými 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.
TUSCANIA, středověké městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo se dvěma pozoruhodnými románskými
kostely v lombardském stylu na místě etruské akropole – exteriéry a reliéfy (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, hostitelé ve středověkých kostýmech vzdávají hold květinám, 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 zámkem
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 Barceloně nebo
Palais Ideal Ferdinanda Chevala ve Francii, fantastické sochy od různých světových autorů ukryté v zeleni.
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.
Kód
IT603-19-1

Termín
26.04. – 01.05.

Cena
8 990,-

Trasa
J

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, pobytovou taxu, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1800 Kč, 1x večeře v Orvietu 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Doporučujeme
- slavnost květů San Pellegrino ve Viterbu
- renesanční zahrady a fontány Villy Lante

STŘEDOVĚKÁ UMBRIE

FLORENCIE A CINQUE TERRE

CINQUE TERRE » MONTEROSSO » ASSISI » PERUGIA » ORVIETO » TODI » VODOPÁDY MARMORE »
AREZZO » FLORENCIE

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Návštěva oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE , tato
jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme do obce Levanto, odtud možnost vláčkem
(kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu, pěkné městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre, krásné výhledy na městečka u moře,
skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Návrat zpět vlakem.
3. den: ASSISI , světově proslulé město, rodiště sv. Františka, krátce po jeho smrti zde byla vybudována
dvojitá bazilika nad jeho hrobem, zdobená freskami největších umělců své doby - Giotto a Lorenzetti. PERUGIA s památkami z doby etruské (Ipogeo dei Volumni, jedna z nejzajímavějších etruských hrobek v Umbrii),
římské i středověké paláce a kostely. Podvečerní zastávka u TRASIMENSKÉHO JEZERA.
4. den: Výlet do jižní části Umbrie. ORVIETO, nádherně položené město na tufové skále s dlouhou historií,
památky na Etrusky, Římany, středověké paláce, jeden z nejkrásnějších dómů celé Itálie s jedinečným průčelím, středověká studna Pozzo delle Patrizie,
vyhlídková věž Torre del Moro, výjezd do města
Cinque Terre
nutný lanovkou. TODI, krásné staré město na
kopci s římskými základy, ve středověku jedno
z prvních svobodných komunit. Ve městě dodnes stojí mnoho středověkých budov a starých strmých ulic. Římské mohutné vodopády
CASCATE DELLE MARMORE, se svou výškou
165 m uchvátí každého návštěvníka.
5. den: Zastávka v městečku AREZZO, starobylý střed s mnoha krásnými starými paláci,
kostely a hlavním náměstím, trochu připomínajícím to v Sieně. Devítihodinová prohlídka FLORENCIE , monumentální stavby 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.
Kód
IT599-19-1

Termín
22.05. – 27.05.

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

Doporučujeme
- vesničky nad mořem Cinque Terre
- vodopády Cascate delle Marmore
- zastávku u Trasimenského jezera

Cena
7 990,-

CINQUE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

ZAHRADY KRAJŮ LAZIO A UMBRIE

Trasa
N + Plzeň

TERRE
CIE

FLOREN

AREZZO
PERUGIA
ASSISI
TODI
ORVIETO
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ITÁLIE
Neapol

Řím - Andělský hrad

Pompeje

TO NEJLEPŠÍ Z ITÁLIE

FASCINUJÍCÍ MĚSTA A PAMÁTKY

ATRAKTIVNÍ ZÁJEZD PLNÝ HISTORIE A PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ
BENÁTKY » OSTROV MURANO » FLORENCIE » ŘÍM » VATIKÁN » CASERTA » POMPEJE » VESUV »
NEAPOL » SALERNO » AMALFITÁNSKÉ POBŘEŽÍ » AMALFI » ATRANI » RAVELLO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Itálie přitahuje turisty kulturou a romantikou již mnoho století, a to v každém ročním období. Itálie má
všechno - od umění po jídlo a od úchvatné a rozmanité krajiny po skvělou módu. Zveme vás do „Bel
paese“ (krásné země). Není náhodou, že Itálie má největší počet památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a my mnohé z těchto světoznámých italských symbolů
navštívíme.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z republiky do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do BENÁTEK , kam připlujeme lodí po laguně. Prohlídka historického města s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - 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, která ilustruje proč se o Benátkách hovoří jako
o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel
s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému
mostu Ponte Rialto, nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. Odpoledne lodí na OSTROV MURANO, ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria e Donato s mozaikami. V podvečerních hodinách návrat lodí
k busu. K večeru odjezd na ubytování.
3.den: Prohlídka 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, katedrála
S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio,
galerie Uﬃzi, světoznámá galerie italského a evropského malířství - mj. Rafael, Mantegna, Dürer, Rubens,
Tizian, Caravaggio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších ﬂorentských
paláců Palazzo Pitti aj. Po prohlídce odjezd na ubytování.
4. den: Příjezd do ŘÍMA , ať již navštívíte město poprvé nebo jste zde již poněkolikáté, kouzlu této živoucí
metropole se nedá odolat. Málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě
v Římě. Prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního města, Piazza Navona - nejkrásnější barokní náměstí
s fontánami, Fontána di Trevi – nejslavnější a největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“
známá po celém světě, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na světě, pradávná sláva Fora Romana
- které bylo pupkem antického římského impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze 7 novodobých
divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými
sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia nebo
fotogenické Španělské schody. Odjezd na ubyMURAN
O
MU
RANO
tování, fakultativně večeře v hotelu.
5. den: Dopoledne si nenecháme
BENÁTK
BENÁTKY
ujít nejmenší stát na světě VATIKÁN
Y
, hlava katolické církve, náměstí
sv. Petra s obrovskými kolonádami
z dórských sloupů a majestátní baziliku sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli
FLOREN
Raﬀael, Michelangelo a další - možnost
CIE
FLOREN
CIE
výstupu na kopuli s krásným výhledem
na celý Řím, Vatikánská muzea s úchvatnými sbírkami antického umění
a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým
Posledním soudem. Odpoledne navštívíme
jednu z největších turistických atrakcí Itálie - kolosální zámek Palazzo Reale v CAŘÍM
SERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více
ŘÍM
jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti,
překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení Hvězdných vá-
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NEAPOL
NEA
AP
MOALLFI
AMALFI

lek nebo Andělů a démonů. Odjezd na ubytování do oblasti Neapolského zálivu, možnost fakultativní večeře.
6. den: Dopolední výlet 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. Pokračujeme na VESUV, fakult. výjezd na temně se tyčící sopku
nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne NEAPOL
, město výjimečné životním stylem obyvatel i gastronomií: právě tady můžete ochutnat tu nejlepší pizzu na
světě, město kde se ještě nevytratil duch starověku. Navštívíme historické centrum Centro Storico – písní
opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivým cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale
a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito, opera San Carlo, gotické a barokní kostely, katedrála,
čtvrť betlémů. Návrat na hotel, fakultativně večeře.
7. den: Ráno odjedeme do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy,
které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou a uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Příjezd
do SALERNA, prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél AMALFSKÉHO POBŘEŽÍ - Costiera Amalfitana , 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).
V podvečerních hodinách odjezd do republiky.
8.den: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Florencie

Kód
IT600-19-1

Termín
02.10. – 09.10.

Cena
9 950,-

Trasa
A, B, L

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní a lodní výlety, cesty lodí po kanálech v Benátkách, pobyt. taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3200 Kč, 3x večeře 750 Kč, Řím - 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), Florencie - galerie Uﬃzi
450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč, nutná rezervace min. měsíc před odjezdem v případně mimořádné výstavy se
může cena vstupenky zvýšit), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

ITÁLIE
Otranto

Paestum

Sardinie - Castelsardo

Matera

PODPATEK A ŠPIČKA ITALSKÉ BOTY

STROMBOLI A KOUPÁNÍ VE TŘECH MOŘÍCH
JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OKRUHŮ PO JIŽNÍ ITÁLII
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

Putování po špičce a podpatku italské boty s Michalem Hrazdilem. 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
Program B Odlet z Prahy do BARI dle let. řádu. Transfer z letiště na hotel.
2. den: Program A Ráno příjezd do BARI, metropole Apulie. Program B Připojení skupiny k autobusovému
zájezdu u hotelu. Dále společný program A i B. 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 uprostřed poloostrova Salento, možnost večeře.
4. den: Celodenní okruh po poloostrově SALENTO, který na mapě představuje podpatek „italské boty“.
Procházka k romantickému majáku na OTRANTSKÉM MYSU, 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.
BARI
E
T
N
O
M
DE L
6. den: Pobyt u moře, individuální volno v CAPO
CAS TE L
O
LL
E
B
O
ALBE R
VATICANO, úchvatné prostředí, okolí vybízí k proO
cházkám k zálivu s písečnými plážemi mezi majeOTRANT
M
U
T
N
O
M ME TAP
státními útesy. Odpoledne pro zájemce půldenní
PAE S TU
fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky na
LI
O
IP
GALL
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
NO
A
IC
LI
O
AT
B
V
CAP O
S TROM
(šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským
O
IL
ATT
a Jónským mořem, největší kalábrijské město
P E NTE D
REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou
promenádou a muzeem antiky (2500 let

staré bronzové sochy válečníků), městečko duchů PENTEDATTILO, pobřeží Jónského města a středověké
normanské město na skále GERACE. 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: Program A 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. Program B Snídaně, transfer na letiště do Neapole a odlet
do Prahy.
11. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.
Program
A bus
B let

Kód
IT415-19-1
IT416-19-1

Termín
12.09. – 22.09.
12.09. – 21.09.

Cena
14 990,23 790,-

Trasa
A, B, G
L2, L3

Cena zahrnuje: Program A: dopravu lux. klim.
Alberobello
busem, 8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím (1x v oblasti Alberobello, 2x na
poloostrově Salento, 4x v letovisku Capo Vaticano,
1x v Paestum), 8x snídani, průvodce Program B:
let. dopravu Praha – Bari, Neapol - Praha vč. let.
tax, odbavené zavazadlo do 20 kg, transfery z/na
letiště, dopravu lux. klim. busem, 9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x v Bari,
1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento,
4x v letovisku Capo Vaticano, 1x v Paestum), 9x
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety,
pobytové taxy na hotelech a vše, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj
4690 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře
1690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo Vaticano,
výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč Program B 1lůžk. pokoj 4990 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 1690 Kč nebo 4x večeře 890 Kč v Capo Vaticano, výlet 7. den 550 Kč (min. 20 účastníků),
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
Zájezdy provází Mgr. Michal Hrazdil

APULIE, PLÁŽE A MĚSTEČKA
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

Podrobný popis zájezdu na www.redok.cz nebo na str. 16 katalogu
Kód
IT414-19-1

Termín
04.08. – 11.08.

Cena
11 490,-

Trasa
A, B + Č.Budějovice

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, pobyt.
taxu, průvodce
Zájezdy provází Mgr. Michal Hrazdil
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

APULIE, BASILICATA A KALÁBRIE

ITÁLIE
Ostrov Capri

Turín

NEAPOLSKÝ ZÁLIV - POBŘEŽÍ AMALFI

OSTROVY CAPRI A PROCIDA

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je termín podzimních prázdnin, vám nabízí vše nejzajímavější
této oblasti. Vydáme se na výlety, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky, budeme proplouvat
Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného Herakla a necháme se
ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na ostrovech Capri a Procida.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A – BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z republiky v poledních hodinách.
2. den: Program A Ráno příjezd do NEAPOLE. Dopoledne si z jeho přístavu uděláme fakult. výlet na třetí největší ostrov Neapolského zálivu – PROCIDA. Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La Corricella
po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Program B Ráno odlet z Prahy do Neapole dle let. řádu
a připojení se ke skupině na prohlídku Neapole. Odpoledne společný program A i B. Historické centrum NEAPOLE, čtvrť Santa Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza
del Plebiscito, opera San Carlo, gotické a barokní kostely, katedrála, čtvrť betlémů. Ubytování v hotelu a večeře.
3. den: Po stopách vulkanické erupce. Prohlédneme si POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických památek,
římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na
VESUV, výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy
na Neapolský záliv.
4. den: Fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který
byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI s výhledy na ostrov a Neapolský záliv.
Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální
volno k posezení v četných místních kavárničkách. Večer prohlídka malebného SORRENTA, města na skalní
plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.
5. den: Po stopách apoštolů. Přejezd do SALERNA a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana , do
nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod modrou
hladinou, 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. Fakult. 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). Program A K večeru
odjezd do ČR. Program B Ubytování v hotelu.
6. den: Program A Předpokládaný návrat do ČR v poledních hodinách. Program B Ráno transfer na letiště
a odlet z Neapole do Prahy.
Program
A bus
B let

Kód
IT604-19-1
IT757-19-1

Termín
25.10. – 30.10.
26.10. – 30.10.

Cena
7 790,16 990,-
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ITALSKÝ TROJÚHELNÍK
LETECKY A RYCHLOVLAKEM

MILÁNO » TURÍN » JANOV » CINQUE TERRE

Nabízíme vám letecký a vlakový eurovíkend do Milána, metropole proslulá jako město módy i město
Leonarda da Vinci (letos akce k 500. výročí úmrtí), se spoustou památek, nádherným dómem, divadlem
La Scala, muzei i slavnými obchodními pasážemi a slavnou freskou Poslední večeře páně (individuálně).
Poznáme Turín, jako město památek, aut značky Fiat, jako výrobce kávy Lavazza a vermuthu Martini a
Janov, středověké město Marca Pola. Budeme mít možnost vyjet do pověstných vesniček Cinque Terre.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Milána brzy odpoledne, transfer do hotelu, MILANO , centrum historie, uměni
a módy, gotický Dóm, obchodní pasáž Galerie Viktora Emanuela II., individuální volno.
2. den: MILÁNO a pocta Leonardu da Vinci 500 let: Duomo di Milano (největší gotická stavba Itálie,
možnost vyhlídky ze střechy katedrály), zámek Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, návštěva galerie Pinacoteca di Brera, jedna
z nejslavnějších obrazáren světa (Mantegna, Rafael, Rembrandt, Bellini), Museo d´Arte Antica, sbírka starožitností i uměleckých děl (Tizian, Van Dyck, poslední Michelangelovo sousoší Pieta Rondanini), Basilika di Saint
Ambrogio – nejstarší sakrální stavba města, individuální volno k procházkám a nákupům.
3. den: Cesta nejrychlejším vlakem Evropy Frecciarossa do města TURÍN (TORINO), město historie
a designu s dějinami od dob Římanů (Porta Palatina), hrad, královský palác a zahrady Venaria a řada paláců,
dóm sv. Jana Křitele, Kaple sv. roucha, posvátná relikvie Turínské plátno, město aut Fiat (význačné Muzeum
automobilů) i jako výrobce kávy Lavazza nebo výrobce vermuthu Martini, atmosféra města nebo návštěva
slavného Muzea automobilů, zpět regionálním vlakem.
4. den: Fakultativní výlet vlakem na italské pobřeží. JANOV, individuálně prohlídka, katedrála San Lorenzo,
kostel El Gesú, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión a kde je rodný Kolumbův dům,
Palazzi dei Rolli , světoznámé akvárium a kouzlo přístavu a zpět do Milána nebo variantně s průvodcem
vlakem do vesnic Cinque Terre , romantické vesničky propojené pouze lodí nebo vlakem, turistika nebo
střídání vlak, loď, turistika a koupání, návrat vlakem do Milána, variantně celodenní pobyt v Miláně s možností
návštěv muzeí, hřbitov nebo ulic módy (Corso Buenos Aires, Via Torino, Corso Vittorio Emanuele.)
5. den: MILÁNO, světové centrum módy, milánský „Zlatý čtyřúhelník“(Quadrilatero d´Oro) s obchody módních návrhářů, exteriéry divadla La Scala a po individuální objednávce (na dopoledne), slavná Leonardova
malba Poslední večeře v kostele Santa Maria delle Grazie, odpoledne transfer na letiště, předpokládaný
návrat do Prahy po 21. hodině.
Milano - Dóm

Trasa
A, B, G
L2, L3

Cena zahrnuje:
Program A: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Torre del Greco, 3x
polopenzi, průvodce. Program B: let. dopravu Praha – Neapol - Praha vč. let. tax, odbavené zavazadlo do 20 kg, transfery
z/na letiště, dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Torre del Greco,
4x polopenzi, průvodce.
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakultativní výlety, pobyt. taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Program A 1lůžk. pokoj 2100 Kč (povinné při nedoobsazení), pokoj s balkonem a minibarem 800 Kč/os., komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 210 Kč. Program B 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení), pokoj s balkonem a minibarem
1100 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč.
Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

MILANO, TURÍN, JANOV

Kód
IT602-19-1

Termín
11.09. – 15.09.

Cena
17 990,-

Svoz let.
L1

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Milano – Praha vč. letištních tax, zpáteční vlak Milano-Turín, 4x ubytování
v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, pobytovou taxu (cca 8 € platba na místě), stravu, ochutnávky a vše ostatní, co
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2800 Kč, záloha na vlak do Janova 1500 Kč, záloha na katedrálu v Miláně 500 Kč,
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

ITÁLIE
Agrigento

Etna

Otranto

Cefalú

S VÝLETY NA EGADSKÉ A LIPARSKÉ OSTROVY

JEDINEČNÝ OKRUH NEJVĚTŠÍM OSTROVEM STŘEDOMOŘÍ
DVĚ MOŘE, VÝZNAMNÉ PAMÁTKY, NEJVĚTŠÍ EVROPSKÁ SOPKA
NEAPOL » TRÀPANI » EGADSKÉ OSTROVY » OSTROV FAVIGNANA » SALINE DI TRÀPANI » ÈRICE »
SEGESTA » AGRIGENTO (ÚDOLÍ CHRÁMŮ) » NOTO » SYRAKUSY » ETNA » TAORMINA » LIPARSKÉ
OSTROVY » TYNDARIS » CEFALU » PALERMO » MONREALE

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického
řeckého stavitelství v Segestě 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost trojí dopravy A - BUS, B – LET/BUS, C - LET
1. den: Program A Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Program A Odpoledne příjezd do NEAPOLE v oblasti Kampánie. Večerní nalodění na trajekt do
Palerma – nocleh v kajutách. Program B, C. V odpoledních hod. odlet z Prahy do Trapani/Palerma. 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 – centrum města, 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, díky svému tvaru nazýván také La
Farfalla (Motýlí ostrov), proslulý krásou svého pobřeží, nádherné bílé pláže s tufovými útesy, dominanta
Monte Santa Caterina. Vláčkem přejedeme na druhý konec ostrova na jednu z vyhlášených pláží s bílým
pískem a navštívíme Muzeum lovu tuňáků. (V případě nepříznivého počasí náhradní program na ostrově
Mózia, Marsala). Návrat do Tràpani, průjezd přes SALINE DI TRÀPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline),
třpytící se hromady soli.
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 Poluxe 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.
NEAPOL
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6. den: Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult.
lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý
házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. Odpoledne
půvabné sicilské město TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie,
městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou
akustikou.
7. den: Výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice
považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, PORTO LEVANTE, vyhlášené
sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví,
stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem – fakultativně. Pro ty z vás, kdo
nechtějí na výlet, pobyt u moře, osobní volno.
8.den: Cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického TYNDARIS a poutní mariánské baziliky na
180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného historického města CEFALÚ,
které se lepí na skálu v podobě mytické příšery – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž.
9. 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 Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. Program C Ubytování.
10. den: Program A, B. Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI . Prohlídka historického centra města
– Centro Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia, barokní kostely a sloupy, úzké uličky,
čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. V odpoledních
hodinách odjezd z Neapole. Program C. Po snídani transfer na letiště a odlet do Prahy.
11. den: Program A, B. Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Program
A bus
B let/bus
C let

Kód
IT609-19-1
IT610-19-1
IT611-19-1

Termín
27.09. – 07.10.
28.09. – 07.10.
28.09. – 06.10.

Cena
17 990,23 990,28 990,-

Trasa
A, B, G
L2/A, B, G
L2, L3

Cena zahrnuje: Program A: dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol - Palermo a zpět - kajuty, 8x ubytování (6x v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty), 6x snídani, průvodce
Program B: let. dopravu Praha – Trapani vč. let. tax, transfery z letiště, trajekt Palermo – Neapol - kajuty, dopravu lux.
klim. busem, 8x ubytování (7x ubytování v hotelu***
- 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x na trajektu - 4lůžk.
Noto
kajuty), 7x snídani, průvodce
Program C: let. dopravu Praha – Trapani, Palermo –
Praha, let. taxy a poplatky, transfery z/na letiště, 8x
ubytování v hotelu***, 8x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult.
a lodní výlety a vše , co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A 1lůžk. pokoj 3600
Kč (povinné při nedoobsazení), 6x večeře v hotelu
2400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 380 Kč
Program B 1lůžk. pokoj 4200 Kč (povinné při nedoobsazení), 6x večeře v hotelu 2400 Kč, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 350 Kč
Program C 1lůžk. pokoj 4800 Kč (povinné při nedoobsazení), 6x večeře v hotelu 2400 Kč, komplex. pojištění
570 Kč vč. připojištění vyššího storna zájezdu
Na vyžádání je možné v omezeném počtu zajistit 2lůžk.
kajutu na trajektu. Program A tam i zpět 2800 Kč.
Program B zpět 1400 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 2%
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VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ

ITÁLIE
Gallipoli

Ostrov Malta - Valleta

Alberobello

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA APULIE

MALTA A GOZO

PAMÁTKY A KŘIŠŤÁLOVÉ MOŘE

OTRANTO » OSTUNI » ALBEROBELLO » LOCOROTONDO » CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA » GALLIPOLI
» MATERA » LECCE » TORRE DEL ORSO » CASTEL DEL MONTE

Zájezd do jižní Itálie na samý „podpatek“ italské boty, malebná historická městečka i jedinečné pláže
s bílým pískem a průzračnou bleděmodrou vodou, pro které je oblast přezdívána „Karibik Středomoří“.
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 nedaleko
Otranta, 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 kamennou střechou a kruhovým půdorysem. ALBEROBELLO, romantické městečko, jehož název znamená
„krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“. Prohlídka městečka LOCOROTONDO, které patří k nejzajímavějším 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.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Gallipoli

OSTROVY STŘEDOMOŘÍ

MOŘE, KOUPÁNÍ A TRADICE ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
MARSAXLOKK » TARXIEN » VITTORIOSA » VALLETTA » MDINA » RABAT » ÚTESY DINGLI » OSTROV
GOZO » VICTORIA » GGANTIJA » MODRÁ JESKYNĚ » HAGAR QUIM » MNAJDRA » MOSTA

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 jedinečnými stavbami svého druhu. Velmi působivé je jižní skalnaté pobřeží, kde příkré útesy spadají do moře
a tvoří fascinující útvary včetně tzv. Modré jeskyně.
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,
který předměstskou částí bývalého hlavního města ostrova Mdiny. Rabat je živé městečko, jehož pamětihodnosti se nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno nad katakombami 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 neexplodovala. Čeští dělníci ve Škodovce do ní v rámci sabotáže nedali rozbušku.
8. den: Přílet do Prahy.
Kód
M608-19-1

Kód
IT607-19-1
IT607-19-2

Termín
07.07. – 14.07.
25.08. – 01.09.

Cena
12 990,12 990,-

Trasa
J*
N

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 co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna 280 Kč
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Termín
05.06. – 12.06.

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Malta - Praha,
letištní taxy a poplatky, 6 - 7x ubytování v hotelu
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, snídaně, průvodce
GOZO
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby
a výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 6x večeře 1900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
Poznámka: k výletům na Maltě je využívána hustá síť
místní hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u řidiče
(cena jízdného cca 21 € na týden). Průvodce podává
výklad den před výletem, nesmí přímo u památek.
CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst
s ohledem na místní svátky.

Cena
18 490,-

Svoz let.
L2

MOSTA
MDINA
RABAT
A

MNAJDR

TA
VALLET
IOSA
VITTOR
TARXIEN

M A LT A

LOKK
MARSAX

ŘECKO
Starý Korint

Mystra

Gozo - Basilica of Ta‘Pinu

ŘECKO, STAROVĚKÉ PAMÁTKY

JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OKRUHŮ ŘECKEM

SOLUŇ » OLYMP » METEORA » THERMOPHYLY » DELFY » OSIOS LOUKAS » ATHÉNY » KORINT »
EPIDAUROS » MYKÉNY » TOLO » NAFPLIO » SPARTA » MYSTRA » POHOŘÍ TAYGET » OLYMPIE

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.
Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá velmi brzo vyprodán!
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 oblast,
kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie?
Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská
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 arMeteora

cheologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském
letovisku.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA,
mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.
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 Patrasu na letiště do Athén, odlet
do Prahy.
10. den: Program A Plavba Středozemním
mořem, v cca 13.00 hod. vylodění v Itálii.
Odjezd domů, předpokládaný příjezd do ČR
v časných ranních hodinách následující den.
Program
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let

Kód
GR612-19-1
GR613-19-1
GR612-19-2
GR613-19-2
GR612-19-3
GR613-19-3

Termín
11.05. – 21.05.
12.05. – 19.05.
01.10. – 11.10.
02.10. – 09.10.
11.10. – 21.10.
12.10. – 19.10.

Cena
14 790,27 590,14 790,27 590,14 790,27 590,-

Trasa
A, B + Bratislava
L2, L3
A, B + Bratislava
L2, L3
A, B + Bratislava
L2, L3

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Epidaurus

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 – Praha vč. let.
tax, transfery z/na letiště, dopraSOLUŇ
vu lux. klim. busem, 7x ubytování
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, výlety dle
programu, průvodce
RA
Cena nezahrnuje:
METEO
vstupné, pobytové taxy, fakult. služby
O
Y
ŘECK
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
OPHYL
THERM
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A
1lůžk. pokoj 3900 Kč, komplex. pojištění
DELFY
vč. storna zájezdu 390 Kč,
Y
ATHÉN
4.lůžk. kabina na trajektu 800 Kč/os. Program B 1lůžk. pokoj 3900 Kč, komplex. poT
Y
KORIN
MYKÉN
jištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu
IO
530 Kč
NAFPL
IE

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

OLYMP

A
SPART
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TURECKO
Efes

Kappadokie

TURECKO – VELKÝ OKRUH

TURECKO, OBLAST KAPPADOKIE

ANTICKÉ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

ZÁJEZD S PĚŠÍ TURISTIKOU

ISTANBUL » ANKARA » GÖREME » ÇAVUSIN » UCHISAR » DERINKUYU » KAYMAKLI » KONYE »
KARAVANSERY SULTANHANI » PERGE » ASPENDOS » ANTALYA » PAMUKKALE » HIERAPOLIS »
AFRODISIAS » EFES » DIDYMA » PRIÉNÉ » PERGAMON

GÖREME » MESKENDIR VALLEY » RED VALLEY » ROSE VALLEY » ÇAVUŞIN » PAŞABAG » ÇAT VALLEY
» AÇIKSARA » GÜLŞEHIR » KAYMAKLI » KAŇON IHLARA » SELIME » ESKI GÜMÜŞLER » ÚDOLÍ
SOGANLI A IBRAHIMPASA » ZELVE » AVANOS » LOVE VALLEY » UÇHISAR » PIGEON VALLEY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - JIŽNÍ EVROPA

Turecko - země na pomezí dvou světadílů - Asie a Evropy, poloha země se odráží na kultuře, náboženství
i tradicích místních obyvatel. Turecko se pyšní bohatými a pestrými dějinami, které se odráží na četných
památkách po celém jeho území a mimo historických pamětihodností oplývá také nesčetnými přírodními
krásami. Zde začíná pestrý svět Orientu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Istanbulu, ubytování.
2. den: ISTANBUL - různorodé město na dvou kontinentech s množstvím jedinečných byzantských
a osmanských památek (chrám Hagia Sofia - nejslavnější chrám byzantské říše, Modrá mešita se svými
štíhlými minarety, Sulejmanova mešita - největší v Istanbulu, palác Topkapi - oficiální rezidence osmanských
sultánů, Yerebatanská cisterna - antická podzemní zásobárna vody). Nocleh v Istanbulu.
3. den: Dokončení prohlídky ISTANBULU. Odpoledne přejezd do Ankary. Nocleh.
4. den: ANKARA, hl. město se známým archeologickým muzeem Anatolských civilizací. Nocleh v Kappadokii.
5. den: Oblast KAPPADOKIE - údolí GÖREME a ÇAVUSIN - jedny z největších přírodních zajímavostí
v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován pohádkový barevný svět skalních pyramid a různých bizarních útvarů, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů, skalních klášterů i měst. Návštěva
osady UCHISAR. Podzemní město DERINKUYU nebo KAYMAKLI. Nocleh v Kappadokii.
6. den: Časně ráno odjezd do Konye. KARAVANSERAY SULTANHANI, malá pevnost, která sloužila jako
ochrana při odpočinku obchodních karavan. Prohlídka KONYE, významného města muslimských věřících
s věhlasnou mešitou. Dojezd na nocleh.
7. den: TURECKÁ RIVIÉRA - navštívíme dávné římské město PERGE, impozantní zříceniny významného antického města, monumentální brány, stadion, antické lázně, sloupová kolonáda. ASPENDOS s jedinečně dochovaným římským divadlem. Vodopády KURSUNLU, soustava jezírek propojených vodopády připomínající zmenšená Plitvická jezera. Prohlídka starého centra ANTALYE, nejvýznamnějšího letoviska na jižní riviéře. Nocleh.
8. - 9. den: Travertinové kaskády a jezírka PAMUKKALE , jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa.
Antické město HIERAPOLIS . Krásná antická lokalita AFRODISIAS. Příjezd k Egejskému moři. Nocleh.
10. den: Jedno z nejzachovalejších antických měst ve Středomoří EFES , archeologický areál unikátních
antických staveb, trosky jednoho z divů světa - Artemidina chrámu. DIDYMA, ve starověku proslulá věštírna. PRIÉNÉ, vykopávky antického města zajímavé svojí pěknou polohou. Nocleh.
11. den: PERGAMON, antické město s akropolí na vysoké skále s krásnými výhledy. Pozdě večer příjezd do
Istanbulu, nocleh.
12. den: Odlet z Istanbulu do Prahy.
Istanbul

Zájezd s lehkou turistikou v nádherné Kappadokii. Čekají nás bizarní skalní útvary, kaňony, duch historie
v obydlích a celých městech vytesaných do skal, dávné památky ranného křesťanství.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Istanbulu, vnitrostátní let Istanbul – Nevşehir, nocleh.
2. den: Pohádkově krásná krajina GÖREME , jedna z největších přírodních zajímavostí v Turecku a je
považováno za turistické centrum Kappadokie. Dešťová voda vymodelovala v sopečných tufech pohádkový
barevný svět skalních věží, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů, opevněná skalní města a vesnice. Ráno
průchod „MALÝM ÚDOLÍM LÁSKY“ s krásnými věžovitými útvary a výstup na vyhlídku nad údolím. Prohlídka
Göreme open air museum s úžasnými byzantskými chrámi a freskami. Odpoledne průchod velmi zajímavou
částí MESKENDIR VALLEY a RED VALLEY, kterými dojdeme na panoramatickou terasu s vyhlídkou do
dalekého okolí. Možnost výstupu na AK DAK, tabulovou/stolovou horu, která ohraničuje tuto centrální část
Kappadokie, a přechod do Paşabag.
3. den: Brzy ráno možnost letu balonem (1 hod. letu cca 140 €/os.) nad nejkrásnějšími místy Kappadokie.
Let balonem velmi doporučujeme, jedná se o nezapomenutelný zážitek. Budeme procházet nejkrásnější částí
RED VALLEY, a to ROSE VALLEY s pohádkovými komíny, kostely s freskovou výzdobou, vinicemi. Posedíme u čaje a pokračujeme do vesnice ÇAVUŞIN s jeskynními obydlími a dochovanou částí kostela sv. Jana.
Putování ukončíme v PAŞABAG s nejzajímavějšími hřibovitými skalními útvary. Nedaleko si prohlédneme i
fotogenické útvary v Devrent Valley.
4. den: Turistika v ÇAT VALLEY s množstvím „holubích domů“, vytesaných do kolmých tufových skal. Na
závěr údolí rozsáhlý komplex skalního města AÇIKSARAY se skupinami klášterů, kostelů a obytných prostor.
Freskami bohatě zdobený kostel sv. Jana v GÜLŞEHIRU. Odpoledne podzemní město KAYMAKLI, které mělo
8 podzemních pater. Foto zastávka u kráterového JEZERA NAR. Přejezd do GÜZELYURT, trosky romantického kláštera, malá podzemní města.
5. den: Turistika v KAŇONU IHLARA se zajímavými křesťanskými kostely vytesanými do skal, průchod 8 km
dlouhým nejzajímavějším úsekem kaňonu. Poté nádherná skalní katedrála a skalní město SELIME.
6. den: Jeden z nejkrásnějších skalních klášterních komplexů s nejlepšími freskami v rámci celé Kappadokie
ESKI GÜMÜŞLER. Nádherné ÚDOLÍ SOGANLI s množstvím starých kostelů, klášterů s freskovou výzdobou,
mimo obvyklé turistické trasy.
7. den: Průchod ÚDOLÍM IBRAHIMPASA a výstup na vyhlídkovou skálu ORTAHISAR. Projdeme několika
údolími v ZELVE, kde společně koexistovali křesťané a muslimové. Městečko AVANOS ležící u nejdelší řeky
Turecka Kizilirmak, „Červené řeky“. Návštěva dílny na výrobu keramiky.
8. den: Průchod LOVE VALLEY na okraji Uçhisaru. Ukázka tradičního zpracování onyxu, výroba šperků
z místních drahých kamenů, ochutnávka vín. UÇHISAR, nejvýše položená pevnost v Kappadokii, průchod
skalním městem, výhledy na údolí Göreme. Průchod PIGEON VALLEY, Údolí holubníků, které ve své druhé
části velmi připomíná svými skalními stěnami Grand Canyon, do Göreme a prohlídka několika zajímavých
kostelíků a falických věží. K večeru výstup na vyhlídku nad Göreme, západ slunce (dle počasí uskutečníme
již některý den dříve).
9. den: Odlet přes Istanbul zpět do Prahy.
Kód
TR615-19-1

Kód
TR614-19-1

Termín
03.10. – 14.10.

Cena
27 990,-

Svoz let.
L6

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Istanbul - Praha vč. let. tax, dopravu tureckým autokarem dle programu,
11x ubytování v hotelích – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 11x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 670 Kč

100

Termín
27.04. – 05.05.

Cena
31 990,-

Svoz let.
L2

Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha – Nevsehir – Praha (s přestupem), dopravu minibusem dle programu, 8x ubytování (3x hotel v Göreme, 2x rodinný hotel v Güzelyurt, 3x jeskynní hotel v Uchisaru), 7x plnou penzi (dle času letu), českého
a místního průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, výlety a vše co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2700 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 650 Kč
BONUS při objednání zájezdu do 30.11.2018 sleva 2000 Kč

ŠPANĚLSKO
Barcelona -Sagrada Família

El Escorial

BARCELONA, METROPOLE KATALÁNSKA MADRID A PERLY NOVÉ KASTILIE

ČTYŘDENNÍ LETECKÝ EUROVÍKEND

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, věhlasná Barcelona olympská i atraktivní Barcelona moderní. To vše nás čeká v rámci čtyřdenního zájezdu,
který je zpestřen možností návštěvy nedalekého kláštera Montserrat.
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 ozubnicové 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 katalánské kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních míst ve Španělsku, benediktinský Klášter svaté Panny
Marie Montserratské. V rámci návštěvy klášterního okrsku je možné uskutečnit pohodlnou procházku k vyhlídce. Po návratu do 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 (nutná rezervace
v CK), 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 Morera, casa Amatller ad.
Odpolední hodiny lze využít k návštěvě některého ze skvělých barcelonských muzeí nebo jiných
turistických lákadel (Picassovo muzeum, Muzeum
soudobého umění, gotické 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 obdiBazilika Monserrat
vovat Gaudího um i nádherné výhledy na město.
Po poledni transfer na letiště a odlet do ČR.
Kód
E616-19-1
E616-19-2

Termín
19.04. – 22.04.
10.10. – 13.10.

Cena
13 990,13 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

TOLEDO, KLÁŠTER EL ESCORIAL A ALCALÁ DE HENARES
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.
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 Paseo 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 dominantě 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, hlavního představitele španělského pozdního manýrismu a počínajícího baroka. Pohřeb hraběte Orgaze. Zastavíme místních synagog a společnou procházku
zakončíme u kláštera San Juan de los Reyes, který nechala postavit samotná katolická veličenstva, Isabela
Kastilská a Ferdinand Aragonský. Po návratu do MADRIDU individuální 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.
Kód
E617-19-1
E617-19-2

Termín
22.05. – 26.05.
28.09. – 02.10.

Cena
14 290,14 290,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Barcelona - Praha, 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 příplatek: 1lůžk. pokoj 2890 Kč (povinné při nedoobsazení), Sagrada Família (cca 15 €) a Parc Güell
(cca 7 €) - nutné rezervace v CK měsíc před odletem – platba na místě, odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 23 kg
1350 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

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 příplatek: 1lůžk. pokoj 3600 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 23 kg 1350 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezdy provází Petra Pavlíková

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezd provází Petra Pavlíková
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

S MOŽNOSTÍ NÁVŠTĚVY KLÁŠTERA MONTSERRAT

ŠPANĚLSKO
Cadaqués

KATALÁNSKO

ŠPANĚLSKO - KATALÁNSKO

ZEMĚ SKVĚLÝCH JÍDEL A VÍN

ANTONI GAUDÍ, SALVADOR DALÍ, JOAN MIRÓ

BARCELONA » SAN SADURNÍ D’ANOIA » TORRES » GIRONA » PERATALLADA » LLORET DE MAR »
TOSSA DE MAR

BARCELONA » CADAQUÉS » FIGUERAS » MONTSERRAT » GERONA » JEZERO BANYOLES » BESALÚ

GOURMETSKÁ ZASTAVENÍ

PO STOPÁCH SLAVNÝCH ARCHITEKTŮ A MALÍŘŮ KATALÁNSKA

Zájezd spojuje poznání historických památek Katalánska s výbornou gastronomií a vynikajícími víny. Navštívíme 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.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Barcelona

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.
Procházka 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 produkty 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 učinit 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 přímořského městečka - speciality středomořské kuchyně - ryby, mariscos. Návrat do hotelu.
6. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do ČR.
Kód
E622-19-1
E622-19-2

Termín
02.07. – 07.07.
27.08. – 01.09.

Cena
25 990,25 990,-

Svoz let.
L5
L5

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, 1 x večeře s nápoji v restauraci
dle programu, prohlídku sklepů značky Torres a 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 2590 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
s možností připojištění vyššího storna +250 Kč
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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, ubytování, volný program,
možnost koupání, večeře. Program B Odlet z Prahy, přílet do Španělska a transfer na ubytování.
Dále společný program A i B
3.den: Odjezd do BARCELONY, Gotická čtvrť, katedrála Svaté Eulálie, čtvrť El Born, kostel Santa María del
Mar, odpoledne volný program - možno využít k návštěvě Muzea Fundació Joan Miró nebo L´Aquarium
(mořské akvárium), návrat na ubytování, večeře.
4.den: Odjezd do CADAQUÉS, přístavní městečko, obklopené přírodní rezervací CAP DE CREUS. Místo si oblíbilo mnoho slavných umělců vedle Salvadora Dalího, Joana Miró i Pablo Picasso, Walt Disney, André Breton,
F. G. Llorca. V zátoce Portlligat leží Dalího dům - zde žil a tvořil. Odpoledne přejezd do FIGUERAS, návštěva
Teatro - Museo Dalí (muzeum S. Dalího). Návrat na ubytování, večeře.
5.den: Pobyt u moře, individ. volno, večeře. Fakult. výlet MONTSERRAT: pohoří Montserrat, klášterní komplex
a bazilika, nejvýznamnější poutní místo Katalánska, pěší procházka (křížová cesta), odpoledne návrat na hotel.
6.den: Pobyt u moře, individuální volno, večeře.
7.den: Individuální volno, oběd. Po poledni odjezd do BARCELONY - zastávka u nejznámější stavby geniálního katalánského architekta 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).Modernistické památky města, Camp Nou - stadion FC Barcelona (fakultativně prohlídka „Camp Nou Experience
Tour“). Dále Placa d´Espanya, Palau Nacional, olympijský stadion, vrch Montjuic - krátká zastávka na vyhlídce. Královské loděnice, památník Kryštofa Kolumba, přístav. Individ. volno k prohlídce středu města - např.:
přístav sportovních lodí, ulice La Rambla, Placa Reial, tržnice La Boquería. Večer „Barcelonské fontány“ - hra
hudby, barevných světel a vody, noční Barcelona. V noci návrat na ubytování.
8.den: Pobyt u moře, individuální volno, večeře. Fakult. výlet do GERONY, historické město. Návštěva
katedrály Santa Maria de Girona, El Call – ulice židovské čtvrti, barevné domy na nábřeží řeky Onyar.
Po poledni odjezd do vnitrozemí, krátká zastávka u jezera BANYOLES (největší katalánské přírodní jezero,
dějiště veslařských soutěží OH Barcelona 1992). Prohlídka BESALÚ, středověké město s románskými kostely
St. Vicenc a St. Pere, pozůstatek benediktinského kláštera s židovskou lázní, opevněný románský most,
volno, odjezd na ubytování.
9.den: Snídaně, Program A pobyt u moře, individuální volno, v odpoledních hodinách odjezd do ČR.
Program B transfer na letiště a odlet do ČR.
10.den: Program A Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Program
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let
A bus
B let

Kód
E623-19-1
E624-19-1
E623-19-2
E624-19-2
E623-19-3
E624-19-3
E623-19-4
E624-19-4
E623-19-5
E624-19-5

Termín
24.05. – 02.06.
25.05. – 01.06.
31.05. – 09.06.
01.06. – 08.06.
19.07. – 28.07.
20.07. – 27.07.
06.09. – 15.09.
07.09. – 14.09.
13.09. – 22.09.
14.09. – 21.09.

Cena
10 990,18 990,10 990,18 990,13 490,21 490,10 990,18 990,10 990,18 990,-

Trasa
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5
C, I, O
L5

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 (6x večeře a 1x oběd), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt.taxu cca 0,50 €/den (platba na místě), fakult. výlety a vše, co není v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3600 Kč (povinné při nedoobsazení), výlet Montserrat 500 Kč, výlet Gerona - Besalú
500 Kč, 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

ŠPANĚLSKO
Alhambra

ŠPANĚLSKO A KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO

SKVOSTY ŠPANĚLSKÉ ARCHITEKTURY

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

Jedinečné památky, královské paláce a katedrály, světoznámá muzea, tapas, flamenco, moře, to vše
je Španělsko.
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, odpoledne 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).
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 na soutoku řek Ter a Onyar,
prohlídka, katedrála, kostely San Pere de Galligants a St. Nicolau, židovská čtvrť, hradby. Odjezd do TOSSA
DE MAR s pozůstatky velkolepého hradu, 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, nejvýznamnější poutní místo Katalánska, přírodní
scenérie do údolí řeky Llobregat, poté náš čeká BARCELONA, gotická čtvrť, Las Ramblas, Kolumbův 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
A bus
B let
A bus
B let

Kód
E618-19-1
E619-19-1
E618-19-2
E619-19-2

Termín
14.05. – 26.05.
15.05. – 25.05.
10.09. – 22.09.
11.09. – 21.09.

Cena
19 990,28 290,19 990,28 290,-

Trasa
C, I, O
L5
C, I, O
L5

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 příslušenstvím, 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 5900 Kč (povinné při nedoobsazení) 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, záloha na
vstup do Alhambry 1000 Kč (není garantováno) - nutno objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK však potvrdí až měsíc
před zájezdem, nebude-li návštěva možná, částka bude klientovi obratem vrácena
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.

Španělsko má nespočet dochovalých a velmi dobře udržovaných památek, které dokládají bohatou historii země. V průběhu zájezdu navštívíme významné památky kulturního dědictví UNESCO, shlédneme
architektonické skvosty španělské architektury, místa proslulá mudéjarskou architekturou, horská městečka, nevynecháme ani hlavní město Španělska Madrid nebo Barcelonu.
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, odpoledne 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, pohřebiště aragonských králů. Přejezd španělským vnitrozemím do nejstaršího španělského univerzitního města
ALCALÁ DE HENARÉS , které se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáři v Latinské Americe. 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 města (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 ESCORIAL 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, přejezd 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, katedrála 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: Katalánská metropole 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.
Program
A bus
B let
A bus
B let

Kód
E620-19-1
E621-19-1
E620-19-2
E621-19-2

Termín
31.05. – 09.06.
01.06. – 08.06.
30.08. – 08.09.
31.08. – 07.09.

Cena
15 990,23 990,15 990,23 990,-

Trasa
C, I, O
L5
C, I, O
L5

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 3600 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
Upozornění: V případě nutnosti může být výjimečně dáván balíček na cestu místo snídaně. Je možnost zajistit i ubytování
3. os. na přistýlce bez slevy.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

CESTA PO ŠPANĚLSKÉM KRÁLOVSTVÍ

PODROBNÝ OKRUH

ŠPANĚLSKO
Santiago de Compostela
Ronda

Cádiz

Gibraltar

ANDALUSIE, PAMÁTKY UNESCO

ANDALUSIE O VELIKONOCÍCH

A PŘÍRODNÍ PARKY

SVÁTEK SEMANA SANTA, NEJEN ZA POZNÁNÍM

ANTEQUERA » EL TORCAL » SEVILLA » JEREZ DE LA FRONTERA » EL PUERTO DE SANTA MARIA »
CÁDIZ » GIBRALTAR » RONDA » GARGANTA DEL CHORRO » DOLMEN DE MENGA » MONTILLA »
CÓRDOBA » GRANADA » LAS ALPUJARRAS » LOJA » FRIGILIANA » NERJA » MÁLAGA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

Perly maurské architektury - Sevilla, Cordóba, Granada a komplex maurských paláců Alhambra, Gibraltar, turistika v přírodním parku El Torcal a Sierra de Grazalema, Ronda, kolébka corridy, tapas a rytmy
flamenca, to je Andalusie. Na jaře zažijeme svátek patií v Córdobě a na podzim pouť San Miguel v
Torremolinos.
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, rezidence emírů,
zahrady Reales Alcázares, 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, nahlédneme
do propasti Garganta del Chorro, (turistika v okolí 4 km), nebo koupání na Costa del Sol. Návrat a večer
možnost zhlédnutí vystoupení ﬂamenca (30 € s nápojem).
6. den: Fakult. maurská cesta na sever Andalusie, navštívíme DOLMEN DE MENGA , zastávka v oblasti
vína a keramiky azulejos MONTILLA, možnost nákupu specialit a vína CÓRDOBA , židovská čtvrť, Mezquita, Alcázar s pevností katolických králů, arabský trh, variantně pohoda u moře i bazénu v TORREMOLINOS
nebo individuálně vlakem do BENALMADENY (hrad, akvárium) nebo vlakem do MÁLAGY nebo lanovkou do
hor Mijas s turistickými trasami
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 horských vesniček Las Alpujarras, LOJA a vyhlídky na pohoří 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.
Kód
E657-19-1
E658-19-1*
E657-19-2

Termín
02.05. – 10.05.
09.05. – 17.05.
26.09. – 04.10.

Cena
23 990,24 990,23 990,-

ANTEQUERA » EL TORCAL » RONDA » SEVILLA » NP FUENTE DE PIEDRA » DOLMEN DE MENGA »
GRANADA » GUADIX » ALMERÍA » LAS ALPUJARRAS

Nejslavnější svátek Španělska Semana Santa v rozkvetlé Andalusii: Granada a Sevilla, památky UNESCO,
turistika v přírodních parcích i andaluské speciality i flamenco. Rozkvetlý ráj v době svátků. Ubytování
v Granadě umožní i večerní procházky.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Málagy, transfer do stylového hotelu v Antequeře.
2. den: ANTEQUERA s maurskou pevností, oblouk Arco de los Gigantes, turistika v přírodním parku El Torcal
- vápencové skály , ráj botaniků a fotografů.
3. den: Cesta pohořím Serranía de Ronda do městečka RONDA, kaňon El Tajo, býčí aréna a muzeum corridy,
ochutnávka místních specialit a vína nebo turistika kaňonem řeky, cestou bílých vesniček „pueblos blancos“,
přejezd kvetoucí mandloňovou cestou přes NP Fuente de Piedra do perly Andalusie SEVILLY na ubytování,
večer v době svátku Semana Santa.
4. den: SEVILLA, centrum Fiestas Semana Santa , katedrála, věž La Giralda, Alcázar, rezidence emírů se
zahradami Reales Alcázares, patia a paláce zdobené azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz, slavnostní atmosféra ulic, svátek SEMANA SANTA zde vrcholí a bývá nejbarvitější.
5. den: Cesta přes NP Fuente de Piedra do Granady, pozorování růžových plameňáků u Laguny v NP FUENTE DE PIEDRA, návštěva dolmenu Dolmen de Menga (nejzachovalejší dolmen Evropy - ), GRANADA,
podvečerní atmosféra města, průvod velikonočního procesí.
6. den: Celodenní GRANADA, zasněžené vrcholky Sierra Nevada, prohlídka komplexu paláců, pevností
a zahrad maurských vládců – Alhambra a zahrady Generalife - , jedinečná maurská architektura (využití
světla, vody a ornamentů); světoznámý Lví dvůr, královský palác s královskou kaplí, uličky Albaicínu
a maurská historie GRANADY, večerní slavnost v Albaicínu či ﬂamenco.
7. den: Fakult. polodenní výlet: jeskynní město GUADIX, 2000 jeskynních obydlí, katedrála a podhůří Sierry
Nevady, ALMERÍA s největší pevností Maurů ve Španělsku, cikánská čtvrť La Chanca, katedrála, přírodní park
Cabo de Gata nebo variantně GRANADA s individuálním programem, večerní atmosféra slavností.
8. den: Kraj horských vesniček „LAS ALPUJARRAS“ s výhledy do okolí. Zahrada Paseo del Parque, katedrála
přezdívaná Jednoruká, Nadace Picassa, maurský hrad Alcazaba, ruina hradu Castillo de Gibralfaro, řada
muzeí a galerií (např. Pablo Picasso), transfer, odlet pozdě v noci.
9. den: Přílet do Prahy v ranních hodinách.
Cádiz

Svoz let.
L1
L1
L1

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha - Malága – Praha včetně let. poplatků, dopravu místním autokarem, 7x ubytování v hotelu (2x vnitrozemí,
1x u Sevilly, 4x Torremolinos), 7x snídani, 6x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, pobytovou taxu, veřejnou místní dopravu, výlet do Córdoby, spropitné pro řidiče, ochutnávky a vše
ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3900 Kč (povinné při nedoobsazení), výlet do Córdoby 800 Kč (netýká se termínu s *), záloha na vstupné do
Alhambry 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč, v termínu s* fakult. výlet na Gibraltar 850 Kč - doprava z
Torremolinos do La Línea de la Concepción (taxíky na samotný Gibraltar se platí zvlášť, orientační cena 32 €) a záloha na
turistickou trasu El Chorro 560 Kč..
Poznámka:
v termínu E658-19-1* je zájezd s podobným programem, místo návštěvy Jerezu a Cádizu zařazena lehká až střední turistika v soutěsce Monachil v oblasti Sierra Nevady s výhledy, návštěva města GUADIX s obydlími v jeskyních a turistika
vyhlášenou soutěskou Garganta del Chorro. (Ubytování je pak 2x ve vnitrozemí, 2x u Granady, 3x na Costa del Sol).
Program a bližší info na www.redok.cz
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GRANADA, SEVILLA, SIERRA NEVADA

Kód
E606-19-1

Termín
14.04. – 22.04.

Cena
24 590,-

Svoz let.
L1

Cena zahrnuje: zahrnuje letenku Praha – Malaga – Praha včetně letištních poplatků, dopravu tamním autobusem,
7x ubytování v hotelu*** (2x Antequera, 2x Sevilla, 3x Granada), 7x snídani, 6x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: fakultativní služby, pobytovou taxu, výlet Guadix-Almeria, cesty veřejnou místní dopravou a ochutnávky,
vstupné (70 €) a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3900 Kč (povinné při nedoobsazení), výlet Guadix – Almería 890 Kč (od 18 osob - nezahrnuje případné vstupné), záloha za vstupné do Alhambry s rezervací 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
Poznámka: CK si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých dnů v případě nepříznivých podmínek v horách, umístění hotelu či
změnám velikonočního programu (přesný program v době otištění katalogu Španěly ještě není vypracován).

ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO
León

NP Ordesa

SVATOJAKUBSKÁ CESTA,

NP ŠPANĚLSKÝCH PYRENEJÍ

ST. MAURICI, MALADETA, ORDESA

BURGOS, ÁVILA

TRASA POUTNÍ CESTY DO SANTIAGO DI COMPOSTELA
POZNÁVACÍ ZÁJEZD S PĚŠÍMI VÝLETY

CENTRÁLNÍ PYRENEJE S LEHKOU TURISTIKOU

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. Zároveň 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.
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. ASTORGA, 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 apoštola 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 středověkým opevněním a branami, mnoha románskými a gotickými kostely, jimž vévodí gotická katedrála. Nocleh.
8. den: Transfer na letiště. Odlet do Prahy
Kód
E625-19-1

Termín
01.09. – 08.09.

Cena
25 990,-

Svoz let.
L2

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 1500 Kč, komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 530 Kč

Doporučujeme
- poutní místo Santiago di Compostela a historické město Burgos
- konec světa mys Finisterre
- katedrálu v Leónu s gotickými okny

Zájezd do jedinečné části centrálních Pyrenejí s lehkou turistikou. Budeme obdivovat skalní štíty a nespočet krásných jezer NP Sant Maurici, přírodní park Posets Maladeta s nejvyšší horou Pyrenejí Pico de
Aneto a impozantní kaňon NP Ordesa.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z ČR.
2. den: TOULOUSE, červené město v podhůří Pyrenejí, 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 charakteristické kamennými ulicemi a domy.
4. den: Příjezd do jednoho z nejkrásnějších koutů Pyrenejí NP ST. MAURICI do městečka ESPOT. Podnikneme 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 kamenným 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.
Kód
E661-19-1
E661-19-2

Termín
04.07. – 12.07.
26.07. – 03.08.

Cena
13 990,13 990,-

Trasa
J* + Plzeň
J* + Plzeň

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 příp. sportovních akcí nebo oslav v Andoře.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

BURGOS » FRÓMISTA » LEÓN » ASTORGA » PONFERRADA » O´ CEBREIRO » MONTE DE GOZO »
SANTIAGA DE COMPOSTELA » MYS FINISTERRE » FISTERRA » ÁVILA

TOULOUSE » VALL D´INCLES » ANDORRA » ESPOT » VALL DE BOI » VAL DE ARAN » VIELHA » VAL DE
BENÁS » BENASQUE » TORLA

PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO
Sevilla

Porto

Madrid

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO

PORTO A OKOLÍ ŘEKY DOURO

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH

ZA VÍNEM A PAMÁTKAMI

BARCELONA » GRANADA » CÓRDOBA » SEVILLA » GIBRALTAR » CÁDIZ » ALGARVE » LAGOS »
LISABON » CABO DA ROCA » SINTRA » TOMAR » BATALHA » ALCOBACA » FÁTIMA » COIMBRA »
PORTO » SALAMANCA » EL ESCORIAL » TOLEDO » MADRID

PORTO » AMARANTE » PROVESENDE » PINHAO » REGUO » GUIMARAES » BRAGA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B - LETECKY
1. den: Program A Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Program A Příjezd do BARCELONY, metropole Katalánska s množstvím památek: Sagrada Familia,
katedrála sv. Eulálie, gotická stará čtvrť, Rambla, Kolumbův památník a další. Ubytování. Program B Odlet
z Prahy do Barcelony, dle času příletu krátká nebo žádná prohlídka Barcelony. Ubytování.
3. den: Program A i B Přejezd španělským pobřežím přes Valencii, Alicante do Granady. Ubytování.
4. den: Město s pohádkově krásnými památkami GRANADA , poslední výspa maurské vlády na Pyrenejském poloostrově, letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín. Ubytování.
5. den: Srdce venkovské části Andalusie CÓRDOBA , bývalé arabské sídelní město, mešita, židovská a stará
čtvrť s typickými stavbami, půvabná nádvoří, římský most. Město ﬂamenca SEVILLA s krásným zámkem
Alcázar v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí.
6. den: Nejjižnější místo Evropy GIBRALTAR, britská korunní kolonie, staré město a pevnost střežící průliv
mezi Evropou a Afrikou. Elegantní CÁDIZ, krása barokních kostelů, významný mořský přístav, krásné promenády a pláže.
7. den: Přejezd na pobřeží ALGARVE, jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Malebné městečko LAGOS v západní části Algarve, odpočinek a koupání na plážích zasazených
mezi skalisky.
8. den: LISABON, metropole Portugalska, prohlídka čtvrti BELÉM s významnými památkami – Klášter
Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů. CABO DA ROCA, nejzápadnější výběžek Evropy. SINTRA ,
královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky.
9. 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. ALCOBACA
, starobylé městečko s klášterem Panny Marie. FÁTIMA, slavné poutní místo.
10. den: COIMBRA, univerzitní město, první hlavní město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem sv.
Kříže, univerzitou. Přístavní město PORTO , známé svým vinařstvím – portské víno. Město s kouzelnými
uličkami, pozoruhodnou historií a množstvím památek. Ubytování.
11. den: Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města SALAMANCA se Starou a Novou
katedrálou, římským mostem, malebným náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí. Nocleh.
12. den: Úpatí pohoří Sierra de Guadarrama a monumentální zámek a královský pantheon EL ESCORIAL .
Město mešit, synagog a kostelů nad řekou Río Tajo. TOLEDO , krásná gotická katedrála, dům malíře El
Greca, bývalá synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh.
13. den: Hlavní město Španělska MADRID, velkolepý Královský palác, park Retiro, pompézní Plaza Mayor,
Puerta del Sol – srdce celého Španělska aj. Program A Noční přejezd do Francie. Program B Ubytování.
14. den: Program A Průjezd Francií, LYON, prohlídka centra, ubytování. Program B Odlet do ČR.
15. den: Program A Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Program
A bus
B let

Kód
E626-19-1
E627-19-1

Termín
16.07. – 30.07.
18.09. – 30.09.

Cena
22 490,29 990,-

Trasa
N + Plzeň
L2

Cena zahrnuje: Program A dopravu lux. klim busem Program B let. dopravu Praha - Barcelona a Madrid - Praha, let. taxy
a poplatky, dopravu místním busem Program A+B 12x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 12x snídani
(2x formou snídaňových balíčků), 3x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: Program A komplex. pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 530 Kč Program B komplex.
pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 460 Kč, možnost připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
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Zamilujte si Porto, přístavní město nad řekou Douro, proslavené výrobou slavných portských vín. Poznáme památky UNESCO i mořské pobřeží, kraj vinic a barevných lodí, ochutnáme skvělá portská i zelená
vína. Čekají nás pohledy na strmé svahy s vinohrady řeky Douro, Guimares kolébka portugalského státu,
Braga portugalský Vatikán a možná navštívíme slavné poutní místo Bom Jesus do Monte. Fakultativní
výlety s průvodcem umožňují svobodně si zvolit program.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Porta, ubytování, večerní procházka.
2. den: PORTO , historická budova nádraží zdobená azulejos, cesta vyhlídkovým busem, katedrála Sé
z 12. stol., věž Torre dos Clerigos, moderní budova Casa Música, Fundaçaode Serralves, krásný veřejný park
s muzeem moderního umění, Castelo do Queijo, pláže Matosinhos, Palacio de Cristal s překrásnými zahradami (8ha zahradní architektura, Emille David), výhledy na město a řeku, výtahem nebo pěšky do rybářské
čtvrti Ribeira , Palácio de Bolsa, výhledy na slavný most Ponte Dom Luis I., fakult. cesta lodí pod 6ti mosty
až k ústí do moře, nábřeží čtvrti Villa Nova de Gaia s rybářskými loďkami, místní delikatesy ve stylové tržnici,
možnost lanovky s pohledy na Monsteiro da Serra do Pilar a na město, exkurze do výrobny proslulých vín
porto s ochutnávkou, večerní nábřeží s možností večeře.
3. den: Fakultativní celodenní výlet v okolí řeky Douro s obědem, z centra Porta autobusem a dále cesta
kouzelnou krajinou po řece Douro do města AMARANTE, historické městečko s jedinečnou bazilikou sv.
Gonçalo, místní trh, typické cukrářské dobroty. Centrum vinařské oblasti PROVESENDE, historická vesnička, malebnou krajinou s výhledy na neuvěřitelně strmé svahy porostlé vinicemi a vinařskými usedlostmi,
PINHAO, stylové nádraží s azulejos, oběd místní kuchyně, projížďka lodí (50 min.), exkurze na vinařství s
ochutnávkou DOC Douro, přejezd do REGUA, večer návrat busem do Porta podél řeky Douro, pro zájemce
večerní Porto.
4. den: Fakultativní celodenní autobusový výlet vinicemi do vnitrozemí regionu Minho a řeky Douro, známé
nejen víny Vinho Verde, ale i červenými a bílými víny, exkurze do vinařství s ochutnávkou. GUIMARÃES ,
město považované za kolébku portugalského národa (narodil se 1. portugalský král Alfons I.), vévodský palác,
hrad Castelo de Saõ Miguel, kostel Nossa Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 stol. BRAGA, jedno
z nejstarších portugalských měst, arcibiskupské sídlo, katedrála, park Sv. Barbory, podle času i barokní klenot
Bom Jesus do Monte, poutní místo zasazené do zeleně nad městem, historická lanovka podél křížové cesty,
dodnes využívá pro pohon důmyslný systém přečerpávání vody, procházky v rozsáhlém parku, návrat do
Porta, večerní město a fakultativně večeře.
5. den: PORTO, klášter sv. Františka, možnost projížďky vyhlídkovou historickou tramvají nebo individuálně oběd na rozloučenou, transfer na letiště a v odpoledních hodinách odlet do Prahy.
Porto

Kód
P659-19-1

Termín
27.08. – 31.08.

Cena
17 990,-

Svoz let.
L1

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Porto – Praha, let. taxy a poplatky, transfer z/na letiště, dopravu busem dle programu,
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, veřejnou dopravu, vyhlídkový bus, lodě, lanovky, pobytovou taxu, fakult. služby a vše ostatní,
co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2900 Kč, fakult. výlet 3. den v okolí řeky Douro (od 12 osob) 2870 Kč, fakult. výlet
4. den místním busem (od 12 osob) 1700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

PORTUGALSKO
Cabo da Roca

Santa Maria de Belem

Lisabon

ÓBIDOS » NAZARÉ » ALCOBACA » BATALHA » COIMBRA » PORTO » BRAGA » GUIMARAES » TOMAR »
FÁTIMA » LISABON » SINTRA » CABO DA ROCA » CASCAIS » ESTORIL

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.
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 královského 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 velikáni 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, městečka 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, pozoruhodná 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 obchodním, 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: Snídaně, před odjezdem na letiště zastávka u CRISTO REI, transfer na letiště, odlet do Prahy.
Kód
P628-19-1
P628-19-2
P628-19-3

Termín
24.05. – 31.05.
05.07. – 12.07.
20.09. – 27.09.

Cena
27 990,27 990,27 990,-

Svoz let.
L5
L5
L5

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Lisabon – Praha vč. let. tax a poplatků, transfery do/z hotelu, 7x ubytování v hotelu*** - 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 dopravu, pobyt. taxu, Fado se 2 nápoji cca 30 €, fakult. služby a vše ostatní, co není
uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 5700 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč
s možností připojištění vyššího storna + 250 Kč

LISABON, KRÁLOVSKÁ SÍDLA

A KRÁSY POBŘEŽÍ ATLANTIKU S KOUPÁNÍM
Zažijte v Lisabonu slávu portugalských mořeplavců, slavnost patrona města, poznejte nádherné kostely,
kláštery i paláce, ale i romantické skalnaté pobřeží a přímořská rybářská městečka s plážemi. Ochutnejte
výborná portugalská vína, tradiční jídla a poslechněte si slavné fado. Barevná čtvrť Alfama, historické
tramvaje, čtvrti Chiada a Bairro Alto. Věž Belém, která vítala mořeplavce ze zámořských cest a klášter
Mosteiro dos Jerónimos i krásné pláže Atlantiku v létě nebo v říjnu majestátní Evora, prastaré megality
a 17 km dlouhý most Vasco da Gama. Ubytování v centru Lisabonu umožňuje užít si večerní atmosféru
s živou hudbou na ulicích a stylové restaurace.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy, večer přílet do Portugalska - LISABON, ubytování v centru.
2. den: LISABON, Praça do Commercio, historickou turistickou žlutou tramvají, Alfama, úzké, příkré
a křivolaké uličky, kostel s klášterem Sv. Vincent, Largo das Portas s kavárnami a specialitami, Castelo de
S. Jorge, pevnost a sídlo portugalských králů, vyhlídkové terasy, dům patrona města svatého Antonína,
katedrála Sé ze 12. stol. na místě mešity, výtahem, který obdivoval i Eiﬀel (Elevador de Sta. Justa),
Igreja do Carmo, ruina karmelitského kostela, Bairo Alto, večerní Baixa, ulice plné portugalských restaurací
3. den: Čtvrť Belém, jízda vyhlídkovým autobusem, Mosteiro dos Jerónimos, , hrob Vasco de Gama,
Padrão dos Descobrimentos, exteriér památníku portugalských mořeplavců, Torre de Belém, fakultativně projížďka lodí do čtvrti Belém, pohodlně s krásnými výhledy na Castelo de S. Jorge, katedrálu
a hist. centrum, Cristo Rei (socha Krista), most Ponte 25 de Abril, možnost ochutnávky portugalských vín
4. den: Indiv. program v LISABONU, návštěva muzeí, akvária či pobyt u Atlantiku nebo fakult. výlety:
v červnu: Celodenní výlet vlakem za vínem do PORTA s průvodcem (cca 58 €), druhé největší město
Portugalska , historické město, katedrála Sé, Eiﬀelův most, ochutnávka slavného portského vína.
v červenci: Cesta a koupání na pobřeží Atlantiku: LISABON, ranní zastávka v tržnici, Cais de Sodré,
plážovým vlakem do přímořského ESTORIL (např. James Bond Casino Royal), CASCAIS, historické centrum,
barevné uličky, rybářský přístav, pevnost, nádherná vila hraběte Castro Guimãres, fakultat. grilované čerstvé
ryby nebo maso, možnost koupání na několika písečných plážích mezi útesy, krátká procházka na
skalní útvary Boca do Inferno („ústa pekla“), na skalnatém pobřeží, kde divoké vlny bičují pobřeží, divoké
vlny bičují pobřeží, přístav plachetnic, variantně indiv. LISABON muzejní a moderní.
v říjnu: Cesta do vnitrozemí do kraje Alenteja, přes supermoderní 17 km dlouhý most Vasco da Gama s
výhledy na čtvrť EXPO 98 a mrakodrapy, EVORA, hradbami obehnané město , sídelní město portugalských
králů, katedrála Sé, zachovalý římský chrám, kostely zdobené azulejos (malované keramické dlaždice), univerzita, pohodová turistika v kraji megalitů, největší dolmen v Portugalsku, korkové háje a vinohrady.
5. den: Fakultativní výlet do Serra de Sintra - : Palácio de Queluz, královský palác s nádhernými zahradami, SINTRA, Palácio Nacional de Sintra, královská rezidence až do roku 1880, cesta přes COLARES
- půvabná vesnička plná květin na svazích Serry de Sintra a obklopená vinicemi, průjezd Národním parkem
Sintra-Cascais až na Cabo da Roca, nejzápadnější bod kontinentální Evropy (můžete si koupit i certifikát),
zastávka na surfařské pláži Guincho, variantně individuálně atmosféra LISABONU a návštěva muzeí nebo
v červenci celodenní relax na plážích Atlantiku, vláčkem na pláž Cascais, večerní čtvrť Chiado s „fadem“,
fakultativně jedinečný zážitek - večeře s vínem a hudebním programem.
6. den: LISABON, dopoledne volno k nákupům ev. prohlídce dle času odletu, odpoledne odlet do Prahy,
návrat v podvečer
CK si vyhrazuje právo drobných změn a posunů programu vzhledem k počasí a letovým řádům.
Kód
P716-19-1
P717-19-2
P718-19-3

Termín
11.06. – 16.06.
09.07. – 14.07.
01.10. – 06.10.

Cena
19 390,19 390,19 390,-

Svoz let.
L1
L1
L1

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha–Lisabon-Praha vč. let. tax a zavazadla, transfer z/na letiště místní dopravou, 5x ubytování v hotelu v centru Lisabonu, 5x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: veřejnou dopravu v Lisabonu, loď, fakult. výlety (Sintra a další dle termínu), ochutnávky, vstupné do
objektů (110 € mimo fakult. výlety) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 3950 Kč (povinné při nedoobsazení), fakult. výlet 5. den Sintra, Cabo da Roca (od 12
osob) 1250 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Fakult. výlety: v termínu 11.06. záloha 1500 Kč za zpáteční vlak do Porta (od 15 osob); aktuální cena 60 €/os. - doúčtováno
na místě, v termínu 09.07. záloha 500 Kč za fakult. výlet k Atlantiku (Estoril, Cascais; od 8 osob), v termínu 01.10. záloha
1100 Kč za fakult. výlet do Evory (od 12 osob)
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIŽNÍ EVROPA

PORTUGALSKO - ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ

OKRUH ZEMÍ VÍNA, SLUNCE A PAMÁTEK UNESCO

ŠVÝCARSKO
Matterhorn

KRÁSY ŠVÝCARSKA A ALPSKÝCH VELIKÁNŮ

JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ALPSKÝCH OKRUHŮ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

ŽENEVSKÉ JEZERO » MONTREUX » CHILLON » YVOIRE » ŽENEVA » CHAMONIX » MONT BLANC »
KANTON WALLIS » ZERMATT » MATTERHORN » GORNERGRATT » ALETSCH » JUNGFRAUREGION »
FIESCHERALP »- EGISHORN » GRIMSELPASS » LUZERN

Nabízíme bohatý a pestrý program pro 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!

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (cca
Hrad Chillon
v 22:30 hod. překročení hranic z ČR) do Německa.
2. den: Ráno příjezd do MONTREUX, město
vína, přírody a slavných osobností – pobýval
zde např. Charlie Chaplin, Freddie Mercury,
procházka po promenádě, připomínající botanickou zahradu, pokračujeme k legendárnímu 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.). Vyjedeme lanovkami na
okolní vrcholy AIGUILLE DU MIDI (3 842 m n. m) nebo LE BRÉVENT (2 526 m n. m) s neopakovatelnými
výhledy na nejvyšší evropský 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. 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. Návrat na hotel.
5. den: „Švýcarský bonbónek“ nádherný celodenní výlet do oblasti
ŠVÝCA
RSKO
horských čtyřtisícovek ALETSCH –
JUNGFRAUREGION, lanovkou z měsLUZERN
tečka Fiesch na FIESCHERALP a na
JUNGFR
AUREGIO
EGGISHORN (2 869 m n. m), odkud jsou
ŽENEVS
N
KÉ
překrásné výhledy na Aletschský ledovec
JEZERO
EGGISHO
, dlouhý 25 km a na Konkordiaplatz - zde
RN
MONTRE
je ledovec nejmocnější i na trojlístek JungYVOIRE
UX
FIESCHE
RALP
ŽENEVA
ALETSC
frau, Mönch a Eiger. Zájemci vystoupají
H
až na vrchol EGISHORNU (2 962 m n. m.).
WALLIS
GORNER
Možnost turistiky dle vlastních dispozic nebo
ZERMAT GRATT
průvodce na místě doporučí ideální turistiku.
CHAMON MATTERH T
ORN
IX
Návrat na ubytování do Fiesche.
MONT B
LANC
6. den: Cesta přes vysokohorské sedlo GRIMITÁLIE
SELPASS a horské průsmyky do historického
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centra země LUZERNU, „brána do Centrálního Švýcarska“ i takto je někdy město označováno. Prohlídka Starého města proslaveného dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Doporučujeme výjezd lanovkou
na PILATUS – lodí po Vierwaldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě, se
sklonem 48°). Odjezd do republiky.
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách, Praha cca 6.00 hod. a dále dle míst nástupů.
Jungfrau - Monch - Eiger

Luzen

Kód
CH630-19-1
CH630-19-2
CH630-19-3
CH630-19-4

Termín
01.07. – 07.07.
22.07. – 28.07.
19.08. – 25.08.
09.09. – 15.09.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, jízdné Täsch – Zermatt
a zpět, 4x ubytování v hotelu - 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 1790 Kč, 1lůžk. pokoj 1690 Kč,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu
do 31.1.2019
Zájezdy provází Dalibora Vojvodová, Mgr. Dana Kelblová

Cena
9 990,9 990,9 990,9 990,-

Trasa
A, B, G, L + Plzeň
A, B, G, L + Plzeň
A, B, G, L + Plzeň
A, B, G, L + Plzeň

Doporučujeme
- výlety do oblasti horských čtyřtisícovek
- Jungfrauregion
- legendární hrad Chillon
- kanton Wallis a Matterhorn
- Chamonix a hora Evropy Mont Blanc
- historický Luzern a zubačkou na Pilatus

Jungfrau - Eiger

ŠVÝCARSKO
Gornergratt
Gornergratt

OHROMUJÍCÍ PANORAMA WALLISU

Lauterbrunnen

KRÁLOVNA BERNSKÝCH ALP S KARTOU

MONT BLANC EXPRESS
ALPSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ LEUKERBAD

JUNGFRAU A OKOLÍ INTERLAKENU

BERN » GRUYÉRES » CHAMONIX » AIGULLE DI MIDI » MONT BLANC EXPRESS » MARTIGNY »
ZERMATT » MATTERHORN » GORNERGRATT » LEUKERBAD

INTERLAKEN » THUNERSEE » THUN » WILDERSWIL » SCHYNIGE PLATTE » KLEINE SCHEIDEGG »
JUNGFRAUJOCH » GRINDELWALD » FIRST » LAUTERBRUNNEN » TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY »
MÜRREN

JUNGFRAU TRAVEL PASS V CENĚ ZÁJEZDU

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, (cca v 23:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Ráno hlavní město Švýcarské konfederace BERN , jedinečné středověké centrum stěsnané na malém 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 pak pokračujeme přes
středověké město Sion s výhledem na opevněný kostel Valére, dominantní pevnost Tourbillon ze 13. století
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, Praha cca 6.00 hod. a dále dle míst nástupů.
Kód
CH631-19-1

Termín
30.07. – 04.08.

Cena
8 290,-

Trasa
A, B + Plzeň

Cena zahrnuje:
dopravu luxusním klimatizovaným busem, jízdné Täsch – Zermatt a zpět, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, lanovky, vláček, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
Mont Blanc Express 25 €, 1lůžkový pokoj 1290 Kč, 2x večeře 1100 Kč,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
BERN

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Doporučujeme
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- Chamonix a Mont Blanc Express
- Matterhorn a jedinečné panorama horských čtyřtisícovek
- městečko čokolády a sýrů Gruyéres
- alpské termální lázně a relaxace v Leukerbad

Snová panoramata, idylické vesničky, majestátní vrcholky hor a rozlehlá jezera, to vše uvidíme s pomocí
karty Jungfrau Travel pass. Prozkoumáme rekreační oblast Jungfrau regionu, dominantní vrcholy Jungfrau, Eiger, Mönch, vyjedeme na náhorní plošinu s překrásnou alpskou zahradou, projdeme se „Sviští
cestou“ a jako vrchol zájezdu nejstrmější zubačkou světa na Top of Europe.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca v 23:00
hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Ráno prohlídka lázeňského města INTERLAKEN,
rozkládající se mezi jezery Thunersee a Brienzersee.
Výlet lodí po Thunersee – nejkrásnější vodní nádrž ve
Švýcarsku (v kartě), až do městečka THUN, fakultativně návštěva hradu (10 CHF). Návrat lodí do Interlakenu
a odjezd na ubytování.
3. den: Odjezd do vesničky WILDERSWIL, ležící na úpatí
divokého alpského údolí. Odtud výjezd zubačkou na náhorní plošinu SCHYNIGE PLATTE výjimečné místo svou
polohou nad údolími a pohledy na okolní vrcholy, zubačka
šplhá 7 km do výše 1 967 m.n.m. Prohlídka Alpské zahrady,
která čítá cca 600 rostlin a turistika v okolí, např. Panoramatická cesta s výhledy na Jungfrau, Eiger a Mönch.
Návrat do údolí zubačkou, (v kartě). Odjezd na hotel .
4. den: Ráno vyjedeme zubačkou do KLEINE SCHEIDEGG a fakult. 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, vyhlídková terasa, ledovcový palác (zlevněné vstupné 69 CHF). Návrat na hotel.
5. den: Vlakem přejedeme z Interlakenu do GRINDELWALDU, odtud výjezd lanovkou na FIRST (2 167 m.
n.m.), turistika např. po Sviští cestě, která začíná u horní stanice lanovky a končí v sedle Grosse Scheidegg,
během této procházky můžeme pozorovat zdejší početnou populaci svišťů a informační tabule nám prozradí
i zajímavosti z jejich života. Odtud návrat do údolí lanovkou (vše v kartě).
6. den: Odjezd do vesničky LAUTERBRUNNEN, prohlídka fantastických skalních Trümmelbaschských
vodopádů, odpoledne výjezd lanovkou a adhezní dráhou do nejpohlednější alpské vesničky MŰRREN pod
Schilthornem, s výhledem na tzv. PANORAMAWEG - Eiger, Mönch a Jungfrau, lehká turistika v okolí, sjezd
do údolí (vše v kartě). Večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách, Praha cca 6.00 hod. a dále dle míst nástupů.
Kód
CH632-19-1

Termín
29.07. – 04.08.

Cena
14 890,-

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

Poznejte s námi rozmanitosti a krásy Švýcarska. Navštívíme jedinečný Bern, gastronomií nabité středověké Gruyéres, Chamonix, vyjedeme lanovkou na Aigulle du Midi. Čeká nás jízda panoramatickým
Mont Blanc Expressem a symbol Švýcarska Matterhorn. Perfektní relaxaci si užijeme mezi mohutnými
horskými masívy v nejznámějších termálních lázních Leukerbad.

Trasa
A, B + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani,
Jungfrau travel pass (loď, lanovky, zubačky vše v ceně), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy mimo kartu, zlevněné vstupné 4. den - Jungfraujoch, fakult. služby a vše ostatní, co
není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
LUZERN
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1090 Kč, 4x večeře
1290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
RSKO
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Doporučujeme
- Schynige Platte – panoramatické výhledy
- Jungfraujoch – ledovce a věčný sníh
- turistika po Sviští cestě
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ŠVÝCARSKO, LICHTENŠTEJNSKO
Jungfraujoch

Luzern
Matterhorn

ŠVÝCARSKO A GLACIER EXPRESS

NEJPOMALEJŠÍ RYCHLÍK SVĚTA

MATTERHORN, KRAJ VĚČNÉHO LEDU

VLÁČKY, ZUBAČKY, ZÁJEZD MNOHA NEJ

LEDOVCE, LÁZNĚ, JEZERA

VADÚZ » LUZERN » PILATUS » GRINDELWALD » JUNGFRAUREGION » KLEINE SCHEIDEGG »
JUNGFRAUJOCH » TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY » FIESCH » WALLIS » ZERMATT » GORNERGRATT
» KLEIN MATTERHORN » BRIG » VLÁČEK GLACIER EXPRESS » CHUR

FURKAPASS » VISP » GSPON » SAAS-FEE » FELSKINN » MITTELALLALIN » LEUKERBAD » TÄSCH »
ZERMATT » GORNEGRATT » RIEFELSEE » VEVEY » BROC

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“.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

WALLIS – ALPY PRO KAŽDÉHO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (cca v 01:00 hod. 17.7. překročení hranic z ČR).
2. den: V ranních hodinách krátce navštívíme VADÚZ, hlavní město jednoho z evropských ministátů LICHTENŠTEJNSKA, následně přejezd do historického centra země LUZERN - středověké Staré město proslavené
dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí a pro zájemce největší švýcarské dopravní muzeum, variantně doporučujeme 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) 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) 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), 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, Praha cca 6.00 hod. a dále dle míst nástupů.
Kód
CH633-19-1

Termín
16.07. – 21.07.

Cena
8 390,-

Trasa
A, B, G, L + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem, vláček Täsch – Zermatt a zpět, 3x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel*** ve Fieschi, sauna, fitness, WiFi), 3x snídani,
průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno
LUZE RN
v odstavci „Cena zahrnuje“
PILATUS
Fakultativní příplatek:
VADÚZ
1lůžk. pokoj 1000 Kč, 3x večeře 1500 Kč, komplex. pojištění vč.
CHUR
storna zájezdu 210 Kč. Zájemci o výlet Glacier Express 2800 Kč
JUNGFR
AU
RE GION
GRINDE
(nutná rezervace předem v CK, min. měsíc před odjezdem). JungLWALD
fraujoch (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen)
FIES CH
a Pilatus informace o ceně poskytne CK.
Sleva:
GLACIE
R EX PRES
3. osoba na pokoji 400 Kč
S
ZE RMAT

T

KLEIN MA
TTERHO
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SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezd provází Lukáš Zedníček

Vydejte se s námi na jih Švýcarska do kantonu Wallis, který se může právem pyšnit přívlastkem samých
„nej“ – najdeme zde největší počet čtyřtisícových vrcholků v Alpách, nejvyšší horu Švýcarska, nejvýše
položené metro na světě, nejvyšší přehradní hráz v Evropě či nejluxusnější horská střediska, jakými jsou
třeba Saas Fee nebo Zermatt. Pod zasněženými štíty hor se vyrábějí nejen pověstné švýcarské sýry
a čokoláda, ale také výborné víno a další produkty.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca v 22:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Přes průsmyk FURKAPASS spojující kantony Uri a Valis přejedeme do VISPU. Cestou se nám naskytne nádherný pohled na Rhonský ledovec, ležící v centru Švýcarských Alp, impozantní pohledy na údolí Rhony, Bernské a Waliské Alpy. Vyjedeme lanovkou na GSPON, procházka po hřebeni, návrat lanovkou
a pěšky do hotelu ve Staldenu. Ubytování.
3. den: Ráno odjedeme do světoznámého horského střediska SAAS-FEE (1 803 m), ležícím v jižním kantonu
Wallis „přes kopec“ od Zermattu, obklopeného 13 štíty čtyřtisícovek a 9 ledovci. Lanovkou vyjedeme do
Felskinnu, odtud podzemní dráhou vysekanou v ledu až do ledovcového areálu MITTELALLALIN (3 500 m),
prohlídka ledovcové jeskyně, otáčivá restaurace s úchvatnými pohledy na ledovcový svět, zpět do Saas-Fee,
prohlídka střediska, popř. můžeme využít i další lanovky např. výjezd na Hannig (2 350 m), Längﬂuh (2800
m), návrat na hotel.
4. den: Po snídani odjedeme 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 s nádhernými výhledy do okolí a tyčící se Matternhorn. Návrat na ubytování.
5. den: Ráno odjedeme do Täsche, odtud vlakem do ZERMATTU (1 615 m), známého střediska na úpatí
MATTERHORNU, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské vesnice. Fakultativní výlet
horským vlakem do GORNERGRATTU (3 100 m) ležícím mezi dvěma ledovci Gornergletscher a Findelgletscher s krásnými rozhledy na skupinu více než 20 čtyřtisícových vrcholků - Monte Rosa (4 634 m), Matterhorn (4 478 m), Dom a Täschhorn, můžeme sejít k jezeru RIEFELSEE s překrásnými výhledy na Matterhorn
a zpět do Zermattu. Těm kteří dají přednost prohlídce Zermattu, doporučujeme procházku rozkvetlou alpskou
krajinou s výhledy k soutěsce GORNERSCHLUCHT (cca 2 hod. tam i zpět) V podvečer návrat na ubytování.
6. den: Odjezd do městečka VEVEY na břehu Ženevského jezera, procházka po promenádě, socha Ch. Chaplina, památník J. Palacha, nákup suvenýrů a dárků. Odjezd do ČR, cestou krátká návštěva městečka BROC,
možnost prohlídky místní čokoládovny.
7. den: Příjezd v ranních hodinách.
Kód
CH634-19-1

Termín
13.07. – 19.07.

Cena
9 890,-

Trasa
A, B + Plzeň

Cena zahrnuje:dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani,
jízdné Täsch – Zermatta zpět, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, vláčky,
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1900 Kč,
BROC
4x večeře 1700 Kč, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 250 Kč
VEVEY
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Doporučujeme
- horské středisko Saas-Fee
- ledovcový areál Mittelallalin
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ŠVÝCARSKO
Hrad Chillon

OKOLO ŽENEVSKÉHO JEZERA

ŠVÝCARSKO

MULHOUSE » NEUCHÂTEL » LA CHAUX DE FONDS » MURTEN » GRUYERES » BROC » LAUSANNE »
VEVEY » ŽENEVA » OUCHY » CHILLON » MONTREUX » ROCHERS DE NAYE

Vydejte se s námi okolo Ženevského jezera, navštívíme Ženevu, Lausanne, hrad Chillon, město Neuchâtel, odkud se vysílá oficiální „tikání“ přesného švýcarského času, sladké království v Brocu, „srdce ženevské riviéry“, Montreux, nebo „sviští ráj“ na vrcholku Rochers de Naye. Cesta tam bez nočního přejezdu!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes Německo do Švýcarska. V podvečer
Ženeva
se ubytujeme v nejjižnějším místě Alsaska,
nedaleko hranice se Švýcarskem v pěší vzdálenosti od centra MULHOUSE.
2. den: Odjedeme k břehům Neuchâtelského
jezera, zastávka ve městě NEUCHÂTEL, odkud se vysílá oficiální „tikání“ přesného švýcarského času, monumentální 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 hodinářského 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 GRUYERES, 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, sochami, 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 sousedního MONTREUX, „srdce ženevské riviéry“. Z města odjedeme ozubnicovou železnicí do nadmořské výšky 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 11 druhů svišťů z Evropy, Asie a Ameriky a díky kameře 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.
Kód
CH635-19-1

Termín
30.07. – 04.08.

Cena
11 290,-

Trasa
C, M + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux.klim. busem, 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 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 2500 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Slevy: 3. os. na přistýlce 1000 Kč

A VÝLET „HORSKÝM EXPRESEM“
EINSIEDELN » SCHWYZ » LUZERN » LUGANO » MELIDE » CASLANO » BELLINZONA » SV. MOŘIC

Zájezd pro milovníky horské přírody a výlet horským vláčkem přes průsmyk Bernina, kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie do Pontresiny.
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“, BELLINZONA . K večeru návrat zpět do chaty, večeře.
4. den: Rétorománská část Švýcarska. Odjedeme přes průsmyk JULIER (2 228 m) do městečka POSCHIAVO, 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.
Kód
CH636-19-1
CH636-19-2

Termín
23.05. – 27.05.
05.09. – 09.09.

Cena
6 190,6 190,-

Trasa
A+ Plzeň
A+ Plzeň

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

Poznávací zájezdy pro kolektivy
Cenové zvýhodnění a školy
pro skupiny

Dlouhodobá zkušenost
Máme tisíce spokojených klientů, kteří se k nám rádi vracejí!
Férová nabídka
Naše podmínky jsou čitelné, ceny jsou konečné a jsme pojištěni!

Kombinací Vašich přání s našimi znalostmi a zkušenostmi
můžeme vytvořit Váš individuální program.
e-mail.: brno@redok.cz

tel.: +420 461 530 663

mobil: +420 739 456 516
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

NEJEN ZA TAJEMSTVÍM HODINEK, ČOKOLÁDY A SÝRA

NĚMECKO
Zámek Schwerin

BAVORSKÉ ALPY, ORLÍ HNÍZDO

ZÁMKY LUDVÍKA II. A INNSBRUCK

UBYTOVÁNÍ V HOTELU S WELLNESS PŘÍMO POD ZUGSPITZE
ZÁJEZD ZA JEDINEČNÝMI VÝHLEDY A POHÁDKOVÝMI ZÁMKY
LINDERHOF » NEUSCHWANSTEIN » MOST HIGHLINE 179 » ZUGSPITZE » GARMISCH-PARTENKIRCHEN
» SOUTĚSKA PARTNACHKLAMM » MITTENWALD » INNSBRUCK » KEHLSTEIN » ORLÍ HNÍZDO »
BERCHTESGADEN

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

Bavorsko, země oplývající nádhernou alpskou scenérií. Navštívíme okouzlující přírodu NP Berchtesgaden,
městečka a vesnice, pohádkové zámky a zavítáme i do Innsbrucku, hlavního města rakouského Tyrolska.
Ubytování v hotelu s wellness a bazénem přímo pod Zugspitze.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních nočních hodinách odjezd z ČR.
Zámek Neuschwanstein
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 Marienbrücke nad propastí Pöllathschlucht.
Nezapomenutelnou kulisu oblasti dotváří zámek HOHENSCHWANGAU 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. Dopoledne 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. Odpoledne nejznámější středisko Bavorských Alp GARMISCH-PARTENKIRCHEN, dějiště olympijských her. Od
skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM. 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 hrobkou Maxmiliana I. a sochami Habsburků 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, následně 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 prohlídce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 23.00 hod. a dále dle míst nástupů.
Kód
D637-19-1

Termín
24.07. – 28.07.

Cena
6 890,-

Trasa
D + Ostrava (+500)

Ubytování: horský hotel *** s vyhlídkou na Zugspitze nabízí 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, balkonem, Sat-TV, WiFi
zdarma, minibarem. Hostům je k dispozici vnitřní bazén, sauna a solárium.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v horském hotelu *** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 3x bufetovou
snídani, využití hotelového wellness a bazénu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 1700 Kč, 3x večeře – výběr ze 3 menu o 3 chodech vč. salátového bufetu 1000 Kč,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Zájezd provází Naděžda Šauerová
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OSTROV HELGOLAND

PŘÍRODNÍ KRÁSY LÜNEBURSKÉHO VŘESOVIŠTĚ
HRÁZDĚNÁ A HANZOVNÍ MĚSTA

QUEDLINBURG » WERNIGERODE » SCHWERIN » LÜBECK » NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ » OSTROV
HELGOLAND » OSTROV DUNA » BRÉMY

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 Wernigerde
a velkolepý zámek Schwerin.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách do Německa (po půlnoci v cca 01:30 hod. překročení hranic z ČR).
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 zámek „Neuschwanstein severu“. Odpoledne navštívíme SCHWERIN s polohou mezi sedmi jezery a jeho velkolepý 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 středověku 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 močály, 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 budeme 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 (přejezd hranic do ČR v cca 04:00 hod).
Kód
D638-19-1

Termín
14.08. – 18.08.

Cena
6 590,-

Trasa
A, B

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 odND
stavci „Cena zahrnuje“
HELGOLA
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Doporučujeme
- Helgoland - ráj pro milovníky focení
- krása Lüneburských vřesovišť
- hanzovní města Baltu
- velkolepý zámek Schwerin
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NĚMECKO A DÁNSKO

MALEBNÁ MOSELA

A ROMANTICKÉ PORÝNÍ

KODAŇ A ZÁMEK KRONBORG

ÚDOLÍM VINIC, PRASTARÝCH MĚST A STŘEDOVĚKÝCH HRADŮ

CELLE » BRÉMY » HAMBURK » LÜBECK » EUTIN » KRONBORG » KODAŇ » ROSKILDE

MOHUČ » LORELEI » BOPPARD » KOBLENZ » MARIA LAACH » COCHEM » TREVÍR » MONSCHAU »
CÁCHY » KOLÍN NAD RÝNEM » BONN » LIMBURG » HEIDELBERG

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!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hod. odjezd z ČR do Německa. Romantické CELLE, historické jádro, hrázděné 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, renesanční 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 Buddenbrookových - muzeum věnované rodině Mannových a milovníci sladké mandlové pochoutky by neměli vynechat
návštěvu Niederreger Café - marcipánové muzeum s marcipánovými sochami v životní velikosti. Pokračujeme
krajinou Holštýnského Švýcarska. EUTIN, malebné domy i paláce vdov. Scenérie jako z pohádky až na konec
ostrova Fehmarn, odkud trajektem do Dánska, 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 královny, 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 Amalienborg. 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.).
Kód
D639-19-1

Termín
30.07. – 04.08.
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Cena
12 690,-

Trasa
C, M + Olomouc (+350)

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 4500 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Sleva:
3. os. na přistýlce 2000 Kč

Doporučujeme
- hanzovní město BRÉMY
- druhé největší německé město HAMBURK
- rodiště Thomase Manna, město LÜBECK

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.
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 opředeného 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 pravděpodobně 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
katedrálou, 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,
překrásné 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.
Kód
D640-19-1

Termín
12.06. – 16.06.

Cena
7 490,-

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

HANZOVNÍ MĚSTA NĚMECKA

Trasa
J*+ Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenO
stvím, 3x snídani, průvodce
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Cena nezahrnuje: vstupné (cca 60 €), vyhlídkovou
NĚME
KOLÍN
plavbu, pobytovou taxu, fakult. služby, projížďky lodí
BONN
CÁCHY
BONN
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
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Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2490 Kč, komplex.
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pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
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Doporučujeme
- středověké Cáchy, královské a císařské sídlo
- plavbu údolím Rýna
- Monschau a hrázděné domy
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NĚMECKO
Hrad Eltz

Bastei

NĚMECKO - VELKÝ OKRUH

KRÁLOVSKÁ MĚSTA, ÚDOLÍ MOSELY A RÝNA, NĚMECKÁ HANZA
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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

Zájezd nám nabídne nejvíce navštěvované lokality Německa - historické památky, krásná města pulzující životem, architektonické skvosty, bohatý noční život, tradiční zvyky, krásnou přírodu Černého lesa
a údolí Rýna.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd Moravy a východních Čech v pozdních večerních hodinách.
2. den: Odjezd z Prahy těsně po půlnoci z 22. 7. na 23. 7. Ráno zastávka v POSTUPIMI, prohlídka zámku
SANSSOUCI , letní sídlo německých císařů. BERLÍN , 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 zachovalým 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 renesančním 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 můžeme vidět gotickou radnici,
Doporučujeme
lázeňský park, kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM , nejslavnější
gotická stavba v Německu - ohromný Dóm a množství dochovaných
- romantické ÚDOLÍ MOSELY
románských kostelů, malebné domy na Fischmarktu, radnice, velké
- krásný barokní HEIDELBERG
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 památek 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. Celému 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.
Kód
D641-19-1

Termín
22.07. – 30.07.

Cena
12 990,-

Trasa
A + Ostrava (+500)

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 1000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
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SASKÉ ŠVÝCARSKO, DRÁŽDANY A MÍŠEŇ

METROPOLE NA LABI, PŘÍRODNÍ SCENÉRIE
PLAVBA KOLESOVÝM PARNÍKEM DO DRÁŽĎAN

BAD SCHANDAU » PEVNOST KÖNIGSTEIN » SKALNÍ MOST BASTEI » PIRNA » DRÁŽĎANY » MÍŠEŇ »
ZÁMEK MORITZBURG » RADEBEUL

Příjemný krátký program, nabízí množství nezapomenutelných dojmů a zážitků z úchvatných přírodních
scenérií Saského Švýcarska. Poplujeme lodí starodávným kolesovým parníkem po Labi, navštívíme umělecké sbírky celosvětového významu v Drážďanech, navštívíme Porcelánovou manufakturu a muzeum
v Míšni. Vzpomínky na dětství v nás vyvolá pohádkový zámek Moritzburg nebo Muzeum Karla Maye
v Redebeulu, jehož dobrodružné knihy jsme v mládí nadšeně četli.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno (6:00 hod) cesta přes Prahu a Děčín podél Labe do Německa. Prohlídka BAD SCHANDAU
na pravém labském břehu, pověstmi opředené hrázděné domy v loďařské čtvrti Postelwitz nebo ocelová
konstrukce s výtahem Ostrau Turm (50 m), sloužící nejen jako rozhledna, ale i spojení s městskou čtvrti
Ostrau, nacházející se nad centrem Bad Schandau. Navštívíme nedalekou pevnost KÖNIGSTEIN na stolové
hoře (240 m) nad hladinou Labe, jedna z největších pevností Evropy. Úžas budí monumentální pískovcová
hradba pevnosti nebo 152 m hluboká studna. Odpoledne procházka po skalním mostě BASTEI, s krásnými
výhledy na okolí řeky Labe. Po krátké prohlídce starobylého přístavního města PIRNA následuje plavba po
Labi tradičním kolesovým parníkem do DRÁŽĎAN. Večer ubytování v hotelu v Drážďanech.
2. den: Ráno další labská metropole MÍŠEŇ. Mohutný hrad Albrechtsburg, bývalé hlavní sídlo vládnoucího
saského rodu Wettinů. Míšeňský porcelán je světově uznávaná značka. Do tajů jeho výroby nám dá nahlédnout, v Evropě nejstarší, Porcelánová manufaktura a muzeum. Odpoledne MORITZBURG, barokní zámek
zasazený do kouzelné jezerní krajiny, kde byla natáčena nejznámější česko-německá filmová pohádka Tři
oříšky pro Popelku. Karel May a město RADEBEUL, životní patálie Karla Maye nám přiblíží Muzeum Karla
Maye, spisovatele dobrodružných románů. Ve své době byl Karel May, duchovní otec indiánského náčelníka Vinnetoua, nejslavnější osobností Německa. První část prohlídky města DRÁŽĎANY a jejich zajímavostí.
Exoticky působící sídlo tabákové společnosti Yenidze nebo Pfundova kachlíková novorenesanční mlékárna.
Podvečerní procházka historickým centrem Drážďan po Brühlově terase přes Augustův most ke zlaté soše
Augusta Silného.
3. den: DRÁŽĎANY až do podvečerního odjezdu bude dostatek času k prohlídce muzeí a galérií – Rezidenční
zámek se sbírkami Grünes Gewölbe, Zwinger; drážďanské kostely, Frauenkirche, Katedrála Nejsvětější
Trojice a další významné stavby, Semperova opera dle libosti a zájmů každého. Odjezd domů, přes Prahu
(20:00 hod) cesta dle jednotlivých nástupních míst.
výhled z pevnosti Königstein

Kód
D642-19-1

Termín
21.06. – 23.06.

Cena
4 150,-

Trasa
A, Ostrava (+500)

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x bufetovou
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, plavby, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 1400 Kč, 2x večeře formou bufetu 730 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč

NĚMECKO, LICHTENŠTEJNSKO, ŠVÝCARSKO
Postupim

BODAMSKÉ JEZERO S KARTOU

Navštívíme Drážďany s obrazárnou Zwinger, postupimský park Sanssouci a Berlín, město mnoha tváří,
jehož současná architektura je přehlídkou špičkových světových architektů.
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“, jedinečné terasy. Večer ubytování v okolí Berlína.
2. den: Prohlídka staronové metropole BERLÍN . Trasa povede bulvárem Karla Marxe, zamíříme do bývalé 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. Navštívíme 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.
Kód
D643-19-1

Termín
30.08. – 01.09.

Cena
4 990,-

Trasa
C, P

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, vyhlídkovou plavbu, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1790 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč

TAJEMNÝ HARZ

SLAVNOST ČARODĚJNIC, ÚZKOKOLEJKOU NA BROCEN
Poznejte s námi kraj tajuplného a romantického pohoří Harz, místa opředená pověstmi o čarodějnicích.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hod. (hranice ČR v cca 8:30 hod.). GERNRODE , hrázděné městečko, kostel sv.
Cyriaka, muzeum kukačkových hodin. QUEDLINBURG , starobylé město z hrázděných domů, hradní návrší
s románskou katedrálou.
2. den: GOSLAR , město Hansy, důl na stříbrnou rudu Rammelsberg , exkurze do objektů nejstarších
dochovaných průmyslových staveb na světě. BAD HARZBURG, koupání ve slaných termálních lázních.
3. den: Krápníková jeskyně BAUMANSHÖHLE, THALE a pohádkový kraj Harzu – lanovkou na vyhlídky
a výšinu Hexentanzplatz na čarodějnickém vrchu, údolí řeky BODE , turistika (6 km podél řeky a skal),
pískovcové skály, peřeje variant. možné lanovku na protější vrch Rosstrappe a lehká turistika s vyhlídkami do
kaňonu. BLANKENBURG, procházka rozlehlými barokními zahradami, zámek nebo procházka skalními útvary
k Čertově stěně – Teufelsmauer (cca 3hod.)
4. den: WERNIGERODE, hrázděné světové centrum čarodějnic, hrad vysoko nad městem, radnice, lidové
trhy variant, vláčkem úzkokolejné železnice na nejvyšší vrch Harzu – horu Brocken, výhledy a turistika.
Večer slavnost a rej čarodějnic na hradě do pozdních hodin. Odjezd pozdě večer do ČR.
5 den: Návrat v časných ranních hodinách.
Kód
D755-19-1

Termín
27.04. – 01.05.

Cena
6 990,-

Trasa
J

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1900 Kč, zpáteční jízdenka vláčkem na Brocen 1100 Kč, záloha za vstup do dolu Rammelsberg 100 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

DO POMEZÍ TŘÍ ZEMÍ

BREGENZ » SÄNTIS » APPENZEL » HEIDEN » RORSCHACH » STEIN AM RHEIN » MEERSBURG » PIZOL
» HEDIDORF » PFÄNDER » LINDAU

Poznáme zajímavá místa v okolí Bodamského jezera, o jehož břehy se dělí tři státy. Během našeho putování kolem jezera se nám naskytnou panoramata hor, ohromí nás jedinečné výhledy do okolních států
či na jezerní plochu. Projedeme se vyhlídkovým vláčkem, navštívíme tradiční muzea a ochutnáme místní
speciality. Zájezd bez nočních přejezdů, lanovky a vstupy jsou v ceně.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR. V podvečer příjezd do hlavního města Vorlarlberska BREGENZ, město mezinárodní architektury. Stopy zde zanechali např. Hans Hollein, Jean Nouvel a Peter Zumthor.
Možná ještě důležitější než slavná jména je však samotný kroužek „Vorarlberských architektů“. Jejich rukopis
– dřevo ve strohém moderním stylu – je viditelný už léta v celém okolí. Prohlédneme si tzv. Jezerní scénu,
která je dějištěm oper v letních měsících. Odjezd na ubytování na okraj města nedaleko jezera.
2. den: Odjezd do Švýcarska pod vrchol majestátní hory SÄNTIS. Gondolovou lanovkou vyjedeme do výšky
2 502 m s panoramatickou restaurací, výhledy současně do Švýcarska, Německa, Rakouska, Lichtenštejnska,
Francie a Itálie. APPENZELL, nejtradičnější švýcarská vesnice, procházka vesnicí s malovanými dřevěnými
domy, možnost návštěvy místního folklórního muzea se sbírkami výšivek, oděvů a s ukázkami tesařských
prací. Město HEIDEN, muzeum Henry Dunanta, zakladatele Červeného kříže. Cesta vyhlídkovým vláčkem do
přístavního městečka RORSCHACH s hradem Wartegg, kam se uchýlila císařovna Zita se svým manželem po
pádu monarchie, dnes hotel. Odpočinek na promenádě u jezera, čas na kávu, skleničku.
3. den: Na švýcarské straně jezera prohlídka středověkého města STEIN AM RHEIN, Radniční náměstí,
renesančními domy s arkýři a barevnými fasádami. V německé části KOSTNICE si vyfotíme kámen, kde byl
upálen Mistr Jan Hus. Trajektem přeplujeme na německou stranu jezera do krásného barokního městečka
MEERSBURG, středověký hrad, nový renesanční palác to jsou hlavní lákadla města. A nesmíme také zapomenout ochutnat Müller Thurgau – víno Bodamského jezera. Abychom si užili i kouzlo nasvíceného pitoreskního
městečka plného kaváren, hospůdek a předzahrádek s vonícími specialitami, zdržíme se až do večerních hodin.
V pozdních večerních hodinách návrat do hotelu.
4. den: Po snídani se opět podíváme do Švýcarska. Lanovkami vyjedeme až pod vrchol Pizol do výšky 2 226 m.,
panoramatické výhledy. A kdo by neznal osudy malého děvčátka z knihy Heidi děvčátko z hor, která byla přeložena do více než padesáti jazyků. Podíváme se
spolu do vesničky HEIDIDORF u Maienfeldu,
Lindau
navštívíme původní „Heidihaus“ (cca 14 CHF).
Odpoledne se vrátíme přes Lichtenštejnsko
k Bodamskému jezeru. Po návratu do Bregenzu vyjedeme gondolovou lanovkou na 1064 m
vysokou horu Pfänder s dalekými výhledy. Možnost procházek nebo občerstvení v horské chatě
i s nákupem sýrů nebo místní pálenky.
5. den: Město LINDAU, procházka, maják
s ohromujícími výhledy. Osobní volno před odjezdem, gotické a renesanční domy, kavárny
a venkovní posezení. Odpoledne odjezd do ČR,
návrat v pozdních večerních hod. do Prahy
a dále dle míst nástupů (Brno noční hod.)
Kód
D644-19-1

Termín
19.06. – 23.06.

Cena
12 490,-

Trasa
C, M + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt přes Bodamské jezero, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, 3x večeři, kartu dle programu (lanovka Säntis, muzeum Appenzell, muzeum Heiden, vláček do Rorschach,
hrad a palác v Meersburg, lanovka Pizol, lanovka Pfänder), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, pobytovou taxu (cca 5 €/os./pobyt), fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2200 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Poznámka: V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány karty pro rok 2019 (uvedené atrakce jsou z roku 2018).
V případě změny bude program upraven.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

DRÁŽĎANY, BERLÍN, POSTUPIM

Meersburg

NĚMECKO, RAKOUSKO
Königsee

Malta

NP BERCHTESGADEN, ORLÍ HNÍZDO

NP VYSOKÉ TAURY A SALCBURK

POBYT S VÝLETY U MILLSTÄTTERSKÉHO JEZERA
KORUTANSKÁ KARTA V CENĚ

ALPSKÉ VYHLÍDKY, DIVOKÉ SOUTĚSKY, VODOPÁDY
V KVĚTNU VSTUP NA KRIMMELSKÉ VODOPÁDY A DO SOUTĚSKY
KITZLOCHKLAMMV CENĚ ZÁJEZDU
OBERSALZBERG » KEHLSTEIN » ORLÍ HNÍZDO » BERCHTESGADEN » GROSSGLOCKNERHOCHALPENSTRASSE » KRIMMELSKÉ VODOPÁDY » SOUTĚSKA KITZLOCHKLAMM » SALCBURK

Přes dva, NP Berchtesgaden a Vysoké Taury do Salcburku. Poznejme to nejkrásnější, čím se oba národní
parky pyšní. 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.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

PŘÍRODNÍ KRÁSY KORUTAN

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd dle objednaných nástupních míst v pozdních večerních až nočních hodinách (noc z 23.5. na
24.5. a noc z 12.9. – 13.9.).
2. den: V cca ve 2:00 hod. opustíme hranice ČR. Ráno prohlídka malé obce OBERSALZBERG v NP Berchtesgaden, která platila za II. světové války za přísně střeženou zónu a druhé centrum Hitlerovy říše. Výjezd
vysokohorskou silnicí a následně 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. BERCHTESGADEN, vláčkem do útrob solných dolů, plavba po podzemním jezeře a seznámení
se s těžbou soli. Závěrem, návštěva tradiční likérky Enzian s možností ochutnávky a nákupu likérů a pálenek.
Večer ubytování v hotelu v Rakousku v okolí Zell am See. Možnost večeře.
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.). Úchvatné výhledy
na vrchol Grossglockenru a ledovec Pastersee, pozorování svišťů. 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 KITZLOCHKLAMM. 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, návrat do ČR v nočních hodinách (cca 22:00 hod).
Salcburk

KLAGENFURT » PYRAMIEDENKOGEL » MARIA WÖRTH » MÖLLTALSKÝ LEDOVEC » WEISSSEE »
RAGGASCHLUCHT » SPITTAL AN DER DRAU » GOLDECK » MILLSTÄTTER SEE » HOCHALMSTRASSE
» ÚDOLÍ MALTATAL » PŘEHRADA KÖLNBREIN » MALTA » GMÜND » HRAD SOMMEREGG »
NOCKALMSTRASSE » NP NOCKBERGE » TURRACHERHÖHE » GERLITZEN » AFFENBERG

Užijeme si krásný týden v rakouských Korutanech, ubytováni budeme v hotelu s bazénem a saunou
u Millstätterského jezera, nedaleko městečka Spittal a vrcholu Goldeck. Odtud podnikneme výlety do
okolí. Korutanská karta, panoramatické výhledy, soutěsky, jezera, Mölltalský ledovec, vyhlídkové cesty,
to jsou Korutany.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do Rakouska. KLAGENFURT, park Minimundus s modely 140 nejznámějších 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 vrstva, fantastické výhledy. Příjemné procházky v okolí jezera WEIßSEE ve spodní
stanici lanovky. Odpoledne zdoláme po dřevěných žebřících a lávkách RAGGASCHLUCHT, jedna z nejkrásnějších a nejpůsobivějších soutěsek Rakouska. Odpoledne návštěva středověkého hradu SOMMEREGG s
muzeem 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), příjemná turistika po okolních loukách s fantastickým panoramatickým výhledem od korutanských jezer až k nejvyšší hoře Rakouska 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) 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. Návštěva středověkého hradu SOMMEREGG s muzeem mučících prostředků napříč světem a časem. Návrat na ubytování.
5. den: Dopoledne se vydáme vyhlídkovou silnicí NOCKALMSTRAßE přes oblé kopce s pastvinami NP NOCKBERGE. Prohlídka skanzenu, poté procházka z dvoutisícového sedla EISENTALHÖHE na , sedlo GLOCKENHÜTTE se zvonkem štěstí. Odpoledne zastávka v sedle TURRACHERHÖHE u jezera Turrachsee. Výjezd
lanovkou PANORAMABAHN s fantastickými výhledy na celé Korutany. Možnost 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.
Kód
A646-19-1

Kód
A645-19-1
A645-19-2

Termín
23.05. - 26.05.
12.09. - 15.09.

Cena
5 160,5 160,-

Trasa
D + Ostrava (+ 500)
D + Ostrava (+ 500)

Cena zahrnuje: opravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu,
2x bufetovou snídani, poplatek za vysokohorskou silnicí Grossglockner-Hochalpenstrasse, vstup na Krimmelské vodopády
a do soutěsky Kitzlochklamm (v termínu 23.05. - 26.05.), 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
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Termín
03.07. - 08.07.

Cena
12 990,-

Trasa
B, E

Ubytování: hotel *** se nachází cca 100 m od Millstätterského jezera. Hostům je k dispozici vyhřívaný bazén a sauna. Mimo
SatTV a rádio je na pokoji i chladnička.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu *** - 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 2350 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Poznámka: Korutanská karta (Kaertner Card), mimo Minimundus, kde je na kartu poskytována výrazná sleva, jsou všechny
ostatní vstupy, lanovky a plavby, v programu zahrnuté zcela zdarma.
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezd provází Vlasta Necudová

RAKOUSKO
Hinterglemm

ÚDOLÍ GLEMMTAL

Gossausee

SOLNÁ KOMORA

POBYT MEZI JEZERY A HORAMI

TURISTICKÝ RÁJ S KARTOU

KRÁSNÉ KOUPÁNÍ U HOTELU A JEDINEČNÉ PANORAMA

ZELL AM SEE » SAALBACH » ÚDOLÍ GLEMMTAL » TALSCHLUSS » LEOGANG » WILDENKARKOGEL »
KOHLMAISKOPF » HINTERGLEMM » REITERKOGEL » ZWÖLFERHORN » SALCBURK

GMUNDEN » ZÁMEK ORT » BAD ISCHL » ABTENAU » GOSSAUSKÁ KOMORA » HALLSTATT » NÁHORNÍ
PLOŠINA POSTALM » ST. WOLFGANG » SCHAFBERG » KARKOGEL » SOUTĚSKA LAMMERSKÉ PECE »
SALCBURK

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 nádherné panorama rakouských Alp. Díky kartě Joker Card, bezplatné užívání lanovek v údolí, ale i údolního
vláčku, busu a aquaparku v Saalbachu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (Praha 8:30 hod.) do Rakouska. Centrum Vysokých Taur – ZELL AM
SEE, procházka historickým centrem města a jezerní promenádou. Odpoledne příjezd do údolí GLEMMTAL.
Středisko SAALBACH, 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. Hlavní atrakcí je 200 m dlouhý visutý most Golden
Gate Bridge, spojující ve výšce 42 m obě strany údolí a navazující na stezku v korunách stromů. Odpoledne
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 autobusu, 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 hodinách, Praha cca ve 22.30 hod.
Kód
A647-19-1
A647-19-2

Termín
09.07. – 14.07.
13.08. – 18.08.

Cena
11 650,11 650,-

Trasa
D + Ostrava (+500)
D + Ostrava (+500)

Ubytování: Hotel **** nabízí prostorné, moderně zařízení dvoulůžkové pokoje a rodinné apartmány s vlastním příslušenstvím, Sat-TV a balkonem. Hotelovým hostům je k dispozici wellness a saunový svět.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
5x ubytování v Saalbachu, hotel**** - 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím a balkonem, 5x polopenzi – bohatá snídaně, večeře o 4 chodech
a salátový bufet, volné využití hotelového
wellness a WiFi v hotelovém lobby, 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 2500 Kč,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Slevy: děti se dvěma dospělými na pokoji
Dítě do 12 let sleva 5700 Kč, dítě 13-16 let
sleva 3500 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 28.2.2019
Zájezdy provází Aleš Rajský

Rakousko nabízí jedinečné podmínky k prožití dovolené plné zážitků. Zveme vás na pobyt v Solné komoře, 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odjezd přes České Budějovice (11:00 hod) do Rakouska, do oblasti Solné
komory. Návštěva města GMUNDEN na jezeře Traunsee, které bývalo hlavním překladištěm soli z oblasti
Solné komory. Dnes je známé především zajímavou zvonkohrou na náměstí, typickou bílo-zelenou keramikou nebo jezerním zámkem ORT, spjatým s nespoutanou osobností
Jana Salvátora Toskánského. Následuje prohlídka solných lázní BAD
Doporučujeme
ISCHL se slavnou Císařskou vilou. V podvečer příjezd na ubytování
a večeře.
- aquapark Abtenau u hotelu
2. den: Výlet do GOSSAUSKÉ KOMORY – příjemná turistika po– vstupy v ceně
dél jezera Gosausee a Gosaulacke k Hornímu jezeru Gosausee
- visutá vyhlídková plošina nad
s fantastickými výhledy na rozeklané vápencové věže Dachsteinu.
městem Hallstatt
Odpoledne relaxace v aquaparku u hotelu, večeře.
- průchod divokou soutěskou
3. den: Výlet do malebného hornického městečka HALLSTATT, leLammerské pece
žícího ve strmém svahu nad Hallstattským jezerem. Po prohlídce
města a Kostnice, vyjedeme zubačkou k visuté vyhlídkové plošině nad městem, jedinečné výhledy a prohlédneme si nejznámější rakouský solný důl. Odpoledne relaxace
v aquaparku u hotelu, večeře.
4. den: Vyjedeme na největší náhorní plošinu v Rakousku POSTALM, nekonečné pastviny, jedinečný ráz
krajiny a panoramatická procházka nás přenesou o pár století zpět. Odpoledne průjezd jezerní krajinou do ST.
WOLFGANG na jezeře Wolfgangsee. Zdejší poutní kostel se může pochlubit unikátním gotickým oltářem.
Pro zájemce výjezd parní lokálkou na strmý štít SCHAFBERG 1 783 m n. m. s fantastickým výhledem na celou
oblast Solné komory. Možnost koupání a relaxace u jezera. Večer nocleh a večeře v hotelu.
5. den: Volný den v Abtenau. Vyjedeme lanovkou na KARKOGEL, s širokým výběrem krásných panoramatických túr. Zbytek dne koupání v aquaparku u hotelu. Individuálně lze využít i místní, bezmála 2 km
dlouhou bobovou dráhu.
6. den: Po snídani odjezd z hotelu a průchod divokou soutěskou LAMMERSKÉ PECE. Odpoledne 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. Výjezd lanovkou do pevnosti Hohensalzburg a její prohlídka.
Odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách (cca 22:00 hod).
Kód
A649-19-1

Termín
30.07. – 04.08.

Cena
10 290,-

Trasa
D + Ostrava (+500)

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, vjezd do Salcburku a na Postalm, 5x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 5x polopenzi – bufetová snídaně a výběr z 3chodového menu k večeři + salátový bufet, vstup do aquaparku,
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1300 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Slevy: dítě 3-12 let se dvěma dospělými na pokoji 3100 Kč, dítě 12-15 let se dvěma dospělými na pokoji 1400 Kč.
Na vyžádání možnost ubytovat až dvě děti na pokoji.
BONUS pojištění zdarma při objednávce do 15.2.2019
Zájezd provází Naděžda Šauerová
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

POBYT V SAALBACH HINTERGLEMM

RAKOUSKO
Jezero Weisssee

Grossglockner
-Hochalpenstrasse

Neziderské jezero

SALZACHTAL - NP VYSOKÉ TAURY

TURISTICKÝ RÁJ V ÚDOLÍ ŘEKY SALZACH

POBYT S KARTOU HOHE TAUERN V CENĚ

PARK FUCHS » GROSSGLOCKNER-HOCHALPENSTRASSE » JEZERO WEISSSEE » UTTENDORF »
KRIMMELSKÉ VODOPÁDY » BRAMBERG » KÜTZBÜHELSKÉ ALPY » MITTERSILL » KITZLOCHKLAMM »
ÚDOLÍ RAURIS

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

Vydejte se za poznáním NP Vysoké Taury, nejvyšších a nejkrásnějších štítů Rakouských Alp. Program
zájezdu vás zavede do prostředí majestátných horských masívů převyšujících 3000 m, s celoroční sněhovou pokrývkou, přitom relaxovat a koupat se budeme v jezerech a koupalištích v údolí. Zájezd je vhodný
i pro méně zdatné turisty, nebo i rodiny s dětmi. Co je však hlavní, díky kartě Hohe Tauern v ceně zájezdu,
neutratíte za vstupy a lanovky zcela nic.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách do Rakouska. Odpoledne příjezd do údolí řeky Salzach, ubytování
v hotelu. Návštěva Parku divoké zvěře, jejímž domovem jsou nebo byly Vysoké Taury. Na ploše 15 ha tu
máme možnost bezprostředního poznání všech živočišných druhů, které se v Taurech vyskytují. Pro děti jsou
součástí parku nejrůznější zážitkové atrakce. Večeře v hotelu.
2. den: Po snídani výjezd proslulou vysokohorskou silnicí GROSSGLOCKNER-HOCHALPENSTRASSE pod
nejvyšší horu Rakouska GROSSGLOCKNER (3 797 m). Cestou se zastávíme na vyhlídce Edelweißspitze
(2 572 m), s výhledem na více než 30 vrcholů vyšších než 3 000 m. Z vyhlídkové terasy Franz Josefs Höhe
(2 369 m) úchvatné výhledy na samotný vrchol Grossglockneru, pozorování svišťů, túra po stezce Gamsgrubenweg k ledovci, popřípadě sestup k ledovci Pastersee pod
horou. Odpoledne koupání a relaxace na venkovním koupališti
Doporučujeme
s atrakcemi pro děti.
3. den: Ráno výjezd lanovkou k vysokohorskému jezeru WEIß- karta Hoho Tauern v ceně
SEE. Turistika s úchvatnou kulisou hor převyšujících 3 000 m,
- odpočinek, koupání, lehká turistika
s celoroční pokrývkou sněhu a ledu. Odpoledne koupání a rela- nádherné údolí Auris
xace v přírodním koupališti Uttendorf. Večer návrat do hotelu.
4. den: Dopoledne KRIMMELSKÉ VODOPÁDY. Pro svou výšku
385 m jsou nejvyššími vodopády v Evropě. Budeme mít dostatek času vystoupat po stezce podél vodopádu,
s mnoha vyhlídkovými plošinami, až do širokého plochého údolí nad horní hranou vodopádu. Odpoledne zajímavé MUZEUM BRAMBERG přibližuje stará tradiční řemesla, lidové zvyky a tradice z prostředí NP Vysoké
Traury. Jeho součátí je i skanzen původních obydlí a expozice polodrahokamů a horských křišťálů. Večer
návrat do hotelu.
5. den: Výjezd dvoustupňovou lanovkou PANORAMABAHN z údolí Salzachtal na vrcholky (1 892 m) přiléhajících KÜTZBÜHELSKÝCH ALP. Nenáročná turistika mezi pastvinami a horskými chatami, s úchvatnými
výhledy na okolní Alpské vrcholy. Odpolede návštěva zajímavého interaktivního MUZEA NP VYSOKÉ TAURY
MITTERSILL. Koupání a relaxace v aquaparku v Mittersillu. Návrt na ubytování.
6. den: Po snídani nenáročná procházka divokou soutěskou KITZLOCHKLAMM s dechberoucími pohledy
do divokých tůní a strží. Údolí RAURIS, výjezd dvoustupňovou lanovkou HOCHALMBAHN RAURIS do výšky
2 000 m. Ukázka sokolnictví a voliér s dravými ptáky. Nenáročný sestup naučnou stezkou k 1. stupni lanovky,
cestou možnost vyzkoušet rýžování zlata. Odpoledne odjezd, příjezd do ČR ve večerních hodinách, Praha cca
ve 22.30 hod a následné rozvozy.
Kód
A650-19-1

Termín
20. 08. – 25. 08.

Cena
12 190,-

Trasa
D + Ostrava (+500)

Ubytování: Horský hotel *** nabízí prostorné, pěkně zařízení dvoulůžkové pokoje a rodinné pokoje s vlastním příslušenstvím, Sat-TV a balkonem, WiFi zdarma v restauraci. Hotelovým hostům je k dispozici malé wellness se saunou, párou
a infrakabinou.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem, 5x polopenzi – bohatá snídaně, večeře o 3 chodech, průvodce, kartu Hohe Tauern – zdarma veškeré lanovky a vstupy (muzea,
koupaliště, soutěsky – úspora až 3800 Kč/os.).
Cena nezahrnuje: fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:1lůžk. pokoj 2000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Slevy: děti se dvěma dospělými na pokoji - dítě do 6ti let sleva 7000 Kč, do 12ti let sleva 3500 Kč, do 15 let sleva 2100 Kč
BONUS pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 31.01.2019
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NEZIDERSKÉ JEZERO

TOULKY U BURGENLANDSKÉHO MOŘE
KITTSEE » HAINBURG AN DER DONAU » NP DONAU-AUEN » ZÁMEK ECKARTSAU » NP NEZIDERSKÉ
JEZERO » PODERSDOFR AM SEE » ILLMITZ » RUST » EISENSTADT » FERTÖRÁKOS » SOPRON

Téměř nekonečné dálky, zelené vinohrady, jedinečný národní park, zemské hlavní město Eisenstadt oplývající mnoha kulturními památkami v čele se známým zámkem Esterházy, mírné podnebí, to vše a ještě
mnohem více nás čeká v Burgenlandu. Jsou místa na zemi, která jsou prostě jedinečná. Jedním takovým
je právě stepní Neziderské jezero v Burgenlandsku. Na východním pobřeží nedozírná step, ze západního
pobřeží se z pozvolna zvedají Alpy. Poznejte tedy s námi Burgenlandské moře a jeho okolí.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno (8:00 hod) odjezd z ČR přes Bratislavu do Rakouska. Začátek zájezdu se dá označit, jako sladký.
Do tajů výroby čokolády nás totiž zasvětí prohlídka čokoládovny Franz Hauswirth v městečku KITTSEE.
Prohlídka je samozřejmě spojena s bezplatnou ochutnávkou a možností nákupu. Nedaleko soutoku Dunaje
a Moravy, bylo odedávna majestátní branou do Rakouska město HAINBUGB AN DER DONAU. Jen málo
evropských měst se může pochlubit tak dokonale zachovalým systémem opevnění, svírajícím překrásné historické městské jádro. Úchvatný výhled na město, řeku Dunaj a okolní krajinu se skýtá z mohutné pevnosti
na kopci nad městem, kde si r. 1252 řekli své ano český král Přemysl Otakar II. a Markéta Babenberská. NP
DONAU-AUEN je široký pás lužních lesů podél Dunaje a jeho nesčetných slepých ramen. Utopen v záplavě
lesů je lovecký zámek ECKARTSAU. Během prohlídky na nás dýchne nostalgie a nevděk, zažívaný posledním
Rakouským císařem Karlem I., který tu i s rodinou strávil v r. 1919 své poslední měsíce před odchodem do
exilu. Večer ubytování v hotelu.
2. den: NP NEZIDERSKÉ JEZERO je v mnoha ohledech zcela jedinečnou přírodní oblastí. Jezero nemá
přítok, je proto závislé na dešťové vodě a podzemních vývěrech minerální vody, pročež má mírně slanou chuť.
Široký pás rákosu po obvodu jezera, je hnízdištěm asi 340 druhů ptáků a mnohé další zajímavosti nám přinesou celodenní toulky podél jezera. Z PODERSDORF AM SEE se vydáme na vyhlídkovou plavbu po jezeře. Při
délce jezera 36 km je možnost si ověřit zaoblení země. Okolí obce ILLMITZ je příkladem typické stepní krajiny
a současně nejníže položeným místem Rakouska. Procházka mezi nespočtem jezer je ideální k pozorování
všudypřítomného divokého ptactva. V podvečer pak centrum západního, již hornatého pobřeží jezera, město
RUST. Toto starobylé historické město má ve znaku čápa, najdeme jej hnízdit na každém z větších komínů ve
městě. Rust je centrem jedné z nejvýznamnějších vinařských oblastí v Rakousku, kde je skutečně produkováno
BIO víno. Večer návrat do hotelu.
3. den: Dopoledne hlavní město Burgenlandska EISENSTADT, město hudebního skladatele Josepha Haydna a mocného knížecího rodu Esterházyů. Důkazem bohatství a slavné minulosti tohoto rodu je velkolepý
barokní zámek Esterházy. Kámen ve vesnici
Eisenstadt
FERTÖRÁKOS na maďarské straně jezera
lámali na své stavby již Římané. Dnes se v
monumentálních vnitřních prostorách lomu
každoročně koná hudební festival z děl Liszta
a Wagnera. Z lomu je úchvatný výhled na celé
Neziderské jezero a přilehlé rákosové plochy.
Z maďarské strany je centrem jezerní oblasti
historické město SOPRON s dokonale zachovalým středověkým jádrem, částí městských
hradeb a židovskou čtvrtí. Odpoledne odjezd
přes Bratislavu, návrat zpět do ČR ve večerních hodinách (cca 19:00 hod) a následná
cest do míst nástupu.
Kód
A651-19-1

Termín
14.06. – 16.06.

Cena
4 420,-

Trasa
F, Ostrava (+ 500)

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu, 2x
bufetovou snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, plavby, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 2x večeře o 4 chodech 980 Kč, 1lůžk. pokoj 750 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč
Sleva 55+ ze základní ceny 3%

RAKOUSKO
Graz

PLAVBA LODÍ PO DUNAJI
POKLADY ÚDOLÍ WACHAU

ROSENBURG » KITTENBERSKÉ ZAHRADY » ARTSTETTEN » PLAVBA ÚDOLÍM WACHAU » DÜRNSTEIN
» KREMS » MELK

Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světové kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery a zámky, plavba lodí po Dunaji a krásné Kittenberské zahrady.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR do Rakouska.
Wachau
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
ubytování 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 jedna 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 architektury 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).
Kód
A652-19-1
A652-19-2

Termín
04.05. – 06.05.
27.09. – 29.09.

Cena
5 990,5 990,-

ŠTÝRSKO

RYCHLOVLAKEM RAILJET
GRAZ » PEGGAU » LURGROTTE » STÜBING » ZÁMEK EGGENBERG » WEIZ » FEISTRITZTALBAHN »
BIRKFELD

Komfortním rychlovlakem do Štýrska, „Zeleného srdce Rakouska“, nejoblíbenějšího prázdninového regionu Rakušanů, který se pyšní neobvyklou rozmanitostí krajiny. Na řece Mur navštívíme Graz (Štýrský
Hradec), lehkou turistiku si užijeme v Medvědí soutěsce, projedeme se po legendární trati Feistritztalbahn a budeme obdivovat honosný zámek Eggenberg.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Komfortním rychlovlakem RAILJET z Prahy v 6:00 hod. přes Pardubice, Brno, Břeclav do metropole
Štýrska – GRAZ (Štýrský Hradec). Během jízdy přes Rakousko impozantní vyhlídky, alpská údolí a soutěsky,
nejstarší horská železnice světa s tunely a viadukty SEMMERING , technický div světa před 150 lety. Odpoledne GRAZ, ubytování a prohlídka Starého města na řece Mur, renesanční nádvoří, Dóm, zvonkohra,
palác s nádherným gotickým schodištěm, hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky s městskými domy
i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí, nový symbol města Dům umění.
2. den: Fakultativní výlet vlakem za turistikou do obce MIXNITZ, turistika v MEDVĚDÍ SOUTĚSCE „Bärenschützklamm“, (od 1978 chráněná přírodní památka), vodopády, dřevěné mosty, žebříky, pěnící voda, ev.
procházky do okolí a občerstvení v tradiční horské chatě (místní kuchyně) s možnosti výstupu na horu Hochlantsch, variantně při nepřízni počasí regionálním vlakem do STÜBINGU, návštěva největšího rakouského
skanzenu s ukázkami zdejších řemesel a dále návrat do GRAZU (individuálně návštěva galerií a muzeí).
3. den: Regionálním vlakem do štýrského města WEIZ s bohatou historií a barokním centrem města. Nostalgická jízda parním vlakem, malebné štýrské scenérie po trati FEISTRITZTALBAHN kouzelnou lesní krajinou
do městečka BIRKFELD, případně pro zájemce celodenní pobyt v Grazu, návštěva muzeí a galerií, fakult.
společná večeře v typické restauraci.
4. den: Z Grazu tramvají k honosnému zámku EGGENBERG, prohlídka sídla rodu Eggenbergů, barokní interiéry, velká růžová zahrada. Návrat na nádraží Graz Hbf, odjezd vlakem z Grazu do ČR s možným výstupem
v Brně nebo Pardubicích a večer návrat na vlakové nádraží Praha.
Semmering

Trasa
N
N

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. 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

KOUZLO HORSKÝCH SALAŠÍ
Odloučená horská údolí, kouzlo horských salaší a přirozená krása přírodního parku Sölktaler. Jezera,
vodopády, atmosféra a speciality na místních salaších, klid pro tělo i duši. Tento neobyčejný zájezd je
připraven pro skupinu 20 osob s dopravou mikrobusem.
Program zájezdu a bližší info na www.redok.cz
Kód
A753-19-1

Termín
21.07. – 25.07.

Cena
12 390,-

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem, 4x ubytování na statku*** s polopenzí, mýtné, průvodce

Trasa
N

Kód
A653-19-1
A653-19-2

Termín
30.05. – 02.06.
05.09. – 08.09.

Cena
7 990,7 990,-

Trasa
Praha, Pardubice, Brno
Praha, Pardubice, Brno

Cena zahrnuje: dopravu po železnici z ČR do Grazu a zpět (Railjet Economy), 3x ubytování v hotelu, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné a železniční jízdenky po Štýrsku (cca 90 €), pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní co není
zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2100 Kč, 1x večeře 480 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
Poznámka: CK si vyhrazuje právo negarantovat provozní spolehlivost železničního dopravce. Během roku může dojít
k úpravám jízdních řádů, v takovém případě CK zajistí náhradní program.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

ZA POZNÁNÍM DOLNÍHO RAKOUSKA

RAKOUSKO
Schönbrunn

Klosterneuburg

BADEN, SLAVNOST RŮŽÍ

KITTENBERSKÉ A TULLNSKÉ ZAHRADY

CÍSAŘSKÉ REZIDENCE LAXENBURG A SCHÖNBRUNN
HRAD LAXENBURG » ZÁMEK FRANZENSBURG » BADEN » SÁDROVCOVÝ DŮL SEEGROTTE » ZÁMEK
SCHÖNBRUNN » ZOO TIERGARTEN

Necháme se unášet nepřeberným množstvím květů a vůní na „Slavnosti růží“ v Badenu. Čeká nás prohlídka a plavba v zatopeném sádrovcovém dole. Navštívíme největší palácový komplex Evropy, zámek
Schönbrunn a romantický hrad Laxenburg.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Rakouska (hranice ČR v cca 8:00 hod). Palácový komplex LAXENBURG s rozlehlým
parkem, jezery propojenými vodními kanály, nejrůznějšími romantickými stavbami a altány byl letní rezidence císařské rodiny. Zámek FRANZENSBURG, vybudovaný tu na jezeře sloužil coby „pokladnice Rakouska“,
shromažďující skvostya cenností z celé monarchie. 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, největší 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. Návrat
do hotelu ve 23:00 hod.
2. den: Prohlídka sádrovcového dolu SEEGROTTE a plavba lodí v 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.
Kód
A654-19-1

Termín
01.06. - 02.06.

Cena
2 390,-

Trasa
B, E

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x snídani formou bufetu,
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 440 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 5%
Zájezd provází Aleš Jůza

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY RAKOUSKA

JEDINEČNÉ ÚDOLÍ WACHAU, KLÁŠTERY, ZÁMKY A RŮŽE
HELDENBERG » KLOSTERNEUBURG » TULLNSKÉ ZAHRADY » TULLN » GÖTTWEIG » KREMS »
KITTENBERSKÉ ZAHRADY » ROSENBURG

Zájezd nás zavede do Dolního Rakouska, kde prožijeme voňavý víkend v nejkrásnějších zahradách Rakouska. Pro inspiraci si zajedeme do Kittenberských a Tullnských zahrad, a to v době květu růží, navštívíme renesanční zámek Rosenburg, klášter Klosterneuburg a Heldenberg s památníkem polnímu maršálu
Radetzkemu a muzeem veteránů.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách, přes Brno (7:00 hod) a Znojmo do Dolního Rakouska. V areálu HELDENBERG,
najdeme zajímavý památník na počest c.k. rakouské armády a hrobku vojevůdce českého původu maršála
Radeckého. Zájemci mohou navštívit muzeum veteránů, přibližující 120 let historie automobilismu, vystavující desítky unikátních modelů všech značek vč. českých. Klášter KLOSTERNEUBURG na okraji Vídně, je přezdíván „rakouský Escorial“ a patří k nejvýznamnějším sakrálním a kulturním centrům Rakouska, pročež je tu
uložena rakouská korunovační koruna. Městečko TULLN ukrývající památky všech období rakouské historie,
jezdeckou sochu Marka Aurelia a římskou věž, unikátní románský kar,
překrásný gotický kostel nebo supermoderní pódium na Dunaji. Na
Doporučujeme
závěr dne srdce zahradního světa Dolního Rakouska TULLNSKÉ ZAHRADY. Více než 40 vzorových zahrad s potoky a koupacími jezírky,
obklopených přírodním parkem, protkaným kilometry vodních cest.
- rakouský Escorial – klášter
Fantastický výhled na celý areál z rozhledy nad korunami stromů.
Klosterneuburg
Večer ubytování v hotelu, případně večeře.
- rozhlednu nad korunami stromů
2. den: Po snídani fantastický výhled na město Krems a údolí Wa- výhledy do údolí Wachau
chau z terasy kláštera GÖTTWEIG. 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. KITTENBERSKÉ 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,
s největším rytířským turnajovým kolbištěm v Evropě, najdeme na strmých útesech nad řekou Kamp. Prohlídka hradu nám přiblíží úskalí života, vaření a stolování na středověkých hradech, největší soukromá zbrojnice.
Návrat do ČR večer, Brno cca 20:00 hod.
Hrad Krems

INNSBRUCK S KARTOU

HISTORIE I PŘÍRODA V SRDCI ALP

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, večer příjezd do Igls, ubytování.
2. den: Lanovkou na Patscherkofel (2247 m), přejezd ke Skokanskému můstku Bergisel, vyhlídkové
terasy, návštěva muzea Das Tirol Panorama. Odpoledne návrat, relaxace v hotelovém wellness.
3. den: Oblast Axamer Lizum, výjezd lanovkou OLYMPIABAHN. Přejezd k zámku AMBRAS. Na závěr prohlídka křišťáloven SWAROVSKI.
4. den: INNSBRUCK, lanovkami do oblasti Nordkette, procházka po hřebeni. Odpoledne historické centrum
města Goldenes Dachl, dvorský kostel Hofkirche, císařský palác Hofburg.
5. den: Po snídani odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách.
Kód
A655-19-1

Termín
18.08. – 22.08.

Cena
9 990,-

Trasa
N

Podrobný program a bližší informace na www.redok.cz
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu Igls*** s all inclusive, všechny vstupy a jízdné uvedené v
programu, využívání bazénu a wellness v hotelu, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Cena pro dítě: 6-12,9 let 4000 Kč, 13-15,9 let 7000 Kč
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Kód
A656-19-1

Termín
08.06. - 09.06.

Cena
2 290,-

Trasa
E+ Ostrava (+500)

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování 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 500 Kč, 1x večeře formou vydatného bufetu 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 70 Kč
SLEVA 55+ sleva ze základní ceny 3%

RAKOUSKO

Lechtalské Alpy

TO NEJLEPŠÍ Z DACHSTEINSKÉ BOMBY LECHTALSKÉ ALPY PRO SENIORY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd, odpoledne RAMSAU AM DACHSTEIN, ubytování a večeře.
2. den: Výlet do FILZMOOSU, mýtnou silnicí až pod hřeben Gosaukamm. Posezení na salaši OBERHOFALM s výhledem na horu BISCHOFSMÜTZE (2 458 m), procházka kolem jezírka. Výjezd lanovkou na horu
RITTISBERG, turistika s výhledy na Dachstein a Taury. Zpět lanovkou, pěšky nebo na koloběžce.
3. den: DACHSTEIN, lanovka na ledovec (2 700 m). Vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „Skywalk“,
Ledový palác, visutý Dachsteinský most a Schody do prázdna. Návrat busem nebo pěšky, wellness.
4. den: Odjezd do horské oblasti REITERALM, nenáročná procházka podél jezer Waldsee a Untersee
k „zrcadlovému“ jezeru SPIEGELSEE, 1,5 – 2 hod. chůze. Variantně středně náročný panoramatický okruh
s plesovými jezírky, jezero Spiegelsee, stoupání k vrcholu GASSELHÖHE (2 001 m), 3,5 - 4 hod. chůze.
5. den: Celodenní středně náročný výlet s průvodcem do „Světa divoké vody“ v údolí Untertal, vodopád
RIESACHWASSERFALL, visuté mosty přes soutěsku, zdolávání cest po jištěných žebřících, vyšlapání více než
500 schodů k salaši Gfölleralm a jezeru Riesachsee. Přejezd do Rohrmoosu, lanovkou na HOCHWURZEN
(1 849 m), nenáročná túra ke křížku Rossfeld (1 919 m), 2 hod. chůze. Variantně indiv. program v okolí RAMSAU, procházky kolem hory Kulmberg, celodenní pěší výlet k soutěsce SILBERKARKLAMM, po dřevěných
schodech a lávkách k chatě Silberkarhütte (vstupné cca 3 €).
6. den: Jezero BODENSEE, procházka kolem jezera k vodopádům SCHLEIERWASSERFALL. Před polednem
odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
Kód
A703-19-1

Termín
15.06. – 20.06.

Cena
11 590,-

Trasa
N

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 hotelu,
využívání bazénu s vířivými proudy, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů), mýtné po silnici k salaši
Oberhofalm, pobyt. taxu, 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 ubytované na 3. nebo 4. lůžku cena 6600 Kč, děti 14-16,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku
cena 8600 Kč

DACHSTEINSKÁ BOMBA
PRO SENIORY

PROGRAM ZÁJEZDU:
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. Výjezd lanovkou na ledovec, visutá vyhlídková plošina „Sky -walk“, Ledový palác. Pro odvážlivce Dachsteinský most. Odpoledne Filzmoos, mýtnou silnicí až pod hřeben Gosaukamm,
salaš Oberhofalm, procházka kolem vysokohorského jezírka.
3. den: Výjezd lanovkou horu RITTISBERG, nenáročná turistika, zpět lanovkou nebo pěšky. Odpoledne hotelové wellness, procházky.
4. den: BODENSEE, procházka u jezera, fakult. výstup k vodopádu Schleier. Večer návrat.
Kód
A704-19-1
A704-19-2
A704-19-3

Termín
30.05. – 02.06.
02.06. – 05.06.
05.06. – 08.06.

Cena
7 390,7 390,7 390,-

Trasa
N
N
N

Cena pro osoby do 54 let: 7 690 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, Dachsteinskou kartu
(využívání všech lanovek, místní dopravy, bazénů), pobytovou taxu, 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

Zájezd do světa alpské přírody, výhledy na okolní „třítisícovky“, vstupy v ceně zájezdu.
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, panoramatická vyhlídka. Procházka Lechem a odpoledne přejezd přes vesnici Warth do průsmyku HOCHTANNBERGPASS
(1 676 m), odtud pohodlná 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 VORARLBERSKU, 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).
Kód
A702-19-1

Termín
27.06. – 30.06.

Cena
7 690,-

Trasa
N

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, pobytovou taxu, 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

LECHTALSKÉ ALPY
Kouzelný svět alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s výhledy na okolní „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lechtalská karta v ceně zájezdu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR do rakouského údolí Tannheimertal, jedno z nejkrásnějších tyrolských jezer VILSALPSEE, vápencové masívy hor, cca 1 hod. procházka nebo posezení v restauraci u jezera. Odjezd do hotelu
v údolí Lechtal.
2. den: Místním busem do Lechu am Arlberg. Výjezd lanovkou RÜFIKOPFBAHN (2 350 m), panoramatická
vyhlídka, odpoledne lanovkou na SCHLEGELKOPF – posezení na salaši Kriegeralpe, 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, ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady, prodejna největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost nákupu.
4. den: Místním busem do Holzgau, procházka údolím HÖHENBACHTAL, kolem vodopádu SIMMSWASSERFALL, až k chatě Untere Rossgumpenalm, nejvyšší a nejdelší pěší visutý most Rakouska. Přímo ve
STEEGU lze navštívit aquacentrum (vstupné se slevou 25 % v rámci karty).
5. den: Místním busem do vesnice Warth, lanovkou na STEFFISALPEXPRES (1884 m), celodenní turistika.
Možné varianty náročnosti, lehké trasy k místním horským chatám, středně náročné túry, oblíbená okružní
túra k jezeru Körbersee, svišti, krásná příroda.
6. den: Odjezd do údolí NAMLOS, návštěva osady se salašemi a horskými chatami FALLERSCHEIN, vycházka cca 45 min. Kolem poledne odjezd, návrat ve večerních až nočních hodinách.
Kód
A701-19-1

Termín
10.08.-15.08.

Cena
11 590,-

Trasa
N

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, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby mimo kartu 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: 6-13,9 let na 3. nebo 4. lůžku 7290 Kč
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

Ramsau am Dachstein, vstupní brána k nádhernému masivu Dachstein, alpská příroda, svět hor, vodopádů, ledovec Dachstein, turistika pro každého. Dachsteinská karta v ceně zájezdu.

RAKOUSKO
Brunnsteiner see

NÁRODNÍ PARK KALKALPEN

MONTAFON S KARTOU

ZÁJEZD S LEHKOU TURISTIKOU PRO SENIORY

ROZKVETLÁ ALPSKÁ ZAHRADA

JEZERO GLEINKERSEE » WURZERALM » BRUNNSTEINER SEE » JEZERO SCHIEDERWEIHER »
HUTTERER HÖSSL » JEZERO SCHAFKOGELSEE » ROSSLEITHEN » PRAMEN ŘEKY PIESSLING

Okružní stezky a zelené louky na Wurzeralm, idylické jezero Schiederweiher – perla údolí Stodertal, přírodní klenot jezero Gleinkersee, mohutný horský masiv Totes Gebirge, Hinterstoder – vyhlídkové plošiny,
to vše nás čeká během nenáročné turistiky NP Kalkalpen.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR. Zastávka u horského modrozeleného jezera GLEINKERSEE, stezka kolem břehu
jezera, nádherné výhledy do okolní a na pohoří Sengsengebirge. Ubytování v gasthofu v Edlbachu, večeře.
2. den: Odjezd naším autobusem do Spittal am Pyhrn. Výjezd pozemní lanovkou na náhorní plošinu WURZERALM (1400 m). Okružní nenáročná turistická stezka (2 h) s odbočkou k jezírku BRUNNSTEINER SEE.
Možnost posezení na terase u Linzerhaus s krásnými výhledy na horský svět s vrcholem Wascheneck (2 389 m)
a se skalní stěnou Rote Wand. Odpoledne návštěva Muzea Alpinismu, které uvádí expozici s názvem „Mezi
nebem a zemí – Gerlinde Kaltenbrunnerová a svět osmitisícovek“. Velmi působivé seznámení s historií horolezectví, klimatickými podmínkami jaké panují na nejvyšších vrcholech naší planety, s podmínkami, které musejí
po stránce fyzické a psychické splňovat extrémní horolezci. Večeře.
3. den: Odjezd naším autobusem do Hinterstoderu. Nenáročná procházka k idylickému jezeru SCHIEDERWEIHER s výhledy na nejvyšší vrchol pohoří Totes Gebirge – Grosser Priel (2 515 m) a vedlejší výrazný
vrchol Spitzmauer (2 446 m). (kratší varianta celkem 1 hodina, delší varianta celkem 1,5 hodiny). Přejezd
busem k lanovce v Hinterstoderu, výjezd kabinkovou a sedačkovou lanovkou na HUTTERER HÖSSL (1 858 m),
procházka kolem jezera SCHAFKOGELSEE, možnost občerstvení, dvě vyhlídkové plošiny Dachsteinblick
a Schafkögel s gigantickými scenériemi. Večeře.
4. den: Odjezd naším autobusem do vesnice ROSSLEITHEN. Půlhodinová procházka k impozantnímu prameni řeky PIESSLING, který pramení přímo v krasové jeskyni, jedná se o jeden z největších krasových
pramenů ve východních Alpách. Před polednem odjezd do ČR. Návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých
nástupních míst).

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

Kód
A700-19-1

Termín
16.09. – 19.09.

Cena
7 490,-

Trasa
N

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v gasthofu***, 3x polopenzi (snídaně formou jednoduššího bufetu, večeře formou
menu o 3 chodech s možností výběru ze 2 hl. jídel od 2. dne a salátový bufet), kartu na všechny výjezdy lanovkami a vstup
do muzea, pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné mimo kartu, 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 140 Kč

NÁRODNÍ PARK KALKALPEN

VÁPENCOVÝ SVĚT HOR

Okružní stezky, pastviny a zelené louky na Wurzeralm, idylická jezera, mohutné horské masivy, romantické soutěsky a vyhlídkové plošiny, to jsou ideální podmínky pro nenáročnou turistiku.
Program zájezdu a bližší informace na www.redok.cz
Kód
A715-19-1

Termín
03.07. – 07.07.

Cena
9 990,-

Trasa
N

Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v gasthofu*** s polopenzí (snídaně formou jednoduššího bufetu, večeře formou
menu o 3 chodech s možností výběru ze 2 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), kartu na všechny výjezdy lanovkami
a vstup do soutěsky a muzea, mýto, pobytovou taxu, průvodce
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Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v době největšího květu alpské flory, horské vrcholy
Rätikonu, Silvretty a Verwallu, klenoty pohoří Rätikon – jezero Lünnersee a masiv Drei Türme, „wormská
jezera“, nápoje na hotelu a Montafonská karta v ceně zájezdu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd z ČR, příjezd do údolí MONTAFON v nejzápadnější části Rakouska, ohromující
scenérie i svébytná kultura. Ubytování a večeře.
2. den: Výlet místním autobusem do vesnice LATSCHAU, výjezd lanovkou na vrchol GRÜNECK
(1 890 m). Středně náročná trasa „AlpkulTour“
vedoucí nádhernou krajinou. Trasa je lemována
rozkvetlými azalkami a je věnovaná kultuře pastvin, salašnických osad a skýtá nevšední pohledy
na stromy, které zde rostou kořeny vzhůru. 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
údolím GAUERTAL, pro které jsou typické vorarlberské dřevěné domky (4 hod. chůze).
3. den: Odjezd do vesnice SCHRUNS. Výjezd lanovkami na vrchol SENNIGRAT (2 300 m) – pěkný okruh po
horských pěšinách kolem chaty WORMSER HÜTTE k jezerům Herzsee, Kälbersee a Schwarzersee. 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 (1 980 m) se pokocháte vrcholy
v pohořích VERWALL A SILVRETTA (cca 2 hod. 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 hod. chůze).
4. den: Odjezd do vesnice GARGELLEN (1 423 m), nejvýše položená vesnice v oblasti. Údolí a sedlo
Schlappiner Joch oddělují masivy Rätikon a Silvretta. Výjezd lanovkou na vrchol SCHAFBERG (2 130 m),
nenáročná okružní „stezka pašeráků“, která vede k jezírkům Schafbergsee a Gandasee (1 hod.). Trasu
je možné si prodloužit o výstup do sedla GAFIERJOCH (2415 m), odkud je vidět do Švýcarska (celkem
2,5 hod.). 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 oprávněně nazývána „cestou snů“, nenáročná procházka kolem přehrady SILVRETTASEE (2 hod.). Pro zdatné účastníky
celodenní túra od přehrady údolím BIELETAL přes sedlo Radsattel (2 652 m) k chatě Wiesbadener Hütte
(2443 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 hod. chůze.
2. Z vesnice GASCHURN výjezd lanovkou Versettlabahn (2 100 m) – středně náročná túra údolím NOVATAL k další lanovce Garfreschbahn (1 507 m), kterou se dá sjet do údolí (cca 1,5 hod. 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 hod chůze) nebo náročnější 5 hod. 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).
Kód
A705-19-1

Termín
09.07. - 14.07.

Cena
12 990,-

Trasa
N

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** v Gaschurn, rozšířená polopenze s neomezenou konzumací nápojů (snídaně a večeře formou bufetu, nápoje mezi 10:00-21:00 hod – pivo, víno, nealko), Montafonskou kartu
(využívání lanovek, místních autobusů, koupališť), mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou
taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Sleva: dospělý na přistýlce sleva 350 Kč, dítě roč. 2000-12 cena 11390 Kč, pro děti 6-15,9 let na přistýlce sleva 2500 Kč
z dětské ceny

RAKOUSKO
Vídeň

VÍDEŇ A OPERA TOSCA

PO SOLNÝCH STEZKÁCH

VÍDEŇSKÁ STÁTNÍ OPERA

GMUNDEN, SALCBURK, BAD AUSSEE

SALCBURSKÁ KARTA A HORSKÉ SOLNÉ LÁZNĚ NARZISSENBAD

Jste-li milovníky historie či umění nebo se chcete jen procházet v krásném prostředí císařských a šlechtických paláců a galerií či prostě vychutnat nevšední atmosféru města, kde na nás z každého kroku
dýchá nostalgie starého mocnářství, pak buďte vítáni ve Vídni a navíc jedinečný kulturní zážitek opera
Tosca ve Vídeňské státní Opeře, která je nejvýznamnější operní scénou ve Vídni a zároveň i jednou
z nejznámějších světových scén. Sezóna 2018/19 vyniká velkým výročím: Vídeňská státní opera slaví
„150 let Operního domu na Ringu“.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do VÍDNĚ . Prohlídka historického centra, klasická secesní architektura,
Stará Radnice, náměstí Hoher Markt - nejstarší náměstí města, monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus,
Hofburg - bývalá císařská rezidence, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců. V podvečer na ubytování, individuální volno ve Vídni - večerní město. Zájemci o operu odjedou večer s průvodcem na představení opery Giacomo Pucciniho TOSCA do VÍDEŇSKÉ STÁTNÍ OPERY, která měla premiéru
14. ledna 1900 v Teatro Costanzi v Římě, dnes Teatro dell‘Opera di Roma. Dodnes náleží opera Tosca o slavné
zpěvačce k nejoblíbenějším operním titulům. Po představení návrat na hotel.
2. den: Dopoledne navštívíme zámek SCHÖNBRUNN s krásnými interiéry, hlavní sídlo císařského rodu
Habsburků. Prohlídka zámku a rozlehlých zahrad. Odpoledne dokončíme prohlídku města, projdeme životem
pulzující ulicí Graben a Kärntner Strasse, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu. Variantně možnost návštěvy muzeí a galerií. V podvečerních hodinách odjezd.
Termín
15.06. – 16.06.

Cena
2 790,-

Trasa
A+ Ostrava (+500)

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu ve Vídni - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 680 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč, vstupné na operní představení
Tosca – info v CK
Poznámka pro zájemce o lístky na představení ve Vídeňské Státní opeře!
Vstupenky na představení nejsou v ceně zájezdu. Ceny vstupenek nižší a střední třídy se pohybují v rozmezí 40 -130 €, dle
vašeho výběru. Většina vstupenek se prodává měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná
včasná rezervace! Na představení postačí formální společenský oděv. Ředitelství Státní opery ve Vídni si vyhrazuje právo na
změnu programu i případnou změnu sólistů.

MOŽNOSTI DALŠÍCH OPERNÍCH PŘEDSTAVENÍ

VERONA - OPERA TOSCA
BENÁTKY, VICENZA, PADOVA

JEDINEČNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK, GIACOMO PUCCINI
PROGRAM ZÁJEZDU a bližší informace na www.redok.cz nebo na str. 84 katalogu
Kód
IT577-19-1

Termín
07. 08. - 11.08.

Cena
5 990,-

Trasa
A, B, L

MILANO A OPERA

LA SCALA – G. VERDI - RIGOLETTO
FRESKA L. DA VINCI - POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ
PROGRAM ZÁJEZDU a bližší informace na www.redok.cz nebo na str. 90 katalogu
Kód
IT592-19-1

Termín
18.09. – 21.09.

Cena
6 690,-

Trasa
A, B

GMUNDEN » ZÁMEK ORT » SALCBURK » ZÁMEK HELLBRUNN » JEZERO A SOLNÝ DŮL ALTAUSSEE »
BAD AUSSEE » NARZISSENBAD

Sůl odpradávna přinášela vyvoleným nesmírnou moc a bohatství. Její blahodárné a léčebné působení na
lidský organizmus zase zabránilo vymření mocného rodu Habsburků. To vše a ještě mnohem více se dozvíme během programu, který nás povede po solných stezkách Solnou komorou. Poznávání významných
center Solné komory bude završeno relaxací v horských solných lázních v Bad Aussee.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (6:00 hod) do Rakouska. Před polednem příjezd do přístavního
města GMUNDEN, na břehu jezera Traunsee. Nesmírný rozkvět městu přinesl především obchod se solí, coby
hlavního překladiště soli, plavené sem po jezerech z oblasti Solné komory. Výjezd lanovkou přímo z města na
vrchol Grünberg (984 m) a příjemná procházka ke Stezce v korunách stromů, s fantastickým výhledem na
město, jezero a okolní hory. Prohlídka středověkého jádra města, renesanční Radnice s keramickou zvonkohrou, úzké křivolaké uličky. Typická je zdejší keramika s bílo-zeleným plamencovým dekorem. Procházka
po promenádě podél jezera do parku Toscana. ZÁMEK ORT, na ostrově v jezeře připomíná nespoutanou
osobnost arcivévody Jana Salvátora Toskánského. Večer ubytování v hotelu v Salcburku.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka města SALCBURK s využitím Salcburské karty. Projdeme všechna významná salcburská náměstí, nahlédneme do nejznámějších a nejpozoruhodnějších kostelů Salzburský dóm,
Františkánský kostel nebo kostel sv. Petra. Nesmírné bohatství salcburských arcibiskupů nám přiblíží návštěva
Rezidence nebo pevnosti Hohensalzburg na skále nad městem. Pozoruhodné jsou rovněž Festivalové
budovy pod Mniší horou. Rodinu Mozartů si připomeneme v Mozartově rodném domě nebo u hrobu Mozartovy sestry Nannerl. Procházka nás zavede i do krásných zahrad zámku Mirabell nebo na silné tmavé pivo
vyhlášené pivnice augustiniánského kláštera Mülln. Odpoledne vyhlídkovou lodí na jižní okraj Salcburku
k zámku HELLBRUNN. Honosný palác salcburských arcibiskupů, obklopený krásným parkem s nespočtem
fontán a vodotrysků. Večer návrat do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd k jezeru ALTAUSSEE a návštěva solného dolu. Putování podzemními štolami
nám přiblíží historii a současnost dobývání soli, zavede
nás k podzemnímu solnému jezeru, osvětlí nám události,
Jezero Altaussee
kdy se důl stal, na sklonku 2. světové války, skrýší pro nashromážděné nacistické sbírky uměleckých děl. Sůl přináší
lidem nejen bohatství, ale i zdraví. Odpoledne návštěva
horských solných lázní NARZISSENBAD v BAD AUSSEE.
Do vnitřních i venkovních bazénů o teplotě 32 – 36°C
je přiváděna solanka přímo ze solného dolu. Zdejší voda
působí blahodárně na pohybový aparát, potíže zažívání,
trávicího systému, dýchacích cest a krevního oběhu. Prohlídka lázeňského střediska Bad Aussee a příjemná procházka kolem okolních jezer je alternativou pro toho, kdo
by nechtěl navštívit lázně. Odjezd, návrat do ČR v nočních
hodinách (cca 22:00 hod).
Kód
A713-19-1

Termín
17.05. – 19.05.

Cena
5 600,-

Trasa
D + Ostrava (+500)

Ubytování: Tradiční rodinný hotel *** na jižním okraji Salcburku nabízí svým hostům příjemné 2lůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím a chutnou domácí kuchyni.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, pobytovou taxu,
2x bufetovou snídani, celodenní Salcburskou kartu, vjezd do Salcburku, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné (mimo Salcburk), lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 2x večeře o 3 chodech 800 Kč, 1lůžk. pokoj 1700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč
Salcburská karta: 1denní Salcburská karta (zahrnuta v ceně) nám zajistí vstup zdarma do všech salcburských památek
a muzeí, možnost využívání městské dopravy, plavby na řece Salzach, lanové dráhy k pevnosti Hohensalzburg a mnoho
dalších zajímavých možností.
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Gellert lázně
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

JEDINEČNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK, GIACOMO PUCCINI

Kód
A712-19-1

Salcburk

RAKOUSKO, ITÁLIE, ŠVÝCARSKO, NĚMECKO, SLOVINSKO
Julské Alpy

Chur

OD PALEM K ZASNĚŽENÝM VRCHOLŮM JULSKÉ ALPY

ZAHRADY, LEDOVCE, JEZERA NA POMEZÍ 5 STÁTŮ

FLIRSCH AM ARLBERG » RESCHENPASS » MERANO » ZÁMEK TRAUTTMANSFORFF » LEDOVEC
SCHNALSTAL » VADUZ » CHUR » AROSA » LINDAU » BREGENZ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

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!
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 údolí, aristokratické venkovské vily a hrady v pozadí se zasněženými třítisícovými vrcholy – město MERANO
a ZAHRADY ZÁMKU TRAUTTMANSDORFF, které patří mezi jedny z nejkrásnějších v Itálii, vyhlídková plošina
umístěna vysoko ve svahu, kde budete odměněni pocitem, že se volně vznášíte nad zámeckými zahradami
s grandiózním výhledem na Merano. Přejezd do vysokohorského ÚDOLÍ SCHNALSTAL, výjezd lanovkou na
jihotyrolský ledovec SCHNALSTAL do 3 212 m. Posezení na terase s panoramatickým výhledem na zasněžené 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 Lichtenštejnského 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 BREGENZWALD, kde se mísí jednoduchá elegance s neuvěřitelnou rozmanitostí a okouzlující krajinou na relativně malém prostoru. Návštěva sýrárny, kde se dozvíte vše o ruční výrobě sýrů a budete mít možnost sýry ochutnat
i nakoupit. Přejezd do středověkého ostrovního města LINDAU, které patří mezi nejhezčí bavorská města,
procházka historickým centrem. Plavba výletní lodí po Bodamském jezeře do hlavního města Vorarlberska
BREGENZU, krátká prohlídka.
5. den: Po snídani odjezd z hotelu do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

JEZERNÍ A HORSKÝ RÁJ
LEHKÁ TURISTIKA I RELAXACE

KAMNICKO-SAVINJSKÉ ALPY » NP TRIGLAV » PLANICA » SOUTĚSKA VINTGAR » DOLINA SEDMERO
JEZER » SLOVINSKÝ KRAS » ÚDOLÍ VIPAVY » BOHINJSKÉ JEZERO » SOUTĚSKA MOSTNICA » BLED

Náročnější i zcela nenáročná turistika dle výběru v Triglavském národním parku uprostřed majestátních
hor, kde se tyčí strmé srázy s překrásnými vodopády, třpytí horská jezera a roste neobyčejná alpská
květena. Týden pohody uprostřed přírody v hotelu na břehu Bohinjského jezera. Unikátní jeskyně slovinského krasu , jedinečné výhledy z vrcholů Julských Alp, romantická horská jezera.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, transfer přes Rakousko.
2. den: KAMNICKO-SAVINJSKÉ ALPY, druhé nejvyšší pohoří Julských Alp, Velika planina, kouzlo horské
krajiny (1800 m), nejvyšší vodopád ve Slovinsku na bájné řece Savici (72 m), ubytování u jezera Bohinj
a večerní procházka.
3. den: TRIGLAVSKÝ NP: toulky údolím Tamar, skokanské můstky v PLANICI, pramen řeky Nadiža, turistika
v soutěsce VINTGAR, prohlídka srdce Triglavského NP, turistika k prameni ŘEKY SÁVY, večer procházka
podél jezera a koupání.
4. den: Celodenní turistika do srdce NP k Triglavským jezerům do DOLINY SEDMERA JEZERA přes Černé
jezero (převýšení cca 1 000 m, možnost méně náročné túry pouze nad Černé jezero) večer návrat do hotelu.
5. den: Fakult. celodenní výlet za krásami SLOVINSKÉHO KRASU plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů – unikátní krasový systém ŠKOCJANSKÉ JAMY, 11 propojených podzemních jeskyní, propadlé závrty
a přírodní mosty , turistika po okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem do údolí VIPAVY, vyhlášená vína,
borůvkovice a místní produkty, návrat v podvečer, anebo celodenní pobyt u BOHINJSKÉHO JEZERA, nebo
variantně relax a koupání u Bohinjského jezera a individuálně turistika v oblasti, koupání.
6. den: Lanovkou na planinu pod horou VOGEL (1 922 m), hřebenová túra s výhledem na Bohinjské jezero - různé varianty obtížnosti (možnost až na vrchol Vogel), odpolední relaxace a procházky okolo jezera,
variantně samostatné putování vesničkami v blízkosti RIBČEV LAZ nebo celodenní pobyt u jezera, možnost
půjčení kol nebo loďky, romantický výlet lodí po Bohinjském jezeře, po večeři společné posezení.
7. den: Turistika v soutěsce MOSTNICA, odpoledne lázeňské letovisko BLED s majestátním hradem nad
jezerem, plavba po jezeře či cesta kolem, koupání, večer odjezd do ČR romantickou krajinou.
8. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Soutěska Vitgar

Lindau

Kód
A662-19-1

Termín
04.05. – 08.05.

Cena
10 590,-

Trasa
N

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,
pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: vstupné mimo program, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1000 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
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Kód
SLO663-19-1

Termín
24.08. – 31.08.

Cena
12 690,-

Trasa
N + Svitavy

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu, 5x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. vstupu do národního parku, na lodě a lanovky (60 €), pobytovou taxu. (cca 2 €/os./noc),
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3200 Kč, fakult. výlet 5.den 450 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

SLOVINSKO
Bohinjské jezero

KOUPÁNÍ V MOŘSKÉM PARKU ŽUSTERNA
PANORAMATICKÉ VÝHLEDY, JADERSKÉ MOŘE,
DEGUSTACE VÝBORNÉHO VÍNA

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

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, Jaderské moře, malebný Piran, jedno z nejkrásnějších slovinských měst Škofja Loka, pověstné slovinské krasové jeskyně, monumentální Predjamský hrad, ale i slovinskou metropoli Lubljanu a mořské lázně Žusterna.
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 programv kouzelné scenérii BLEDSKÉHO JEZERA – městečko 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 amfiteátr 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: Dopoledne prohlídka POSTOJNSKÉ JAMY – největší krápníkové jeskyně v Evropě, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana. Prohlídka PREDJAMSKÉHO HRADU. Závěrem
dne fakult. návštěva rodinného vinařství ve vyhlášené vipavské oblasti, degustace vína s pohoštěním. Večeře
a nocleh v hotelu.
6. den: Celodenní program
Predjamski Grad
na břehu Jaderského moře.
Prohlídka malebného přímořského města PIRAN. Fakultativně koupání v MOŘSKÉM
PARKU ŽUSTERNA – bazény
s mořskou vodou (i ohřívanou), výhledy na pobřeží,
divoká voda, vodní masáže.
Před návratem domů, možnost večeře formou švédského
stolu v Koperu. Ve večerních
hodinách odjezd.
7. den: Ráno návrat do ČR.
Kód
SLO664-19-1

Termín
08.07. – 14.07.

Cena
9 290,-

Trasa
A, B, L + Č. Budějovice

SLOVINSKO, MOŘSKÝ PARK LAGUNA

BLED, RELAXACE A KOUPÁNÍ

TO NEJLEPŠÍ ZE SLOVINSKA

BLEDSKÉ JEZERO » BLED » MOŘSKÝ PARK LAGUNA » PIRAN » ZÁMEK MIRAMARE » PREDJAMSKI
GRAD

Vydejte se s námi do Slovinska, užít si koupání a relaxaci v zastřešených mořských lázních Laguna
s výhledy na moře. Ubytováni budeme v příjemném hotelu Vile Park, který je součástí mořských lázní Laguna. Navštívíme i fotogenický Piran, symbol Slovinska Predjamski Grad. Cestou tam jedinečné scenérie
půvabného Bledského jezera a návštěva lázeňského městečka Bled. Užijte si relaxaci v teplých vodách
slovinských lázní a poznejte s námi Slovinsko.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z republiky do Itálie.
2. den: Dopoledne nás uvítají kouzelné scenérie BLEDSKÉHO JEZERA – městečko BLED, lázeňské letovisko
při nádherném ledovcovém jezeře s působivým hradem vysoko na skále, odkud je možné vidět Julské Alpy
a pohoří Karavanky. Možnost vyhlídkové plavby po jezeře ke kostelu panny Marie se staroslovanským hřbitovem, procházka kolem jezera. Odpoledne odjezd k moři na ubytování do hotelu Vile Park - MOŘSKÉ LÁZNĚ
LAGUNA. Ubytování v hotelu, Koupání a relaxace v lázních, večeře.
3. den: Relaxace v mořských lázních Laguna, využití teplých koupelí v zastřešeném 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 slovinského pobřeží do nedalekého, fotogenického městečka PIRAN (od
hotelu necelé 2,5 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 v 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 odjezd od hotelu, návštěva jednoho ze symbolů 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.
Piran

Kód
SLO665-19-1

Termín
12.06. – 16.06.

Cena
7 690,-

Trasa
A, B, L

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, návštěvu parku Žusterna a vše ostatní, co není
uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1250 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Ubytování: Hotel Vile Park se nachází na jedinečném místě v rezortu St. Bernardin, pouhých 30 metrů od moře se soukromou pláží, venkovním bazénem uprostřed známých slovinských turistických měst Portorož a Piran. Na místě je několik
restaurací a další najdeme v pěší vzdálenosti od hotelu. Vodní park Laguna je k dispozici pro hotelové hosty zdarma.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x polopenzi formou bufetu, vstupy do zážitkových lázní Laguna do 19.hod., průvodce
Cena nezahrnuje: pobyt. taxu, 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

Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

SLEVA 55+ sleva ze základní ceny 3%
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

PŘÍRODNÍ SKVOSTY SLOVINSKA

MAĎARSKO
Budapešť - lázně Szechenyi
Kokořín

Budapešť

Budapešť - lázně Gellert

BUDAPEŠŤ - KRÁLOVNA DUNAJE

VYHLÍDKOVÁ VEČERNÍ PLAVBA PO DUNAJI

GÖDÖLLÓ, ZÁMEK CÍSAŘOVNY SISSI
PALÁCE A LÁZNĚ GELLÉRT A SZÉCHENYI

SÁRVÁR – HÉVÍZ – BÜKFÜRDÖ

ŠOPROŇ » NAGYCENK » BÜK » BÜKFÜRDÖ » KÖSZEG » HÉVÍZ » KESZTHELY » SÁRVÁR

BUDAPEŠŤ » ZÁMEK GÖDÖLLÓ » LÁZNĚ GELLÉRT A SZÉCHENYI

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (Brno 7:30 hod) přes Slovensko do Maďarska. BUDAPEŠŤ, prohlídka
městské čtvrti Buda – Hradní návrší s Budínským hradem, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty
s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu, středověké uličky na Hradním návrší, procházka tajuplným
podzemním Labyrintem. V podvečer fakultativně relaxace ve starobylých
lázních hotelu Gellért. Večer ubytování v hotelu, možnost
Doporučujeme secesních
večeře.
2. den: Po snídani návštěva historické Velké tržnice. Dopoledne výlet na
- termální lázně Széchenyi
okraj Budapešti – přepychový barokní palác Gödöllő s rozlehlým okol- barokní palác Gödöllo
ním parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařov- večerní plavba po Dunaji
ny „Sissi“. Odpoledne prohlídka městské části Pešť – Dunajské korzo
s bronzovou soškou princezny, Památník bot, velkolepá stavba Parlamentu v novogotickém stylu, nejvýznamnější duchovní „stánek“ Maďarska – bazilika sv. Štěpána, věhlasná
Gerbeaudova cukrárna. Večer ubytování v hotelu, možnost večeře. Po večeři pro zájemce vyhlídková plavba
po Dunaji nasvícenou Budapeští. Návrat na ubytování do 22:30 hod.
3. den: Po snídani Gellértovo návrší – velkolepý výhled na město od citadely. Pokračování prohlídky Pešti
– Židovská čtvrt a Velká synagoga na Dohány útca, nebo procházka po Váci útca – nejznámější nákupní
zóna s nespočtem příjemných kaváren a restaurací. Přes Andrássy útca na Náměstí Hrdinů s Památníkem
Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Do odjezdu koupání a relaxace v termálních lázních Széchenyi – jeden
z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách (Brno 21:30 hod).

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ MAĎARSKA
Zájezd plný odpočinku a relaxace v oblíbených maďarských termálních vodách. Tři dny koupání, tři
oblíbená termální městečka. Plně si užijeme termálních vod v Bükfürdo, Hevízu i Šárváru, navštívíme
středověkou Šoproň, Nagycenek s krásným barokním zámkem, Köszeg a na břehu Balatonu Keszthely
s zámeckým komplexem rodiny Festetisců. Termální vody, maďarská kuchyně, víno a barokní památky,
to je naše pozvánka do Maďarska.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (9:00 hod), průjezd Rakouskem. 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 honosný palác
vystavěn maďarským magnátem Miklósem Esterházym. Stejně jako Versailles, je i Fertöd obklopen rozsáhlým francouzským parkem. Odpoledne městečko BÜK, ubytování, večeře v restauraci - typické maďarské
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 zažívacích potížích. Možnost nákupů typického maďarského vína a klobásů. Cestou na ubytování prohlídka
malebného města KESZTHELY na břehu jezera Balaton a honosného barokního paláce osvíceného rodu
Festetics. Večeře a návrat na nocleh.
4. den: Po snídani moderní termální lázně SÁRVÁR s rozsáhlým parkem a vodní hladinou přesahující neuvěřitelných 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 ve večerních hodinách (20:00 hod).
Kód
HU667-19-1
HU667-19-2
HU667-19-3
HU667-19-4

Kód
HU666-19-1
HU666-19-2
HU666-19-3
HU666-19-4
HU803-19-1*

Termín
19.04. – 21.04.
17.05. – 19.05.
20.09. – 22.09.
18.10. – 20.10.
07.12. – 08.12.

Cena
3 650,3 790,3 790,3 560,2 700,-

Trasa
F + Ostrava (+500)
F + Ostrava (+500)
F + Ostrava (+500)
F + Ostrava (+500)
F + Ostrava (+500)

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje, 2x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné v průběhu zájezdu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůž.pokoj 800 Kč, 2x večeře 700 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, ubytování pouze 1 noc.
SLEVA 55+ ze základní ceny 5%
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Termín
19.04. – 22.04.
09.05. – 12.05.
12.09. – 15.09.
26.10. – 29.10.

Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
v soukromých domech v rámci jedné ulice na okraji Büku. Snídaně je podávána ve společné jídelně každého domu. K dispozici je
venkovní posezení pro větší skupiny osob. Večeře o 3 chodech
je podávána ve stylové maďarské restauraci, místní speciality.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování
v soukromí 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 3x večeři,
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. vstupů do lázní, fakult. služby
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůž. pokoj 600 Kč, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 140 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Doporučujeme
- jedno z největších termálních jezer světa Hévíz
- staré uličky středověkého města Šoproň

Cena
4 590,4 590,4 590,4 590,-

Budapešť
- Rybářská bašta

Trasa
F + Ostrava (+500)
F + Ostrava (+500)
F + Ostrava (+500)
F + Ostrava (+500)

MAĎARSKO
Budapešť

Klatovy - Černá věž

Lázně Miskolc-Tapolca

ZALAKAROS, TERMÁLNÍ LÁZNĚ

A AQUAPARK GRÁNIT

HOTEL PROPOJENÝ S LÁZNĚMI
VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (hranice ČR v cca 9:00 hod), cesta přes Bratislavu do Maďarska.
Po poledni město SÁRVÁR. Následuje program dle výběru – návštěva Sárvárského zámku nebo aquaparku
a lázní Sárvár. Sárvárský zámek s okázalými interiéry významného uherského rodu Nádasdyů. Muzeum
Františka Nádasdyho, manžela „Čachtické paní“ Alžběty Báthoryové – rozsáhlé sbírky zbraní a uniforem
z období válek s Turky. Lázně SÁRVÁR s rozsáhlým parkem a vodní hladinou přesahující neuvěřitelných
3 600 m2, koupání a relaxace 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. Večer ubytování v hotelu, večeře.
2. den: Celodenní koupání a relaxace v lázních a aquaparku GRÁNIT ZALAKAROS. Zdejší termální voda
o teplotě 26 - 36°C působí blahodárně, pro své složení, na pohybové ústrojí, chronický záněty a degenerativní
změny kloubů, poruchy nervové soustavy, nemoci srdcového a krevního oběhu a poruchy metabolismu. Vedle
vnitřních krytých bazénů s termální vodou, léčebného centra a světa saun, si vyberou na venkovní ploše
(10 ha) sobě vyhovující bazén všechny věkové skupiny. Najdeme tu léčivé sedací bazény, termální bazény
s kolující vodou, dětský bazén, bazén s vlnobitím nebo rozsáhlý komplex tobogánů a dalších zážitkových
atrakcí. Samozřejmostí je v areálu nespočet restaurací a rychlého občerstvení. Hotel je přímo s lázněmi propojen podzemní chodbou. Ubytování v hotelu, večeře.
3. den: Po snídani krátký výlet autobusem k jezeru KIS-BALATON (Malý Balaton). Navštívíme největší maďarskou Zubří rezervaci. Po naučné stezce, odděleni pouze elektrickým ohradníkem, budeme mít možnost
pozorovat více než 200 těchto obřích zvířat. Kis-Balaton je přírodní rezervace s výskytem více než 80 druhů
ptáků. Přes unikátní vlnící se dřevěný most přejdeme na ostrov na jezeře, kde můžeme mnoho těchto ptáků
zahlédnout. Do večeře relaxace a koupání v lázních Gránit Zalakaros.
4. den: Dopoledne výlet busem ke stepnímu jezeru BALATON. Na jeho břehu navštívíme univerzitní město
KESZTHELY s barokním palácem a rozlehlým parkem osvíceného uherského rodu Festetics. Odpoledne
relaxace a koupání v lázních Gránit Zalakaros.
5. den: Do odpoledního odjezdu relaxace a koupání v lázních Gránit Zalakaros. Návrat do ČR večer
(21:00 hod.), rozvoz dle míst nástupů.
Cena
8 390,8 950,-

Trasa
F + Ostrava (+500)
F + Ostrava (+500)

Ubytování: Hotel FREYA ZALAKAROS *** - dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, balkonem, Sat-TV, klimatizací
(za příplatek), minibarem, sejfem a WiFi zdarma. Z hotelu je možno v županu projít podzemní chodbou přímo do lázní. Snídaně
a večeře formou bohatého bufetu jsou podávány v hotelové restauraci.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani formou
bufetu, 4x večeři formou bufetu, 4x vstup do sedícího bazénu s termální vodou 26 - 36°C a venkovního aquaparku Gránit
Zalakaros (dětské bazény, bazén s vlnobitím, tobogány a další), pro dospělé župan, průvodce
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 500 HUF (100 HUF = cca 9 Kč) za dosp. os nad 18 let/noc – placeno na recepci hotelu,
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůž. pokoj 1500 Kč, vstup do vnitřní zážitkové zóny lázní (bazén s umělou řekou) 190 Kč/os./den,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Slevy: Dospělá osoba na přistýlce – 1100 Kč/os., dítě v doprovodu 2 dospělých:
1. termín dítě do 6ti let - 4400 Kč, 6–14 let – 2350 Kč
2. termín dítě do 6ti let – 4850 Kč, 6-14 let – 2600 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

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. Navštívíme čtyři termální lázně - Eger, Hajdúszoboszló, jeskynní lázně Tapolca, lázně Széchenyi
v Budapešti.
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, langoše 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 hajduků 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 jeskynních
termálních lázních Tapolca, TOKAJ, vinný sklep a ochutnávka „královského vína“, oblast UNESCO, soutok
řek Tiszy a Bodrogu.
5. den: BUDAPEŠŤ, hradní čtvrť (Královský palác, Rybářská bašta, Matyášův chrám), Parlament, tržnice,
náměstí Hrdinů, koupání v lázních Széchenyi, fakult. večeře ve stylové restauraci s vínem a folklórním
programem, Gellértův vrch na rozloučenou s výhledem na Budapešť, pozdě večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách.

Kód
HU669-19-1

Termín
07.05. – 12.05.

Cena
9 790,-

Trasa
C

Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným busem, 3x ubytování v hotelu/penzionu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné vč. termálních lázní (cca 18500 HUF), jízdu vláčkem a drožkou, fakult. služby a vše ostatní, co
není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 2000 Kč, ochutnávka vína v Egeru 130 Kč, večeře s vínem a kulturním programem
550 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Doporučujeme
- vinný sklep a ochutnávka vína v oblasti Tokaje
- vláčkem po úzkokolejce do NP Bukové hory
- NP Hortobágy a jezdecké umění hajduků
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

Užijte si s námi pohodu v termálních lázních Gránit Zalakaros a kvalitní služby hotelu Freya. Nabízíme
pohodový zájezd do lázní Zalakaros, ideální kombinaci relaxace v lázních s termální vodou a nenáročné
poznávání přírodních zajímavostí Maďarska v okolí stepního jezera Balaton a Kis-Balaton, jakou je například unikátní Zubří rezervace. Pro komplexní služby a propojení hotelu Freya přímo s areálem lázní je
zájezd ideální pro seniory s vnoučaty.

Termín
26.06. – 30.06.
24.07. – 28.07.

VÍNO A TERMÁLNÍ LÁZNĚ

EGER » HAJDÚSZOBOSZLÓ » NP HORTOBÁGY » MISKOLC-TAPOLCA » NP BUKOVÉ HORY »
LILLAFÜRED » TOKAJ » BUDAPEŠŤ

SÁRVÁR » ZALAKAROS » KIS-BALATON » ZUBŘÍ REZERVACE » BALATON » KESZTHELY

Kód
HU668-19-1
HU668-19-2

MAĎARSKO, PŘÍRODNÍ PARKY

SLOVENSKO
Vysoké Tatry - Štrbské pleso

Bratislava

VYSOKÉ TATRY VLAKEM

POPRAD » TATRANSKÁ LOMNICA » ŠTRBA » TATRANSKÁ LOMNICA » TATRANSKÁ KOTLINA » STARÝ
SMOKOVEC

Vydejte se s námi do Vysokých Tater, které nabízejí krásné turistické trasy, daleké výhledy, stále ještě
kvetoucí vysokohorské louky, svět klidu, voňavého vzduchu a vůni borovic. Cestu vám zpříjemní luxusní
vlak i radovánky v aquaparku.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd komfortním vlakem v odpoledních hodinách z Prahy (po trase Kolín, Pardubice, Olomouc),
cesta krajinou Slovenska, večer příjezd do POPRADU, tatranskou elektrickou železnici do TATRANSKÉ LOMNICE, ubytování.
2. den: Výlet Tatranskou elektrickou železnicí na Štrbské pleso, procházka kolem jezera, ke skokanským
můstkům, variantně k Popradskému plesu, symbolický hřbitov obětem Tater. Vyhlídková jízda nejstarší slovenskou ozubnicovou železnicí do ŠTRBY a zpět, návrat na ubytování.
3. den: Variantně celodenní vysokohorský program: kabinovou lanovou dráhou ke Skalnatému plesu, krásné
výhledy, foto pauza. Možnost lehké turistiky v okolí: výjezd legendární visutou lanovkou na nejslavnější tatranskou dvoutisícovku Lomnický štít, vyhlídka, lanovkou na Skalnaté pleso - TATRANSKÁ LOMNICA a zpět,
večer společné posezení a fakultativně ochutnávka tatranské a horské gastronomie
4. den: Výlet do horské obce TATRANSKÁ KOTLINA, vycházka k Belianským jeskyním, procházky v prostředí Tatranské kotliny s nádhernými výhledy na nejzápadnější část Belianských Tater. Odpoledne jízda s TEŽ
do STARÉHO SMOKOVCE, výjezd ozubnicovou lanovou dráhou na Hrebienok s možností vycházek směrem
k Vodopádům Studeného potoka a další lehké turistiky, návrat do Tatranské Lomnice.
5. den: Muzea a galerie TATRANSKÉ LOMNICE, muzeum Tatranského národního parku (TANAP) a Botanická zahrada TANAPU s jedinečnou expozicí tatranské přírody, následně odjezd do Popradu, fakultativně
relaxace v nejznámějším tatranském aquaparku - Aqua city, odpoledne vlakem z Popradu do Prahy, příjezd
ve večerních hodinách.
Kód

Termín

Cena

SK670-19-1

21.08. – 25.08.

7 990,-

Nástup
Praha, Kolín,
Pardubice, Olomouc

Cena zahrnuje:
dopravu komfortním vlakem (Leo expres/Pendolino), jízdné TEŽ , 4x ubytování v hotelu v Tatranské Lomnici, 4x snídani,
3x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje:
fakultativní služby, příp. pobytové taxy, lanovky, veškeré vstupné (90 €) a vše co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a jízdního řádu.
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2000 Kč, jízdenka ve třídě Business (1. třída) 600 Kč, záloha za lanovku na Lomnický štít (ev. rozdíl v ceně bude
doúčtován) 1300 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

BRATISLAVA - VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ

PLAVBA LODÍ PO DUNAJI DO VÍDNĚ
RELAXACE V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

BRATISLAVA » BUDAPEŠŤ » VELKÝ MEDER » VÍDEŇ

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na
Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si v termálních lázních Velký Meder.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého 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
Doporučujeme
v hotelu v Bratislavě.
2. den: Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako
hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka
- relaxace v termálních lázních
významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta,
- plavba po Dunaji z Bratislavy do Vídně
- okružní jízda Budapeští
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 jednomu 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.
Budapešť

FATRA – VRÁTNÁ DOLINA

POHODOVÝ TÝDEN V NP MALÁ FATRA

Zájezd do žádané oblasti Národního parku Malá Fatra. Náš hotel se nachází v centru oblasti s velkým
množstvím turistických možností. Vystoupáme na nejvyšší horu Velký Kriváň, projdeme se po vyhlídkové trase nad Vrátnou dolinou, vykoupeme se v termálních lázních atd. Ubytování máme zajištěno
v hotelu*** v Terchové.
Program zájezdu a bližší info na www.redok.cz
Kód
SK720-19-1

Termín
20.07. – 25.07.

Cena
9 440,-

Trasa
J* + Jihlava, Olomouc

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** v Terchové, 5x snídani formou bufetu, 4x večeři -3chodové menu, 1x typická
terchovská večeře, průvodce
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Kód
SK671-19-1
SK671-19-2

Termín
19.04. – 22.04.
22.08. – 25.08.

Cena
5 690,5 690,-

Trasa
B, F
B, F

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 1400 Kč, 3x večeře 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová, Vlasta Necudová

SLOVENSKO
Vlkolínec

NÍZKÉ TATRY, TERMÁLY A TURISTIKA

TERMÁLY VELKÝ MEDER

POBYT S VÝLETY V JÁNSKÉ DOLINĚ

RELAXACE A VÝLETY

DĚVÍN » BRATISLAVA » VELKÝ MEDER » GABČÍKOVO » GYÖR » VÍDEŇ » OSTŘIHOM » ČERVENÝ
KÁMEN

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 krásnými historickými jádry, čeká nás prohlídka vodního díla Gabčíkovo a návštěva maďarských starobylých
měst - Györ a Ostřihom.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, prohlídka romantické zříceniny hradu
DĚVÍN s okouzlující polohou nad soutokem Moravy a Dunaje, poté přesun do bývalého Prešpurku, dnešní
BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města v historickém jádru Starého 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. Odjezd na ubytování v nedalekém Velkém Mederu.
2. den: Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích 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 externí prohlídce titánského vodního díla GABČÍKOVO. Následuje výlet do Maďarska, do
města festivalů GYÖR, prohlídka historického barokního centra s architektonickými, kulturními i přírodními
památkami – kostely, paláce, muzea, typické barokní rohové balkóny, úzké historické uličky ve starém městě.
Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER.
4. den: Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER nebo celodenní 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 také radnice - Nová radnice, budova Parlamentu, dvorní
divadlo Burgtheater aj.
5. den: Výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes slavný 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: Po snídani odjezd domů, po cestě zastávka na prohlídku mohutného a krásného zachovalého hradu
ČERVENÝ KÁMEN v prostředí zvedajících se MALÝCH KARPAT. Úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou
štukovou a freskovou výzdobou, mohutná lipová alej. Návrat do ČR.
Kód
SK672-19-1

Termín
07.09.- 12.09.

Cena
7 590,-

Trasa
B, F

Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem, 5x ubytování ve Velkém Mederu - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel se nachází
přímo u termál. koupaliště), pobytovou taxu, 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, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč, fakult. výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků)

LIPTOVSKÝ JÁN » JASNÁ » CHOPOK » ĎUMBIER » RUŽEMBEROK » VLKOLÍNEC » LIPTOVSKÁ MARA »
AQUAPARK TATRALANDIA » TERMÁLY BEŠEŇOVÁ » SVATÝ KŘÍŽ » DEMÄNOVSKÁ DOLINA A JESKYNĚ
» LIPTOVSKÝ JÁN » STANIŠOVSKÁ JESKYNĚ » SVATÝ KŘÍŽ » PRIBYLINA

Letní dovolená v krásném horském prostředí Nízkých Tater s koupáním v termálních bazénech a lehkou
turistikou nám umožní prožít kombinaci aktivní dovolené s relaxací a odpočinkem. Ubytováni budeme
v jedné z nejhezčích dolin Národního parku Nízké Tatry v Jánské dolině, která je dlouhá 17 km a končí
na úpatí nejvyššího vrcholu Nízkých Tater – Ďumbiera.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd na ubytování v Liptovském Jánu. Odpoledne ubytování,
seznámení se s prostředím JÁNSKÉ DOLINY, možnost procházky, večeře.
2. den: Odjezd do horského střediska JASNÁ, celodenní kombinace lehké pěší turistiky a lanovek. Lanovkami
vyjedeme na CHOPOK (2 004 m) a odtud se vydáme lehčí hřebenovou túrou na nejvyšší vrchol Nízkých Tater
ĎUMBIER (2 043 m), rozsáhlý kruhový rozhled na téměř všechny pohoří středního a severního Slovenska. Na
vrcholu Chopku se nachází vyhlídková restaurace Rotunda se sochou draka Damiána a s exkluzívním 360°
panoramatickým výhledem. Budeme si tak moci vychutnat jedinečnou okolní scenérii z nejvýše položeného
Rum Baru s bohatou nabídkou rumů a dezertů.
3. den: Centrum Liptova RUŽOMBEROK, prohlídka historického centra, katedrála. Nedaleký VLKOLÍNEC
zachovalá dřevěná lidová architektura, obec představuje nejzachovalejší a nejucelenější urbanistický celek původních lidových staveb ve střední Evropě. Na závěr LIPTOVSKÁ MARA, první přehrada Vážské kaskády, pro
svou velikost se ji říká Slovenské nebo Liptovské moře, možnost vyhlídkové plavby lodí. Variantně lze individuálně navštívit Aquapark Tatralandia, odpočinek a relaxace v největším areálu vodní zábavy ve střední Evropě,
14 bazénů s mořskou, termální i čirou vodou nebo relaxace v termálních bazénech Termal Raj v LIPTOVSKÉM
JÁNU nedaleko našeho hotelu. Náhradní varianta pro ty z vás, kdo nebude chtít na autobusový výlet.
4. den: Celodenní pobyt v DEMÄNOVSKÉ DOLINĚ. Odjezd do horského střediska Jasná, kde se vydáme
na jednu z nejhezčích stezek v Nízkých Tatrách - stezku Demänovská dolina. Trasa vede kolem Vrbického
Plesa na Tri Vody – Brhliska – Pod Orlí skálou – na Lukovú – rozcestí v Široké dolině a dále až na Lúčky.
Odpoledne prohlídka Demänovské ledové jeskyně, jedna z nejstarších popsaných jeskyní v Evropě.
5. den: Celodenní relaxace ve vodním parku BEŠEŇOVÁ, odpočinek v termálním srdci Liptova, bazény
s teplotou do 39°C, s podvodní masáží nebo perličkovou koupelí a řadou dalších atrakcí. Cestou zpět navštívíme v obci SVATÝ KŘÍŽ významnou kulturní památku – dřevěný artikulární kostel z roku 1729, jeden
Liptovská Mara
z největších dřevěných kostelů ve střední Evropě, kam
se vejde téměř šest tisíc návštěvníků.
6.den: Dopoledne návštěva STANIŠOVSKÉ JESKYNĚ,
nejstarší jeskyně Liptova i Slovenska. Průvodce nás vybaví čelovými lampami a pod jeho dohledem projdeme
temné prostory, které byly jen minimálně upravené
člověkem. Odjezd do nedaleké PRIBYLINY, Muzeum
liptovské dědiny, seznámení se s liptovským folklorem,
řemesly a chovem huculských koní, což je rarita tohoto muzea. Odpoledne koupání v termálních bazénech
Termal Raj v Liptovském Jánu nebo individuální poznávání JÁNSKÉ DOLINY.
7.den: Po snídani odjezd do ČR.
Kód
SK673-19-1

Termín
04.08. - 10.08.

Cena
8 390,-

Trasa
A (Olomouc bez příplatku)

Ubytování: Hotel leží v Jánské dolině v Liptovském Jánu. Hostům je k dispozici fitness centrum, sauna, stolní tenis a biliard,
půjčovna sportovních potřeb a horských kol, tenisové kurty, minigolf, WiFi připojení v baru.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně formou
švédských stolů, večeře výběr z menu), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, lanovky, termální koupaliště a vše ostatní, co není v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, komplex pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
Poznámka: U turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí a těžší variantou
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

LEČEBNÝ BALÍČEK V CENĚ

SLOVENSKO
Oravský hrad

VYSOKÉ A BELIANSKÉ TATRY

ZÁPADNÍ TATRY A ROHÁČE

POBYT POD LOMNICKÝM ŠTÍTEM

TURISTIKA U LEDOVCOVÝCH JEZER

ORAVICE » JURANOVA A BOBROVECKA DOLINA » ZAKOPANE » ROHÁČSKÁ DOLINA » KAČIANSKÁ
DOLINA » PROSIECKÉ DOLINY » MUROWANIEC » VELKI STAW GASNIECZOWY » ORAVSKÝ HRAD

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v nočních hodinách z ČR na Slovensko.
2. den: Příjezd na ubytování, dopolední snídaně, ubytování dle možnosti hotelu, přejezd busem do blízkých
ORAVIC, základní varianta (náročnost 1,5 z 5; 3,5 hod.): krátká túra JURANOVOU a BOBROVECKOU DOLINOU, poté možnost koupání v místních termálních lázních, večeře.
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 GUBALOWKA (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.

Kód
SK674-19-1

Termín
03.08. – 09.08.

Cena
9 440,-

Trasa
J* + Olomouc

Ubytování: hotel na úpatí Roháčů na říčce Oravica nedaleko Oravské přehrady, ve městečku Vitanová, kousek od slovensko-polských hranic. Výhodná poloha hotelu zaručuje krátké přejezdy do našich turistických cílů. Ubytování je zajištěno
v moderně zařízených pokojích s balkónem, sprchou a WC, TV, telefonem, s přístupem na internet.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 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 1900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
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Mořské oko

POHODOVÝ ZÁJEZD S LEHKOU TURISTIKOU

TATRANSKÉ MATLIARE » POPRADSKÉ PLESO » ŠTRBSKÉ PLESO » SOLISKO » MORSKÉ OKO »
SWISTOWA CZUBA » NP PIENINY » DOLINA KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY » TATRANSKÁ LOMNICA »
SKALNATÉ PLESO » LOMNICKÉ SEDLO » HREBIENOK » STARÝ SMOKOVEC

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd přes Olomouc na Slovensko. Čekají nás VYSOKÉ TATRY, kde se ubytujeme v TATRANSKÝCH MATLIARÍCH na úpatí Lomnického Štítu. Ubytování v hotelu, večeře.
2. den: Ze zastávky Popradské pleso přejdeme k Symbolického cintorínu a dále k POPRADSKÉMU PLESU
(1499 m), odtud na ŠTRBSKÉ PLESO (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 nejvyšší 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 do Ždiaru.
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 minerálce, možnost ochutnat minerálku z přírodního pramene.
7. den: Po snídani odjedeme domů, příjezd v odpoledních hodinách.
Kód

Termín

Hotel***

Hotel**

Trasa

SK675-19-1

11.08. – 17.08.

10 990,-

8 990,-

A + Olomouc (bez příplatku)

Ubytování: hotel **/*** s atraktivní polohou v pěkném a tichém prostředí Tatranských Matliarí, pod úpatím Lomnického štítu.
Hotel nabízí krytý plavecký bazén, saunu, masáže, hydromasáž, mořskou koupel, solárium, bowling centrum a fitnesscentrum.
Všechny pokoje disponují koupelnou, WC, telefonem a TV.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu dle vašeho výběru - 2lůžk. pokoje
Dunajec
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: 1lůžk. pokoj 1200 Kč
komplex pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
Poznámka: U turistických tras je vždy možné volit
mezi lehčí a těžší variantou
BONUS pojištění zdarma při objednávce
do 1. 2. 2019
Zájezd provází Dalibora Vojvodová

ČESKÁ REPUBLIKA
Černé jezero

Velké Losiny

JESENÍKY

A BAVORSKÉHO LESA

POBYT S VÝLETY A LEHKOU TURISTIKOU

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

DOLNÍ MORAVA » STEZKA V OBLACÍCH » PRADĚD » KARLOVA STUDÁNKA » RAMZOVÁ » ŠERÁK
» ČERVENOHORSKÉ SEDLO » DLOUHÉ STRÁNĚ » ZLATÉ HORY » REJVÍZ » JESKYNĚ NA POMEZÍ »
JESENÍK » VELKÉ LOSINY

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.
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 stranách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román
V ráji Šumavském - prohlídka slatě, poté sjedeme do horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý Královácký dvorec na řece Vydře, malou vodní elektrárnu 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 pokračujeme 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 JEZERO s nejvyšší horou celé Šumavy
Velký Javor. Turistické procházky v této oblasti. Výjezd lanovkou na vrchol VELKÉHO JAVORU. Při zpáteční
cestě zastávka a prohlídka sklárny v 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 březích kdysi zlatonosné řeky Otavy, prohlídka města, betléma. Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina
hradu v Čechách.
Kód
CZ676-19-1

Termín
11.08. – 17.08.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem,
6x ubytování v penzionu*** 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 2250 Kč,
pojištění storna zájezdu 105 Kč
Poznámka: u turistických tras je možné volit mezi lehčí a těžší variantou, bližší info na
www.redok.cz
Zájezd provází Michaela Bencová

Cena
7 650,-

Trasa
A, B

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjedeme na pomezí Orlických hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU. Zde pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1 116m n.m. vyjedeme lanovkou variantě pěšky na hřeben Slamníku a pokračujeme na unikátní
STEZKU V OBLACÍCH, která se vypíná 58,8 m nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu
Slamníku. Jedinečné výhledy na Jeseníky, Kralický Sněžník, Krkonoše a do Polska. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, večeře.
2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD.
Doporučujeme
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
- unikátní vodní dílo Dlouhé Stráně
STUDÁNKY, prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud
- výstup na Praděd
nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas
- výhledy ze Stezky v oblacích
v Karlově Studánce.
- velké Losiny a výroba ručního papíru
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 turistický výlet
absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.
4. den: Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ. Návštěva zlatokopeckého skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH, kde uvidíme repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady. Zbytek
dne strávíme v REJVÍZU, horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace
a naučná stezka k Mechovému jezírku.
5. den: Prohlídka krasové jeskyně NA
Dlouhé Stráně
POMEZÍ. Návštěva lázeňského města
JESENÍK, v jehož historii cinká zlato
a stříbro. Starý vodní hrad upravený
v 18. stol. na zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova naučná
stezka. Individuální volno ve městě.
6. den: Po snídani odjíždíme přes
VELKÉ LOSINY, kde si prohlédneme
nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru a Ruční
papírnu, kde se ruční papír vyrábí už
přes 400 let. Variantně pro zájemce
relaxace v termálním parku TERMÁLY LOSINY, regenerační vodní svět,
blahodárné termální vody, bazény
napouštěné přírodní termální vodou.
Návrat domů.
Kód
CZ677-19-1

Termín
08.07. – 13.07.

Cena
7 290,-

Trasa
A

Ubytování: Hotel Dlouhé Stráně*** - dolní budova, se nachází v klidném prostředí přímo v CHKO Jeseníky. V hotelu je
k dispozici Wi-Fi připojení, wellness služby a bowling.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím, 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 1400 Kč, pojištění storna zájezdu 90 Kč
Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

KRÁSY ŠUMAVY

Bratislavský hrad

ČESKÁ REPUBLIKA
Klatovy - Černá věž

PLZEŇ A OKOLÍ

KOKOŘÍNSKO, LUŽICE

S VÝLETEM DO NORIMBERKU

FRÝDLANTSKO A ČESKÝ RÁJ

HRAD KRAKOVEC » NORIMBERK » PLZEŇ » PŘEŠTICE » ŠVIHOV » KLATOVY » RADYNĚ » ZÁMEK
KOZEL » STARÝ PLZENEC » PLASY » MANĚTÍN » ZBIROH

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

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.
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 hradbami 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 Norimberku Langwasse. V roce 1930 tu nacisté vybudovali megalomanský propagandistický areál Reichsparteitagsgelände. 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 rezervace, 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 jakostních šumivých vín.
6. den: První panovnický cisterciácký klášter v Čechách PLASY, prohlídka klášterního areálu, kostel Nanebevzetí 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.
Kód
CZ678-19-1

Termín
04.08. – 10.08.

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, fakultativní služby
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč,
pojištění storna zájezdu 105 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezd provází Michaela Bencová

Doporučujeme
- Plzeň a návštěva pivovaru Pilsner Urquell
- vodní hrad Švihov, lovecký zámeček Kozel
- město karafiátů Klatovy
- celodenní výlet do německého
Norimberku
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Hrad Švihov

Hrad Kokořín

Cena
7 890,-

Trasa
A,B + Plzeň

POZNÁNÍ 4 KOUTŮ ČESKA

HRAD KOKOŘÍN » POKLIČKY » ZÁMEK ZÁKUPY » LIBEREC » JEŠTĚD » JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
» HRAD OYBIN » ZHOŘELEC » HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT » HEJNICE » BUDYŠÍN » ČESKÝ RÁJ »
HRUBOSKALSKO » HRAD KOST

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Hrad KOKOŘÍN, obklopen lesy a labyrintem
pískovcových roklí je považován za jeden z našich
Ještěd
nejromantičtějších 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. Odjezd do Liberce na
ubytování.
2. den: Poznávání města LIBEREC, jehož symbolem
je monumentální stavba novorenesanční radnice. Vedle
nejstarších staveb – Valdštejnských domků ze 17. stol.
tu najdeme i nejstarší 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 JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ byla postavena
podle baziliky sv. Petra v Římě a je místem posledního odpočinku světice Zdislavy z Lamberka. Nedaleko za
hranicemi Německa prohlídka zříceniny gotického hradu a kláštera OYBIN. Hradu je spojován 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 hotel, individuální volno v Liberci (ZOO, Botanická zahrada aj.)
5. den: Cílem výletu do Německa je BAUTZEN (BUDYŠÍN), hlavní centrum slovanské menšiny Lužických
Srbů. Procházka historickým centrem tvořeným kamenným labyrintem domů, střežených mohutnými hradbami 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 negativně proslul nejtvrdší věznicí pro nepohodlné osoby tehdejšího režimu. Večer 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 krásný gotický HRAD KOST ze 14.stol. a po prohlídce odjedeme domů.
Kód
CZ679-19-1

Termín
14.07. – 19.07.

Cena
6 990,-

Trasa
A, B

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 1200 Kč, pojištění storna zájezdu 90 Kč

ČESKÁ REPUBLIKA
Český Krumlov

PRAHA - LODÍ PO VLTAVĚ

POBYT V ČESKÉM KRUMLOVĚ S VÝLETY

HRADY A ZÁMKY STŘEDNÍCH ČECH

BECHYNĚ » ČESKÝ KRUMLOV » SALCBURK » JINDŘICHŮV HRADEC » NOVÉ HRADY » TERČINO ÚDOLÍ
» LINC » WILLHERING » ZVÍKOV » ORLÍK » TÁBOR

ČESKÝ ŠTERNBERK » KONOPIŠTĚ » KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ » NIŽBOR » KŘIVOKLÁT » LÁNY » PRAHA
» SVATÝ JAN POD SKALOU » KARLŠTEJN

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.

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, stověžatá, perla na Vltavě a navíc nejkrásnější a nejznámější hrady a zámky středních Čech.

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 Kollegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG, zahrady zámku Mirabell aj.
3. den: JINDŘICHŮV HRADEC s nejrozsáhlejším zámeckým komplexem v republice - vznosné arkády, zahrada, 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 WILHERINGU 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.

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. Fakultativní plavba lodí po Vltavě a pozdní oběd na
palubě lodi.
4. den: Přes SVATÝ JAN POD SKALOU s krátkou zastávkou, dojedeme k nejznámějšímu českému hradu
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. Po prohlídce následuje odjezd domů.

Kód
CZ680-19-1

Termín
07.07. – 13.07.

Cena
8 990 Kč

Trasa
A, B

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 1500 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč
Zájezd provází Naděžda Šauerová

JIndřichův Hradec

Kód
CZ681-18-1

Termín
22.08. – 25.08.

Cena
3 650,-

Trasa
A, B

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu v Praze – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, zájemci o exkluzivní prohlídkový okruh na Karlštejně vč. kaple sv. Kříže 500 Kč,
plavba po Vltavě s pozdním obědem 550 Kč, pojištění storna zájezdu 60 Kč
Poznámka: nástupní místo Praha není možné

ČESKÝ KRUMLOV A SALCBURK

POBYT V ČESKÉM KRUMLOVĚ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd směr jižní Čechy do ČESKÉHO KRUMLOVA, skvostu mezi českými městy, prohlídka středověkého centra vč. zámeckého komplexu, věže a další stavební památky města. Ubytování 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 podvečerních hodinách odjezd zpět na ubytování do Českého Krumlova.
3. den: Dopoledne dokončíme prohlídku Českého Krumlova. Odpoledne zámek s rozsáhlým parkem HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. Příjezd v podvečerních hodinách.
Kód
CZ682-19-1
CZ682-19-2

Termín
19.04. – 21.04.
27.09. – 29.09.

Cena
3 890,3 690,-

Trasa
A, L
A, L

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra,
(ve velikonočním termínu ubytování přímo v centru města) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 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: v termínu 19.4. – 21.4. - 1200 Kč, 1lůžk. pokoj v termínu 27.9. – 29.9. - 500 Kč, pojištění storna
zájezdu 45 Kč
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

JIŽNÍ ČECHY A SALCBURK

Karlštejn

ČESKÁ REPUBLIKA
Pravčická brána

Telč

ČESKO – SASKÉ ŠVÝCARSKO

KOUZLO VYSOČINY

DRÁŽĎANY A MORITZBURG

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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

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 soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku
Moritzburg.
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 18. 8. 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 je 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 pískovcovými 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, středně náročná turistika a procházky v jednom
z nejkrásnějších území střední Evropy - labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála,
Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. K večeru
prohlídka historické části města DĚČÍN.
Zámek Moritzburg
6. den: Celodenní výlet do Drážďan. Navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý
z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný
Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem
saským. Následují DRÁŽĎANY „Labská Florencie“, prohlídka významných památek města,
Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy,
kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova
Semperovy opery, galerie Zwinger aj.
7. den: Po snídani se vydáme přes NOVÝ
BOR domů, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Cestou zastávka u PANSKÉ SKÁLY,
čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné
princezně.
Kód
CZ683-19-1
CZ683-19-2

Termín
30.06. – 06.07.
18.08. – 24.08.

Cena
6 650,6 650,-

Trasa
A, B, L
A, B, L

KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ
PAMÁTKY UNESCO

PELHŘIMOV » HRAD ROŠTEJN » TŘEŠŤ » JIHLAVA » DAČICE » SLAVONICE » HRAD LANDŠTEJN »
ZELENÁ HORA » KLÁŠTER ŽELIV » LIPNICE NAD SÁZAVOU » TŘEBÍČ » JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
» DALEŠICE » TELČ

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Dopoledne navštívíme město PELJihlava
HŘIMOV, historické jádro obklopené hradbami
a věžemi, Muzeum rekordů a kuriozit. Poté odjezd do Jihlavy na ubytování v centru města 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 založené 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 zajímavost - 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 českým králem Přemyslem Otakar II.,
vyhlídka s pohledy na Českou Kanadu.
4. den: Symbol legendárního světce a dílo geniálního stavitele - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na
ZELENÉ HOŘE u Žďáru nad Sázavou, dílo J. B. Santiniho, barokní gotika, premonstrátský klášter ŽELIV.
Závěrem LIPNICE NAD SÁZAVOU, jeden z 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 JAROMĚŘICE 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.
Kód
CZ684-19-1

Termín
15.07. – 20.07.

Cena
6 990,-

Trasa
A, B

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, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč
Poznámka: V případě nízké hladiny vody v Labi, bude plavba do Bad Schandau řešena busem.

Ubytování: Hotel Gustav Mahler*** v budově bývalého dominikánského kláštera v Jihlavě. Historie místa dělá z hotelu
jedinečné místo, kde lze trávit dovolenou na Vysočině. V hotelu je možné využít fitness centrum, místní saunu. Po domluvě
je také možné zajistit masáže.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi (snídaně
formou bufetu, večeře), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1800 Kč, pojištění storna zájezdu 90 Kč

Zájezd provází Bohuslava Bubeníčková, Naděžda Šauerová

Zájezd provází Michaela Bencová

134

ČESKÁ REPUBLIKA
Zámek Lednice

JIŽNÍ MORAVA S VÝLETY

BROUMOVSKO

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY, VÍNO, DOBRÉ JÍDLO
UBYTOVÁNÍ V BŘECLAVI, HOTEL *** S POLOPENZÍ FORMOU BUFETU
BRNO » BŘECLAV » NEZIDERSKÉ JEZERO » LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL » MIKULČICE » MIKULOV »
PÁLAVA » PAVLOV » BRATISLAVA » STRÁŽNICE

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.
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.
Ubytování v Břeclavi, večeře formou bufetu.
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.
Termín
21.07. – 27.07.

Ubytování: moderní hotel*** na břehu Dyje v Břeclavi nabízí příjemné 2lůžkové pokoje. Součástí hotelu je restaurace, stylová vinárna
a sauna.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře formou bohatého bufetu vč. polévky, salátů a dezertů),
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 1000 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

Cena
7 290,-

Trasa
A, B, L

POLSKÉ SOVÍ HORY A SWIDNICA
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ » BROUMOV » ŠONOV » SKALNÍ MĚSTO ADRŠPACH » SOVÍ HORY » WALIM
» GRODNO » KSIAŹ » SWIDNICA » KLODZKO » ZLOTY STOK » NÁCHOD » BABIČČINO ÚDOLÍ » KUKS

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 památky. V blízkém Polsku prozkoumáme záhadnou oblast Soví Hory, Swidnici, Klodzko i starobylé město
Zlaty Stok.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách. NOVÉ
Adršpach
MĚSTO NAD METUJÍ, náměstí s renesančními domy, zámek s rozsáhlými okolními zahradami. 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 celodřevěné sakrální stavby střední Evropy. Krátká zastávka v
ŠONOVĚ s kostelem sv. Markéty od barokních
stavitelů Dientzenhoferů. Odpoledne ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÉ SKÁLY, lehká turistika,
Skalní město Adršpach a jeho nejznámější
skalní útvary Milenci, Starosta, Starostová,
Adršpašské jezírko a Pískovna.
3. den: Celodenní výlet do Polska do oblasti SOVÍ HORY. Pěší turistika s výstupem na
nejvyšší vrch Sovích hor Wielka Sowa s kamennou rozhlednou, krásné výhledy. Odtud procházka horskou
krajinou do Walimského průsmyku. Přejezd busem do WALIMI, podzemní stavba RIESE, 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 Hitlera, 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. Magické dílo hraběte Šporka s pozoruhodnými stavbami – majestátní hospic, barokní lékárna, bylinková zahrada,
tajemné malby Tance smrti, sochy Ctnosti a Neřesti. V odpoledních hodinách odjezd domů.
Kód
CZ686-19-1

Termín
04.08. – 10.08.

Cena
7 690,-

Trasa
A, B

Ubytování: Hotel Veba *** ve stylu prvorepublikové vily nabízí ubytování ve stylových pokojích s Wi-Fi připojením.
K dispozici je vodní svět s vířivkami včetně 25 m přelivového bazénu, finské a parní sauny či zážitkové sprchy.
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 1200 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - STŘEDNÍ EVROPA

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, PÁLAVA

Kód
CZ685-19-1

Swidnica - kostel Míru sv. Trojice

ČESKÁ REPUBLIKA
Moravský Kras

Hrad Loket

Kroměříž - Květná zahrada

NP PODYJÍ A MORAVSKÝ KRAS

ZÁPADNÍ ČECHY

BRNO A KALEIDOSKOP JIŽNÍ MORAVY

PODZIMNÍ ROMANTIKA

BRNO » HRAD VEVEŘÍ » KLÁŠTER PORTA COELI » HRAD PERNŠTEJN » KŘTINY » RUDICKÉ
PROPADÁNÍ » PROPAST MACOCHA » PUNKEVNÍ JESKYNĚ » MOHYLA MÍRU » SLAVKOV » KROMĚŘÍŽ »
PŘÍMĚTICE » VRANOV NAD DYJÍ » NP PODYJÍ » ZNOJMO » ŠATOV » HRAD HARDEGG » DUKOVANY

HRAD LOKET » PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS » NOVÝ DRAHOV » MARIÁNSKÉ LÁZNĚ » BEČOV NAD
TEPLOU » LÁZNĚ KYNŽVART » CHEB » FRANTIŠKOVY LÁZNĚ » KARLOVY VARY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

Poznáním nabitý zájezd za památkami Jižní Moravy, Moravského krasu a zavítáme i na Znojemsko, tradiční vinařskou oblast, kde si nenecháme ujít ochutnávku vína v typickém vinném sklípku. Navštívíme hrady
a zámky, přírodní úkazy Macochu a Rudické propadání, památky UNESCO, nejmenší národní park v ČR
a nejstarší jadernou elektrárnu Dukovany.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd na Jižní Moravu do BRNA, prohlídka Vily Tugendhat - unikátní funkcionalistické
stavby, kostel sv. Jakuba s kostnicí, Kapucínská hrobka s mumiemi bratří kapucínů, městské hradby a Katedrála sv. Petra a Pavla, rozsáhlé podzemí pod Zeleným rynkem, hrad Špilberk s kazematy. K večeru ubytování
v hotelu na břehu Brněnské přehrady.
2. den: Ráno výlet do MORAVSKÉHO KRASU. Barokní poutní kostel Jména Panny Marie KŘTINY je jednou
z nejvýznamnějších staveb architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. V obci RUDICE nahlédneme do původního Větrného mlýna se speleologickou expozicí přibližující Rudické podzemí. Procházka k Rudickému
propadání, kde Jedovnický potok s hukotem mizí v 90 m Rudické propasti. Nejznámější propastí Moravského
krasu je však téměř 140 m hluboká PROPAST MACOCHA, součást komplexu PUNKEVNÍCH JESKYNÍ, které
také navštívíme.
3. den: Po snídani plavba po Brněnské přehradě k jednomu z nejstarších královských hradů VEVEŘÍ. Odpoledne prohlídka unikátního románsko-gotického ženského cisterciáckého kláštera PORTA COELI v Předklášteří u Tišnova, založeného Konstancií Uherskou počátkem 13. stol. V lesích Vysočiny návštěva nedobytné
moravské zemské pevnosti, hradu PERNŠTEJN, původní sídlo rodu pánů z Pernštejna.
4. den: MOHYLA MÍRU nám přiblíží významnou evropskou událost počátku 19. stol. Na okolním Slavkovském bojišti tu v prosinci r. 1805 porazil francouzský císař Napoleon spojená vojska Rakouska a Ruska.
Zámek SLAVKOV největší barokní palác na Moravě a v minulosti sídlo rodu pánů z Kounic. Hanácké „Athény“ KROMĚŘÍŽ . Po právu se město pyšní oceněním za nejkrásnější historické město ČR, Velké náměstí
s podloubími, Arcibiskupský zámek a Květná a Podzámecká zahrada.
5. den: Odjedeme na samý jih Moravy. Křížový sklep v obci PŘÍMĚTICE u Znojma, pro své rozměry je
světovou raritou, prohlídka a ochutnávka vín. Připomeneme si tu i působení vynálezce hromosvodu Prokopa
Diviše. Zámek VRANOV NAD DYJÍ, vysoko na skále nad Vranovskou přehradou, patří mezi nejhonosnější
stavby středoevropského baroka. Procházka za poznáním krás NP PODYJÍ na česko-rakouské hranici. Zajímavá prohlídka zříceniny NOVÉHO HRÁDKU u Lukova, úchvatné výhledy na nekonečnou plochu lesů NP
a meandrující řeku Dyji, tvořící tu státní hranici. Večer ubytování v hotelu.
6. den: Královské město ZNOJMO. Důmyslný systém podzemí města, románská rotunda sv. Kateřiny
jedna z nejstarších staveb na našem území, muzeum Znojemského hradu. Pohraniční obec ŠATOV, sídlo
vinařství Znovín Znojmo, bývalá součást systému pohraničních opevnění. Najdeme tu unikátní Malovaný
sklep, dlouhých 36 let vytvářel jeho krásné plastické malby jednoruký vojenský vysloužilec Maxmillian
Appeltauer. Odpoledne rakouské příhraničí a návštěva středověkého hradu HARDEGG, na skále nad řekou Dyje/Thaya.
7. den: Dopoledne, již zdaleka viditelné monstrum
JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY. V Informačním centru elektrárny se zbavíme mýtů a pověr
spojovaných s jadernou energií. Odjezd domů, dle
nástupních míst.
Kód
CZ689-19-1

Termín
11.08. – 17.08.

Cena
7 890,-

Trasa
A, B

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel u Brněnské
přehrady, 2x hotel u Znojma), 6x polopenzi, pojištění léčebných výloh při výjezdu do Rakouska, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Prohlídku Vily Tugendhat je nutné objednat předem v CK, cena cca 300 Kč, platba na místě.
Fakultativní příplatek: 1lůž. pokoj 1750 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč
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Synonymem západních Čech je lázeňský trojúhelník Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně,
který se pyšní největším výskytem minerálních a termálních pramenů a unikátními památkami. Navštívíme
karlovarský pramen Vřídlo, poslechneme si zpívající fontánu v Mariánských lázních a prohlédneme si půvabné empírové a klasicistní budovy a kolonádu se známou sochou Františka ve stejnojmenných lázních.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno (v cca 8:00 hod) cesta přes Prahu do západních Čech. Dopoledne prohlídka královského hradu
LOKET. Hrad i přilehlé starobylé městečko trůni na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře. Jako malý
chlapec byl na hradě vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu tento mohutný hrad sloužil následně zjistíme
během jeho prohlídky. Přírodní rezervace SOOS, nedaleko Františkových Lázní, je považována za naprostý
evropský unikát. Aktivní vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem pozdní vulkanické
činnosti této oblasti. Naučná stezka nás povede po dně dávno vyschlého jezera, mezi mohutnými vrstvami
křemeliny probublávajícími mofetami. Zdejší oblast je rovněž jedinečná svým výskytem vzácných slanomilných rostlin. Pitoreskní úzkokolejná železnice, která původně sloužila přepravě vytěženého léčivého bahna
do Karlovarských lázní je dnes využívána k přepravě turistů. V obci NOVÝ DRAHOV si krátce prohlédneme
ukázku typické chebské lidové architektury hrázděných domů. Večer se ubytujeme v hotelu.
2. den: Po snídani půldenní výlet na středověký hrad a zámek BEČOV NAD TEPLOU. Barokní zámek skrývá
ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů – relikviář sv. Maura. Odpoledne poznávání centra
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ – historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající
fontána. Z centra Mariánských Lázní výjezd lanovkou k Parku Boheminium, s dokonalými miniaturami nejvýznamnějších českých památek. Večer návrat do hotelu.
3. den: Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART. Lázně byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil
zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny
umělecké předměty, zbraně, a především pak kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž
rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky a romantickými stavbami a pavilony. Odpoledne město CHEB,
kde svůj život neslaně skončil Albrecht z Valdštejna. Románský Chebský hrad s Černou věží je jediným
zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra města je komplex unikátních středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše z počátku 13.
stol. Den zakončí příjemná procházka, v zeleni utopených FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH. Symbolem lázní je
soška nahého Františka, o které se traduje, že žena, která se dotkne jeho levého palce nohy do roka a do dne
otěhotní. Večer návrat do hotelu.
4. den: Po snídani odjezd na prohlídku KARLOVÝCH VARŮ. Jeho historické stavby, lázeňské
domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny
Moser. Lanovkou výjezd na rozhlednu Diana nad
Grandhotelem Pupp a prohlídka Motýlího domu.
Opět lanovkou návrat do centra Karlových Varů
a odjezd domů. Předpokládaný návrat do Prahy
večer (cca 19:00 hod) a následná cesta dle objednaných nástupních míst.
Kód
CZ688-19-1

Termín
20.09. – 23.09.

Cena
4 890,-

Trasa
A, Ostrava (+500)

Ubytování: Hotel *** na okraji Mariánských Lázní nabízí 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, WiFi zdarma,
chladničkou a vysoušečem vlasů. Hotelovým hostům je k dispozici relaxační bazén, solná jeskyně, relaxačně-rehabilitační
centrum a výtah.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, vstup do bazénu,
3x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůž. pokoj 1050 Kč, pojištění storna zájezdu 45 Kč
SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

POLSKO
Gdaňsk

VELKÝ OKRUH POLSKEM

KRAKOV, MĚSTO KRÁLŮ

A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

OD KRAKOVA PO BALT, OBLAST POLSKÉ SAHARY A MAZURSKÝCH JEZER

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu
WIELICZKA . Odjezd do KRAKOVA , první část prohlídky města tzv. „Jagellovské perly“. Procházka Starým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní
náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické
tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží.
2. den: Dokončení prohlídky KRAKOVA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ , synagoga Remuh, židovský
hřbitov, dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL (Wzgórze 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.
Kód
PL690-19-1
PL690-19-2
PL804-19-1*

Termín
11.05. – 12.05.
21.09. – 22.09.
30.11. – 01.12.

Cena
2 290,2 290,2 290,-

Trasa
A*, B*, L
A*, B*, L
A*, B*, L

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 300 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek: nástup Brno +200 Kč
Poznámka: *zájezd v termínu 30.11. v době adventu, trhy, vánoční atmosféra

OSVĚTIM, KRAKOV A WIELICZKA
Zájezd do polské Osvětimi, kde navštívíme rozsáhlý areál Auschwitz a Birkenau s místním průvodcem,
prohlédneme si autentická místa bývalého koncentračního tábora. Odpoledne nás čeká unikátní světoznámý Solný důl Wieliczka a druhý den strávíme v Krakově s královským zámkem Wawel.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Příjezd do OSVĚTIMI, na okraji města se nachází největší koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz a asi 3 km dále i jeho pobočný vyhlazovací tábor Birkenau (Březinka).
Prohlídka zahrnuje postupně 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.
Kód
PL691-19-1

Termín
25.05. – 26.05.

Cena
2 390,-

Trasa
A*, B*, L

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 300 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek: nástup Brno +200 Kč

MALBORK » GDAŇSK » SOPOTY » GDYNĚ » SLOWINSKY NP » LEBA » OLSZTYN » MAZURSKÁ JEZERA
» VARŠAVA » WIELICZKA » KRAKOV

V zemi našeho severního souseda navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná u 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
Malbork
2. den: Oblast Baltského moře: jedna z největších a nejslavnějších polských památek
hrad MALBORK, úřední hrad mocného Řádu
německých rytířů , jedinečné sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku. GDAŇSK, metropole Pomořan a jedno
z klíčových členů Hanzy s mnoha památkami,
nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská
cesta, Neptunova fontána z r. 1633, výstavné
domy, Zlatá brána aj.
3. den: SOPOTY, významné letovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haﬀner. Významné přístavní
město GDYNĚ, s Oceánografickým a Námořním muzeem, polská 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.
Kód
PL692-19-1
PL692-19-2

Termín
15.07. – 21.07.
12.08. – 18.08.

Cena
8 390,8 390,-

Trasa
A
N

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní,
GDYNĚ
LEBA
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
GDAŇSK
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna záMALBORK
jezdu 250 Kč
OLSZTYN

Doporučujeme
- královský Krakov
- nejslavnější polský hrad Malbork
- hanzovní město Gdaňsk
- Mazurská jezera a polská Sahara

A
VARŠAV

KRAKOW
KA

WIELICZ
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

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).

POLSKO
Mazury

Varšava - palác Wilanov

Toruň

MAZURSKÁ JEZERA

POLSKO

A PANSTVÍ NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ

PO STOPÁCH POLSKÝCH KRÁLŮ A SV. VOJTĚCHA

ZÁJEZD BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ

ČENSTOCHOVÁ » TORUŇ » GDAŇSK » HRAD MALBORK » MRAGOVO » MIKOLAJKI » BORECKÝ PRALES
» GIZYCKO » SWIETA LIPKA » KETRZYN/VLČÍ DOUPĚ » MAMERKI » VARŠAVA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA

Zajímavý zájezd do jezerní oblasti Mazurská jezera, která je považována za přírodní skvost Polska nabízí
pestrou paletu možností, přes rozlehlé vodní plochy, skvělé koupání, sledování ptactva až po kulturní
a historické zajímavosti. Mimo jiné navštívíme srdce Mazurských jezer městečko Gizycko, další skvělou zastávkou bude městečko Mikołajki, ležící na březích stejnojmenného jezera, postupně 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 a mnoho dalších polských nej.
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. Nespočet
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, ikonická budova radnice, bazilika Panny Marie. 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 námořníků, 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 Mazurských 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 zdejší 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 červenci
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 , krátká prohlídka hlavního města
Polska. Uvidíme Staré a Nové město, Královskou cestu, Královský zámek, katedrálu sv. Jana a další zajímavosti. Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Kód
PL693-19-1

Termín
10.07. – 15.07.

GDAŇSK
MALBORK

KETRZY

N

GIZYCKO
MRAGOVO
TORUŇ

CHOVÁ
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Trasa
A, B*

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu ***2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, 1x 2chodové menu 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 2100 Kč, 4x večeře Mazurská
jezera 760 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Doporučujeme
VARŠAV
A

ČENSTO

Cena
8 290,-

- město perníku TORUŇ
- rozsáhlý komplex Vlčí doupě

JAWOR » ŚWIDNICE » VRATISLAV » LEŠNO » POZNAŇ » LEDNICKÉ JEZERO » HNĚZDNO » TORUŇ
» CHEŁMNO » GRUDZIADZ » GNIEW » SLOWINSKÝ NP » HELSKÁ KOSA » GDAŇSK » MALBORK »
ŚWIĘTA LIPKA » MAZURSKÁ JEZERA » VARŠAVA » ŽELAZOWA WOLA » ČENSTOCHOVA

Polsko, pokladnice umění a historie, navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti
Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Polska. Prohlédneme si jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely Míru
v JAWORU a ŚWIDNICI . Navštívíme metropoli Slezska VRATISLAV, Staré město, Pískový a Tumský ostrov
s mnoha významnými gotickými památkami a slavná 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 2500 let zpět.
4. den: Budeme se věnovat dalšímu z polských zemí, Kujavsku. 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 krásami a nádhernými písčinami.
6. den: Břehy Baltského moře, GDAŇSK, jedno z nejkrásnějších polských měst, symbol staletého bohatství
hanzovních měst. Prohlídka samotného města i gotické Oliwské katedrály za městem a při ústí Visly shlédneme památník Westerplatte. Odpoledne odjedeme na prohlídku sídelního hradu řádu německých rytířů
MALBORK . Na nocleh se přesuneme k hranicím s Kaliningradskou oblastí.
7. den: Klášter ŚWIĘTA LIPKA, nádherné baroko, jedno z nejvýznamnějších center mariánského kultu
v Polsku, pozůstatky 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. Poslední zastávkou v Polsku bude duchovní centrum země - klášter Jasná hora v ČENSTOCHOVÉ, nejslavnější mariánská svatyně se zázračnou ikonou Černé Madony. Návrat
do ČR ve večerních hodinách.
Kód
PL694-19-1

Termín
22.05. – 30.05.

Cena
11 390,-

Trasa
J + Jaroměř, Náchod

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,
K
MALBOR
co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
GDAŇSK
Fakultativní příplatek:
GNIEW
1lůžk. pokoj 2500 Kč, 8x večeře 1990 Kč

ŚWIETA
LIPKA

TORUŇ
O

Doporučujeme
- Gdaňsk, symbol Hanzy
- Vratislav, staré město
- oblast Mazurských jezer
- sídelní hrad Malbork

HVĚZDN
POZNAŇ

VARŠAVA
WA
ŽELAZO
WOLA
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JAWOR

V
VRATISLA
E

SWIDNIC

CHOVA

CENSTO

POLSKO, RUMUNSKO
Pohoří Bucegi

POLSKÝ NÁRODNÍ PARK BIESZCZADY

RUMUNSKO - TRANSYLVÁNIE

KARPATSKÉ POLONINY S LEHKOU TURISTIKOU

KARPATY A HRADY KNÍŽETE DRÁKULY

BIESZCZADY » SMEREK » POLONINA WETLÍNSKÁ » POHOŘÍ TARNICA » SANOK » POLONINA
CARYNSKÁ » SMOLNIK

SIBIU » SKANZEN U SIBIU » CODLEA » BRAN » BRAŠOV » SINAIA » SINAISKÝ KLÁŠTER » VELKÝ
A MALÝ PELEŠ » POHOŘÍ BUCEGI » BÁBELSKÁ SFINGA » BUKUREŠŤ

Polské Bieszczady mají mnoho nej - jde o nejjižnější část Polska, kterou její řídké osídlení řadí k místům 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, průjezd
NP Bieszczady
Polskem, večerní příjezd do Bieszczad, ubytování v hotelu v centru Bieszczad, večeře.
2. den: Autobusem se přesuneme do vesnice
SMEREK, odkud zahájíme výstup na nejzápadnější z Bieszczadských polonin - POLONINU
WETLÍNSKOU. Od vrcholu SMEREK (1 222 m)
si budeme užívat příjemného hřebene s báječnými rozhledy. Z HASIAKOWI SKÁLY sestoupíme kolem turistické útulny Puchatka k autobusu do vsi Berehy Gorne. Návrat na ubytování.
3. den: Po přiblížení autobusem vyrazíme na
nejvýchodnější masiv Bieszczad s nejvyšším vrcholem celého pohoří TARNICA (1 346 m). V první části vystoupáme na BUKOWÉ BERDO a po podkově hor
dojdeme až na nejvyšší štít polských Bieszczad. Otevře se nám výhled na hřebeny hor, 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 přesuneme do městečka CISNA a vláček nás vyveze do nitra Bieszczadských lesů, na samotnou hranici se Slovenskem. 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 původních 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 vyzbyde 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.
Kód
PL698-19-1

Termín
02.08. – 19.08.

Cena
13 990,-

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 3800 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Trasa
J + Plzeň

Vydejte se s námi do Transylvánie za tajemnými hrady hraběte Drákuly, za návštěvou romantických
historických vesniček a do pohádkové horské krajiny pohoří Bucegi s panenskými lesy. Pojeďte s námi
poznat místa, kde se dodnes žije tradičním způsobem.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR (cca 21:00 hod. překročení hranic 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 rumunské 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, město 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 jeepy pod skalní útvar
BÁBELSKÁ SFINGA a výšlap k ní (malé převýšení, ale turistické boty podmínkou) s panoramatickými výhledy do okolí, v případě nepřízni počasí je možná alternativa jeepy na náhorní plošiny a do malebných
údolí pohoří Bucegi s možností návštěvy jeskyně Ialomita, která má krápníkovou výzdobu a kapli pravoslavných poustevníků. 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 Parlamentu, 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. Večer
odjedeme do republiky.
6. den: V odpoledních hodinách příjezd do ČR (přejezd hranic v cca 12:00 hod.).
Kód
RO697-19-1

Termín
06.08. – 11.08.

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x
ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani formou bufetu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky a vše
ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1300 Kč,
3x večeře 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 210 Kč

Cena
6 690,-

Trasa
F, G

Zámek Peleš

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
Zájezd provází Petr Horák
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – STŘEDNÍ EVROPA, JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

Sanok

UKRAJINA

NP Siněvir

PODKARPATSKÁ RUS

POHODOVÉ TOULKY

KRAJEM NIKOLY ŠUHAJE

NA PODKARPATSKÉ RUSI

MEŽHORJE » POLONINA BORŽAVA » PILIPEC » NP SINĚVIR » SINĚVIRSKÉ JEZERO » POLONINA
PIŠKOŇA » BORŽAVA » RIČKA » SEDLO BESKID » KOLOČAVA » POLONINA KRÁSNÁ » IZA » MUKAČEVO

UŽHOROD » SINĚVIRSKÉ JEZERO » NP SINĚVIR » BORŽAVSKÁ POLONINA » VODOPÁD ŠIPOT
» KOLOČAVA » IZA » JASINA » JABLONICKÝ PRŮSMYK » SVIDOVECKÝ HŘEBEN » BLIZNICA »
SOLOTVINA » MUKAČEVO

TOULKY PO POLONINÁCH PODKARPADSKÉ RUSI

NÁRODNÍ PARKY, POLONINY, VESNICE A MÍSTNÍ FOLKLÓR

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Příjezd na ubytování do oblasti MEŽHORJE, snídaně na hotelu. Vycházka pod POLONINU BORŽAVA, snad nejkrásnější poloninu Podkarpatské Rusi, z vesničky PILIPEC, sedačkovou lanovkou se dostaneme
téměř na hřeben, na který vystoupáme a postupně zdoláme nejvyšší vrcholy poloniny - VELIKIJ VĚRCH
(1 598 m) a STOJ (1 681 m), zpět strmě sestoupíme podél vodopádu ŠIPOT, (túru lze zkrátit a pro sestup
zpět můžeme využít lanovku), 15 km, večeře na hotelu.
3. den: Výlet do NÁRODNÍHO PARKU SINĚVIR, výstup k legendou opředenému SINĚVIRSKÉMU JEZERU, ochutnávka místní speciality šašliku, procházka romantickými údolími řek Těrebly a Ozerjanky, výstup
k vysokohorskému divokému jezírku OZIRCE ve svahu POLONINY PIŠKOŇA, koupání v osvěžujících peřejích
průzračných říček, 15 km, autobusem zpět do hotelu, večeře.
4. den: Odjezd autobusem pod POLONINU BORŽAVA, výjezd lanovkou, a pěšky po pěšinách lemovaných
hustými 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.
5. den: Odjezd autobusem na vlak do města Volovec, výlet vlakem do sedla BESKID, pěšky po hřebeni zpět
do hotelu, večeře. V případě nepříznivého jízdního řádu celodenní vycházka po hřebenech nad vesnicí Roztoka.
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 Podkarpatí 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.
Kód
UK696-19-1

Termín
10.08. – 17.08.

Cena zahrnuje:
dopravu klim. 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 3400 Kč (povinné při nedoobsazení),
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Doporučujeme
- toulky Podkarpatskými poloninami
- legendami opředené Siněvirské jezero
- československá historie – Koločava
- průzračné vody vodopádu Šipot
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Cena
11 490,-

Chcete navštívit Podkarpatskou Rus? Toužíte poznat nebo se vrátit na toto malebné území? V tom případě máme nachystánu akci, při které formou hvězdicovitých výletů ze dvou základen můžete s námi
prokřižovat střední a východní část zdejšího kraje. Pojeďte na pohodový pobyt plný romantických toulek
po údolích, hřebenech a vesnicích, zpestřený místním folklórem s podporou autobusu a noclehy v hotelu
a v turbáze (turistické základně).
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. – 2. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách, noční tranzit Slovenskem na Podkarpatskou Rus, dopolední prohlídka hlavního města UŽHORODU, jeho centrum, skanzen a hrad, přejezd do střední oblasti
Podkarpatské Rusi, ubytování v hotelu 4x na stejném místě.
3. den: Návštěva perly Karpat - SINĚVIRSKÉHO JEZERA, vycházka či túra v NP SINĚVIR.
4. den: Túra pod BORŽAVSKOU POLONINOU k vodopádu ŠIPOT nebo s pomocí sedačkové lanovky výlet na hlavní hřeben.
Doporučujeme
5. - 6. den: Návštěva vesnice KOLOČAVA s hrobem Nikoly
Šuhaje a českých četníků, muzeem I. Olbrachta a historie, pře- toulky Podkarpatskými poloninami
jezd do Rachovské oblasti s poznávacími zastávkami - dřevě- legendami opředené Siněvirské jezero
né kostelíky, geografický střed Evropy, košíkářská vesnice IZA,
- československá historie – Koločava
ubytování v turbáze (3x na stejném místě).
- průzračné vody vodopádu Šipot
7. – 8. den: Návštěva JASINY - bývalého nejvýchodnějšího
městečka první republiky, pěší túry v okolí JABLONICKÉHO
PRŮSMYKU, v případě příznivého počasí a zájmu klientů fakultativní motovýlet na Svidovecký hřeben
s vrcholem Bliznica.
9. - 10. den: Zastávka ve vyhlášené SOLOTVINĚ (pro zájemce koupání ve slaném jezírku) a prohlídka města
a hradu v MUKAČEVĚ, večer odjezd na hranice, návrat do ČR kolem poledne.

Trasa
J* + Jihlava, Olomouc

NP Siněvir

Kód
UK695-19-1
UK695-19-1

Termín
19.07. – 28.07.
09.08. – 18.08.

Cena
9 990,9 990,-

Trasa
J* + Jihlava, Olomouc
J* + Jihlava, Olomouc

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 4x ubytování v hotelu a 3x v turbáze - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenze,
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 3000 Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

BULHARSKO, ALBÁNIE
Ohridské jezero

POHODOVÝ TÝDEN POD ŠTÍTY HOR

Dvě pohoří sousedící vedle sebe Rila a Pirin po právu nesou označení „střecha Balkánu“. Obě pohoří
nabízí nenáročnou i středně těžkou turistiku s možností relaxace u jezer pod skalnatými štíty hor či
výstupy na majestátní vrcholy s dechberoucími výhledy. Návštěvou Rily a Pirin poznáme nejen přírodu,
ale i kulturní tradice Bulharů.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Možnost dvojí dopravy A - BUS, B - LETECKY
1. den: Program A V odpoledních hodinách odjezd z ČR, přes Slovensko a Maďarsko, noční průjezd Srbskem
do Bulharska.
2. den: Příjezd do horského městečka BOROVEC, spojení s leteckou skupinou. Program B Odlet z Prahy nebo
Vídně do Bulharska. Přejezd do městečka BOROVEC tzv. bulharské „Chamonix“ v podhůří RILY, ubytování.
Spojení obou skupin. Dle časových možností seznámení s podhorským okolím, večeře. (3 noci na stejném místě)
Dále společný program A i B.
3. den: Základní varianta (náročnost 2 z 5; 5 hod.). Z BOROVCE lanovkou na JESTREBEC (2 300 m),
příjemnou cestou dojdeme k Musalským plesům se stejnojmennou chatou a výhledem na nejvyšší vrchol
Bulharska. Po značené cestě začneme stoupat na nejvýše položené a zároveň nejhlubší jezero Rily ALEKO
a dále až na vrchol MUSALA s panoramatickými výhledy, zpět stejnou cestou. Lehčí varianta (náročnost
1 z 5; 3 hod.). Túra k jezeru a zpět stejnou cestou.
4. den: Západní oblast RILY. Základní varianta (2,5 z 5; 8 hod.). Od horské chaty podél potoka pod skalnaté
zuby MALJOVICKÉ RILY. Nenáročný výstup kolem ELENSKÝCH PLES na vrchol MALJOVITSA (2 730 m).
Zpět k busu s možností okružní cesty podél Maljovických jezírek a jezera JONČEVO. Odjezd na ubytování.
5. den: Základní varianta (1 z 5; 4 hod.). Přesun z RILY do pohoří PIRIN se zastávkou u jedinečného RILSKÉHO MANASTIRU , návštěva klášterního komplexu. Nenáročná túra od kláštera ke kostelíkům SV.
LUKA a SV. IVAN RILSKI s možností návštěvy poustevny sv. Ivana. Odpoledne odjezd do horského střediska
BANSKO, ubytování, večeře (3 noci ve stejném hotelu).
6. den: Základní varianta (3 z 5; 7 hod.). Transferem do nitra PIRINU pod mramorový jehlan VIHREN
(2 914 m). Od stejnojmenné chaty se vydáme okružní cestou na nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Sestup do sedla pod hřeben KONČETO a dále sestup mezi
Vihrenem a KUTELEM k chatě BANDERICA.
Klašter Rila
7. den: Základní varianta (2 z 5; 6,5 hod.).
Busem na spodní stanici lanovky Bezbog,
výjezd lanovkou k Bezbožskému jezeru kolem Ribni jezer k nejvýše položenému jezeru
v Pirinu, Popovu jezeru. Odtud pod vrchol
Džano. Stejnou cestou zpět. Lehčí varianta –
túra k jezeru a stejnou cestou zpět. Odjezd
do hotelu.
8. den: Program A Základní varianta (1,5
z 5, 5 hod.). Odjezd do SOFIE, turistika
v NP VITOŠA. Místním MHD do centra města, prohlídka a podvečerní odjezd z Bulharska. Program B Odjezd do SOFIE. V rámci
čas. možností návštěva historické části města, odjezd na letiště, odlet do ČR.
9. den: Program A Návrat do ČR.
Program
A bus
B let

Kód
BG724-19-1
BG725-19-1

Termín
28.06. – 06.07.
29.06. – 05.07.

Cena
12 990,19 990,-

Trasa
J* + Břeclav, Bratislava

L1

Cena zahrnuje: Program A+B dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani,
5x večeři, 1x bulharskou večeři s hudbou, průvodce Program B leteckou přepravu z Prahy nebo Vídně, letištní taxy a poplatky,
transfer z/na letiště
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: Program A+B 1lůžk. pokoj 3200 Kč (povinné při nedoobsazení) Program A komplex. pojištění vč.
storna zájezdu 320 Kč Program B komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

ALBÁNIE

A TAJUPLNÝM BALKÁNEM
K RYZÍMU DRAHOKAMU VÝCHODU

PROKLETÉ HORY » PRIZREN » BAJRAM CURRI » ROZAFAT » SKADAR » LEZHE » KRUJË » DRAČ »
BERAT » APOLLONIA » DHËRMI » HIMARË » GJIROKASTRA » BUTRINT » SARANDË » PËRMET »
KORÇA » VOSKOPOJA » NP DRENOVË » LIN » OHRID » NP MAVROVO » TETOVO

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odjezd z ČR, tranzit přes Srbsko do Černé Hory, dopoledne turistika v PROKLETÝCH HORÁCH
(Prokletije) v okolí Plavského jezera, nocleh.
3. den: Oblast METOHIJE (západní Kosovo), návštěva rozsáhlého komplexu Pećského patriarchátu. Podél
úpatí Prokletých hor do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, rozsáhlý cyklus fresek, kosovské město PRIZREN,
turecká čtvrť. Přejezd na území Albánie, nocleh v zapomenutém městečku BAJRAM CURRI, krásná poloha,
kulisa horského velikánu Jezerca.
4. den: Plavba po majestátní řece DRIN z Fierzë do Komanu, zátoky, útesy, vodopády. Odpoledne návštěva
pozůstatků pevnosti ROZAFAT s 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, navštívíme 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
pyramid až k HIMARË, přímořské letovisko, zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko
QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku pevnost Aliho Paši Tepelenského. Na dvě noci se
přesuneme do města Gjirokastra.
7. den: Prohlídka města GJIROKASTRA, památková rezervace, historické centrum, pevnost s muzeem vojenství 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 podzemní
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
Berat
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.
Kód
AL699-19-1

Termín
12.07. – 23.07.

Cena
16 990,-

Trasa
J* + Břeclav, Bratislava

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 3100 Kč (povinné při nedoobsazení)
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

RILA A PIRIN - STŘECHA BALKÁNU

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 nabídky 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
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Prožijte aktivní dovolenou v nádherných alpských údolích. Dovolenou 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 programů jsou i slevové karty, které nám umožní zdarma neomezeně využívat 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.

ITÁLIE, RAKOUSKO
Vysoké Taury

HOCHKÖNIG A TAURSKÁ ÚDOLÍ

TAUFERSTAL

VSTUPNÍ BRÁNA DO DOLOMIT

Nový zájezd nás zavede do krásného údolí pod majestátní horou Hochkönig. Každý klient obdrží zdarma
tzv. Hochkönigscard, která opravňuje k bezplatnému využívání místních lanovek, wanderbusů, koupališť, sáňkařské dráhy a dalších slev. To nám umožní bezproblémové a vcelku pohodlné poznání tohoto
jedinečného kraje. Budeme se toulat po známé cestě Via Alpina, císařskou stezkou s krásnými výhledy
na vrchol Hochkönig, vyjedeme busem na Lenzanger, odkud můžeme vystoupat až k ledovci, zažijeme
parádní jízdu na sáňkách a mnoho dalšího. Ubytováni budeme v krásném hotelu s relaxační zónou.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve velmi pozdních hodinách z ČR do Rakouska.
2. den: Ráno příjezd do MARIA ALMU (800 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu. Základní
varianta (náročnost 2 z 5; 4 hod.), později výjezd lanovkou na masív SONNBERG, a po cestě Via Alpina a zpět
do hotelu přes JUFEN (1 105 m) s možností zastávky na salaši Laimbrubalm (1 032 m), večeře.
3. den: Odjezd busem do DIETENU (1 120 m), základní varianta (2 z 5; 4 hod.): po známé císařské cestě dle
schopností každého z vás buď přes KRINKAPELLE až k salaši Reicheralm (1 680 m) a zpět do DIETENU
(1 120 m), či náročnější přechod s fantastickými výhledy po již zmíněné cestě přes KLINGSPITZ (1 958 m)
a LANDEGG (1 899 m) k horní stanici lanovky SCHWARZECKALMBAHN, sjezd do HINTERMOOSU a busem
do hotelu, všichni společná večeře.
4. den: Odjezd busem mýtnou silnicí na parkoviště Lenzanger do výšky téměř 1600 m odtud více možností
túr dle schopností každého, lehčí okruh kolem chat ERLEHENALM (1 596 m) a AMMERERHOF, (620 m),
středně těžká kolem jezera FIEBINGERSEE (1 740 m) na vrchol BOCKHARTSCHARTE (2 226 m), jedinečné
výhledy na Sonnblick či náročnější s výstupem na SILBERPFENNIG (2600 m), všichni odjezd z parkoviště
do hotelu, grilování.
5. den: Odpočinkový den, odjezd busem do BIBERGU (733 m), základní varianta (2 z 5; 4 hod.): dopoledne
buď výstup na chatu HUGGENBERGALM (1 126 m) nebo lanovkou a zpět k busu buď opět lanovkou či
pěšky nebo letní sáňkařskou dráhou, odpoledne zastávka v SAALFELDENU, prohlídka městečka, poté odjezd
k hotelu, možnost využít koupaliště v blízkosti hotelu, večeře.
6. den: Odjezd busem do MÜHLBACHU, výjezd kabinkovou lanovkou na tzv. střední bod Salzburska, základní
varianta (2 z 5; 6 hod.): opět po části císařské cesty s krásnými výhledy na masív HOCHKÖNIG přes SCHNEEBERG (1 921 m) a AHORNSTEIN (1 855 m) až do DIENTENU (1 120 m), pro méně zdatné možnost kratší
túry jen k DIENTALMU (13 80 m) a odtud busem pro druhou skupinu a všichni odjezd do hotelu, večeře.
7. den: Po snídani odjezd do ČR, příjezd v pozdních odpoledních hodinách.
NP Vysoké Taury - Weissee

Kód
A721-19-1

Termín
20.07. – 26.07.

Cena
11 990,-

Trasa
J* + Tábor, České Budějovice

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím s balkonem, 6x snídani
formou bufetu, 4x večeři (4chodové menu + salátový švédský stůl), 1x večeře formou grilování, kartu Hochkönig Card, vstup
do relaxační zóny, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1500 Kč, komplexní pojištění včetně storna a pojištění na horskou turistiku 250 Kč

POHODOVÝ TÝDEN V ALPÁCH

Poznáme podrobněji střední a jižní část Hochpustertálského údolí, vystoupáme na majestátné štíty na
pomezí Rakouska s Itálií, určitě vás osloví výhledy na nádherné vodopády i túra báječnou cestou Arthur-Hartdegen-Weg. Projdeme se i pod skalními pyramidami a ještě mnoho dalšího.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních odpoledních
Reinbachfälle
hodinách.
2. den: Příjezd do MÜHLWALDU (1 220 m),
dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, dopoledne busem do STIEGERU (1 019 m),
základní varianta (náročnost 2 z 5; 5 hod.):
výjezd lanovkou do výšky 2 000 m, krásnou
panoramatickou cestou až do hotelu s jedinečnými výhledy právě do údolí Ahrntal a na vršky
Dolomit. Cestou dojdeme až na hotel, večeře.
3. den: Odjezd busem na lanovku na
KLAUSBERG (1 602 m) a odtud více možností
túr, základní varianta (2 z 5; 6 hod.): přes chatu SPECK UND SCHAPSALM (1 726 m) až
k jezeru KLAUSSEE (2 162 m) obklopenému
jedinečnými štíty třítisícovek s nádhernými
výhledy zpět do údolí, zpět přes SATTELNOCK
(2 362 m), po cestě č. 7 až k horní stanici lanovky. Lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod.): od horní
stanice jen k chatě Bachmair (1 888 m) a zpět
přes BREITE RAST (2 098 m) k horní stanici lanovky. Všichni sjezd lanovkou do údolí a busem
do hotelu, večeře.
4. den: Odjezd busem do REINU (1 600 m), základní varianta (2 z 5; 6 hod.): výstup lesem ke kouzelné chatě
RIFFUGGIO ROMA (2 276 m), občerstvení a pak po cestě ARTHUR-HARTDEGEN-WEG kolem vodopádů až
na konec údolí URSPRUSGTAL (2 300 m) a údolím zpět k busu nebo horní cestou přes chatu BRUNNERHÜTTE. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): údolím BACHNERTAL až k vodopádům REINBACHFÄLLE (cca 1 900 m)
a zpět po druhé straně potoka Bacher k busu. Společně odjezd do hotelu, jihotyrolská večeře.
5. den: Lehce odpočinkový den, dopoledne do SANDU (862 m), krátká procházka k nejhezčím vodopádům
Hochpustertálského údolí REINBACH WASSERFÄLLE a k hradu TAUFERS nad městem Sand. Velmi krátký
sestup k busu a odjezd do TERENTENU (1 210 m), kde se projdeme ke známým pyramidám ERDPYRAMIDEN kolem 5 renovovaných mlýnů starých až 500 let a zpět k busu. Všichni odjezd do hotelu, večeře.
6. den: Odjezd jen pár km do STIEGERU (1 019 m), výjezd kabinkou a sedačkou až k nově otevřené rozhledně
ve 2 400 m, odkud je kruhový výhled až na 80 třítisícovek. Základní varianta (2,5 z 5; 8 hod.): asi nejhezčí
trasou v severních Dolomitech na SPEIKBODEN-GIPFEL (2 527 m), dále po cestě KELLERBAUERWEG až
k chatě NEVESJOCHHÜTTE (2 420 m), sestup k přehradní nádrži NEVES-STAUSEE (1 856 m), podél potoka
a částečně po silnici až do LAPPACHU (1 500 m). Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): stejný výstup na SPEIKBODEN-GIPFEL, dále přes GROSSER NOCK (2 400 m) k horní stanici kabinkové lanovky (1 958 m), sjezd
k busu a odjezd na hotel, večeře.
7. den: Po snídani odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách.
Kód
IT722-19-1

Termín
20.07. – 26.07.

Cena
10 490,-

Trasa
J* + Jihlava, Plzeň

Ubytování: hotel*** na břehu malého jezera, 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, sat. TV, rádiem, telefonem a balkónem. Součástí hotelu je také za příplatek relaxační zóna se saunou, vířivkou.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím s balkonem, 6x snídani
formou bufetu, 4x večeři (4chodové menu + salátový bufet), 1x jihotyrolskou večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 1500 Kč, komplexní pojištění vč. storna a pojištění na horskou turistiku 250 Kč
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AKTIVNÍ DOVOLENÁ – STŘEDNÍ EVROPA

POHODOVÝ TÝDEN V ALPÁCH S KARTOU

RAKOUSKO
Hochalpenstrasse

NP Krimmel

GERLOS A KÖNIGSLEITEN

ISCHGL, SILVRETTA A SAMNAUNGRUPPE

DIVOKÁ KRÁSA HOR

SVĚT NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ

AKTIVNÍ DOVOLENÁ – STŘEDNÍ EVROPA

Úchvatné scenérie údolí Zillertal a Národního parku Vysoké Taury, divoké soutěsky a potoky vysokohorských údolí, přehrada Durlassboden, horské pastviny, romantického údolí Wildgerlostal a magická
soutěska Leitenkammerklamm, vrcholy Isskogel a Falschriedel, Krimmelské vodopády, karta na lanovky
v ceně.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, večeř příjezd do vesnice KÖNIGSLEITEN (1 600 m), ubytování.
2. den: Odjezd naším autobusem do Gerlosu (1 300 m). Výjezd lanovkou Isskogelbahn (1 864) m. Výstup
k vrcholovému kříži ISSKOGEL (2 263 m, cca 1,5 h), odkud je krásný pohled na věčně zaledněné Vysoké
Taury a Zillertalské Alpy. Návrat do údolí je možný lanovkou nebo jsou na výběr dvě varianty: 1. Sestup do
údolí KRUMMBACHTAL k salaši Krummbachrast (1 477 m), kde je možné ochutnat sýry z vlastní výroby
nebo se posilnit domácím koláčem. Od salaše podél potoka dojdete až k autobusu (celkem 2,5 hodiny). 2. Pro
fyzicky zdatné účastníky nádherná okružní túra z Isskogelu kolem azalkových polí divokou roklí, kterou se
drsně prodírá voda do ÚDOLÍ KRUMMBACHTAL (celkem 5,5 h chůze, odpočinek na salaši Krumbachrast).
3. den: Pohodové putování kolem přehrady DURLASSBODEN až do romantického ÚDOLÍ WILDGERLOSTAL, kde se prochází nádhernou soutěskou LEITENKAMMERKLAMM, jíž se divoce valí křišťálově čistá
voda z ledovců a razí si cestu mezi skalními útvary. Občerstvení na salaších. Pro zájemce i těžší delší varianta
přes sedlo Breitscharte (1 925 m).
4. den: Z Königsleitenu výjezd lanovkou do výšky 2 264 m, nenáročný okruh, kde se seznámíte s jódlováním. Možnost výstupů na vrcholy Müllachgeier (15 minut), KÖNIGSLEITENSPITZE (20 minut) nebo až
na FALSCHRIEDEL (2 420 m, cca 1 h). Návrat do údolí lanovkou nebo sestup do údolí (2,5 h) pohodlnou
cestou kolem útulné horské chaty Larmachalam, odkud je nejkrásnější výhled na přehradu Durlassboden.
Relaxace v hotelovém wellness (sauny, pára, odpočívárna).
5. den: Odjezd naším autobusem po vysokohorské silnici GERLOSALPENSTRASSE do Krimmlu (1 067 m)
a návštěva KRIMMELSKÝCH VODOPÁDŮ – jeden z nejúchvatnějších přírodních divů Evropy, hučící
a tříštící voda se valí ze tří kaskád do údolí, vyhlídky (vstup není v ceně, cca 4 €, 3 h), možnost delší túry
do údolí KRIMMLER ACHENTAL k chatě Krimmler Tauernhaus (1 630 m) nebo volný den v Gerlosu – od
hotelu procházka údolím SALZACHTAL k chatě Salzachhütte (1 650 m, celkem 2,5 h) nebo odjezd místním
autobusem do Gerlosu a nenáročná procházka údolím SCHÖNACHTAL k salaším Lackenalm nebo Issalm
(1 474 m, celkem 2,5-3 hodiny).
6. den: Po snídani odjezd do ČR s krátkou zastávkou v sýrárně s muzeem, kde je možné pozorovat v běžném provozu výrobu másla nebo sýrů. Ochutnávka a možnost nákupu sýrů, másla, jiných mléčných produktů
a suvenýrů. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
Kód
A706-19-1

Termín
22.06. – 27.06.

Cena
11 990,-

Trasa
N

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** v Königsleitenu s polopenzí (snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu o 4 chodech), kartu na lanovky a místní dopravu, využívání wellness v hotelu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo kartu, Krimmelské vodopády (cca 4 €), fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Sleva: dítě 6-12,9 let na 3. a 4. lůžku sleva 4800 Kč

Jezero Durlassboden

Poznáme úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe, Ischgl mondénní středisko
obklopené horami, nabízí pohledy na vrchol Greitspitze 2872 m, visuté mosty, horské chaty a salaše,
pěkné turistické okruhy a přehrady s nádhernými scenériemi Alp. Karta Silvrettacard v ceně zájezdu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR. Večer příjezd do údolí Paznauntal, ubytování
v hotelu v Kapplu a večeře.
2. den: Odjezd našim busem do ISCHGLU,
výjezd lanovkami do sedla VIDERJOCH
(2 737 m), velkolepý amﬁteátr třítisícovek. Zdatnější si nenechají ujít nenáročný
hřebenový výšlap k vrcholu GREITSPITZE
(2 871 m), který tvoří hranici Rakouska se
Švýcarskem (45 min. k vrcholu). Odpoledne
různé túry dle vlastních fyzických možností:
1.varianta: lehčí trasa z mezistanice lanovky
do údolí. Cestou je několik zajímavých zastavení a 2 visuté mosty „Kitzloch“ a „Bärenfalle“, které přetínají potok Fimbabach (1,5-2
hod.). Možnost koupání v Ischglu.
2.varianta: středně náročná panoramatická
túra vysokohorskou krajinou z Idalpu přes
vrchol Sassgalunkopf (2 265 m) k salaši
PAZNAUNER TAJA, kde je možné posedět
a občerstvit se, až do mezistanice lanovky
(3,5-4 hodiny chůze). Večeře.
3. den: Z Kapplu lanovkou DIASBAHN a lanovkou ALBLITTBAHN do výšky 2 300 m, středně náročná
okružní túra k chatě NIEDERELBELHÜTTE (2 310 m) a jezeru SESSSEE, odpočinek na chatě a návrat
k lanovce Diasbahn (1 830 m, 3,5-4 hod. chůze). Volné odpoledne. Večeře.
4. den: Odjezd do GALTÜRU - vesnice, která je známá také jako místo jedné z největších lavinových tragédií
v novodobých dějinách. Lanovkou BIRKHAHNBAHN a lehčí túra k přehradě KOPS – STAUSEE a sedla ZEINISJOCH (1 822 m, 1,5 hod.), které tvoří hranici Tyrolska a Vorarlberska. Zde je možné nasednout na místní
autobus nebo pokračovat pěšky do Galtüru. Pro zdatnější výstup na vrchol BREITSPITZE 2 203 m (1 cesta
75 min.). Túra vede kolem horských ples, jezírek, mokřin až k vrcholovému kříži, ze kterého je panoramatický
výhled na vrcholy Silvretty a do údolí Montafon. Odpoledne návštěva moderního muzea „Alpinárium“, které
je integrální součástí největší ochranné lavinové bariery v Rakousku nebo výjezd místním autobusem po
silnici SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE, procházka kolem přehrady Silvrettasee (2 hod.)
5. den: Odjezd na začátek údolí do vesnice SEE, výjezd lanovkou do stanice Medrialm (1 800 m).
1.varianta: nenáročná túra k salaši VERSINGALM (1 964 m, 45 min. chůze, stejnou cestou zpět).
2.varianta: středně náročná okružní túra kolem chaty ASCHERHÜTTE (2 256 m) s nezapomenutelnými
výhledy na Lechtalské Alpy a pohoří Verwall s vrcholem Hoher Riﬄer (3 168 m), jeden z nejvýraznějších
vrcholů celého širokého okolí a nejvyšší vrchol pohoří. Odpočinek a návrat kolem salaše Versingalm k vrcholové stanici lanovky (3 hod. chůze), odpoledne možnost koupání na koupališti v See. Večeře.
6. den: Po snídani odjezd do ČR, krátká zastávka v prodejně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost
nákupu. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
Kód
A707-19-1
A707-19-2

Termín
26.07. – 31.07.
31.07. – 05.08.

Cena
9 590,9 590,-

Trasa
N
N

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu *** v Kapplu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře
menu o 3 chodech s možností výběruhlavního jídla od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře, Silvrettacard (neomezené
využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, bazénů, mýto), pobytovou taxu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné a lanovky mimo kartu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 1250 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
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ITÁLIE
Tre Cime di Lavaredo

ZAHRADA DOLOMIT – TRE CIME

V NITRU DOLOMIT - ALTA BADIA

POHODOVÝ TÝDEN V ALPÁCH

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. Navštívíme Passo Falzarego a město Cortina d´Ampezzo, pokocháme
se romantickým jezerem Pragser Wildsee nebo vystoupáme k jedné z nejznámějších dominant Dolomit – k masivu Tre Cimme di Lavaredo. Náš hotel*** leží v bočním údolí – Antholzer Tal na slunném
a tichém místě.
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 (náročnost 2 z 5; 4 hod.).
Ze sedla PASSO FALZAREGO (2 100 m) pod
Croda Nera na Rif. Averau (2 410 m) a sestup
k lanovce Cinque Torri (2 250 m), lanovkou
dolů k autobusu. Túru lze prodloužit o sestup
bez použití lanovky. Poblíž horní stanice lanovky se nachází expozice věnovaná I. světové
válce. Lehčí varianta: lanovkou nahoru na chatu CINQUE TORRI, procházka okolo masívu
Cinque Torri, prohlídka expozice a sjezd lanovkou k busu. Odpoledne krátká zastávka v CORTINA D´AMPEZZO a návrat na hotel, večeře.
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 (2 434 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 (2 405 m), dále přes PASSO FISCALINO (2 519 m) na chatu RIF. LAVAREDO
(2 344 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
Rakouska 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 (1 500 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.
Termín
28.06. – 05.07.

Cena
14 290,-

Trasa
J* + Plzeň

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 2900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Zájezd nás zavede opět do překrásných údolí a štítů Dolomit, kde budeme čerpat energii z nádherné přírody. Obrovskou výhodou je poloha hotelu přímo v srdci Dolomit a to v městečku Corvara, které patří určitě
mezi ta nejhezčí místa Dolomit. Pomocí lanovek či pěšky se budeme toulat ve fantastické krajině oblasti
zvané Alta Badia, výhledy z náhorní plošiny Gardenia či z Lagacuoi patří mezi nezapomenutelné zážitky.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR do Itálie.
2. den: Příjezd do CORVARA (1 568 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, odjezd busem do
BADIA ABTEI, výjezd sedačkovou lanovkou k chatě ÜTUIA NAGLER (1 820 m). Základní varianta (náročnost
2 z 5; 4 hod.): křížovou cestou k chatě LA CRUSC (2 045 m) a pokračujeme pod štíty PICES FANES až do
LA VILLA (1 416 m) a podél potoka zpět do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): od chaty NAGLER
(1 820 m) kolem jezera LECH DLA LE (1 816 m), přes CASTALTA (1 705 m) do La Villa a opět podél potoka
zpět do hotelu, večeře.
3. den: Odjezd busem do sedla GRÖDNER JOCH (2 121 m). Základní varianta (2 z 5; 6 hod.): po dolomitské
cestě č. 2 na chatu PUEZ HÜTTE (2 475 m), okruh dokončíme přes MUNTEJELA (2 666 m) a chatu ÜTIA
GARDENACIA (2 050 m) až k horní stanici sedačkové lanovky, kterou sjedeme do údolí do La Villa (1 416 m)
- překrásná, středně těžká túra. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): pěšky podél potoka CADERA k dolní stanici
sedačkové lanovky do La Villa (1 416 m), výjezd sedačkou a pěkný okruh k chatě GARDENACIA (2 050 m)
a zpět k sedačkové lanovce, sjezd do údolí. Obě skupiny odjezd na hotel, večeře.
4. den: Pěšky k lanovce do CORVARY (1 568 m), výjezd kabink. lanovkou k chatě ÜTI LAGO BOÉ (2 198 m).
Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): kolem ledovcového jezera LECH DE BOA (cca 2 280 m) až k chatě
KOSTNER HÜTTE (2 517 m), dále přes chatu BEC DE ROSEC (2 160 m) a po cestě č. 639 až k chatě CRËP
DE MUNT (1 959 m) až na parkoviště pod lanovkou Planac, kde bude čekat náš bus, odjezd na hotel. Lehčí
varianta (2 z 5; 4 hod.): možnost zkrácení sedačkou s výjezdem až do výšky 2 537 m. a kolem již zmíněné chaty Kostner Hütte (2 517 m) zpět k horní stanici kabinkové lanovky, sjezd do údolí a pěšky do hotelu, večeře.
5. den: Odjezd busem do LUNGIARÜ (1 396 m) základní varianta (2,5 z 5; 5 hod.): údolím ladinských vesnic
SERES a MISCI, kde uvidíme staré mlýny, až na panoramatickou cestu PEITLERKOFEL a po této cestě přes
GÖMA (2 111 m) zpět do výchozího místa LUNGIARÜ (1 396 m) Lehčí varianta (2 z 5; 4 hod.): od parkoviště
pěšky na prohlídku ladinských vesnic SERES
a MISCI - jedná se o samoty na slunné straně
prudkých údolních svahů s krásnými nedávno
restaurovanými domy a mlýny a zpět stejnou
cestou. Odjezd na hotel, ladinská večeře.
6. den: Odjezd busem do sedla PASSO FALZAREGO (2 105 m), výjezd lanovkou k chatě
LAGACUOI (2 752 m). Základní varianta (2,5
z 5; 7 hod.): jedinečnou přírodou až pod štíty
PIZA SCOTONI (2 874 m), kolem jezera LECH
DE LAGACIÓ (2 550 m) až do údolí GRAN
PIAN, kterým dojdeme přes chatu CAPANNA
ALPINA (1 720 m) až na parkoviště Sciare
(1 580 m). Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): jen
menší okruh kolem chaty LAGACUOI, případně sestup na parkoviště, kde bude čekat náš
bus. Odjezd pro první skupinu a všichni odjezd
na hotel, večeře.
7. den: Dopoledne odjezd do ČR, příjezd
v pozdních večerních hodinách.
Kód
IT709-19-1

Termín
08.07. – 14.07.

Cena
13 490,-

Trasa
J* + Plzeň

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím s balkonem, 6x snídani
formou bufetu, 4x večeři (3chodové menu + salátový bufet), 1x typickou ladinskou večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj 1500 Kč, komplexní pojištění vč. storna a pojištění na horskou turistiku 250 Kč
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AKTIVNÍ DOVOLENÁ – STŘEDNÍ EVROPA

POHODOVÝ TÝDEN V ALPÁCH

Kód
IT708-19-1

Mount Lagazuoi

FRANCIE
Evisa

KORSICKÉ „ALPY“

SAVOJSKÉ ALPY S KARTOU

A TYRKYSOVÉ MOŘE

BRÁNA KE SLUNCI

AKTIVNÍ DOVOLENÁ – STŘEDNÍ EVROPA

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 Švýcarska (celkem až 20 lanovek), některé údolní busy, vlak či koupaliště.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne odjezd z ČR přes Německo
do Švýcarska.
2. den: Ráno příjezd do CHAMPÉRY (1050 m),
dopolední snídaně, ubytování dle možnosti
hotelu. Výjezd lanovkou do 2 000 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), hřebenovkou přes POINTE L´AU (2 152 m) na
POINTE DES MOSSETTES (2 277 m) a dále
na POINTE DE CHAVANETTE, v případě příznivých 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 opačně. 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: Pěšky k lanovce, výjezd 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 BARME (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, večeře.
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
FR710-19-1

Termín
20.07. – 27.07.

Cena
14 790,-

Trasa
J* + Plzeň

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 2900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD S LEHKOU TURISTIKOU
Poznávací zájezd na Korsiku s lehkou turistikou. Ostrov nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, 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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR, noční přejezd do Itálie.
2. den: Trajektem na ostrov Korsika do BASTIE, prohlídka starobylého města, pokračujeme proslulým divokým kaňonem Scala di Santa Regina podél řeky Golo, do horského městečka EVISA, ubytování v hotelu,
prohlídka městečka, seznámení s okolím.
3. den: Jedna z nejznámějších atrakcí ostrova - soutěska SPELUNCA s koupáním v kaskádách (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 (1650 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 hospůdkách 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 (1 800 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.
Calanche

Kód
FR711-19-1

Termín
29.06. – 07.07.

Cena
18 490,-

Trasa
J* + Jihlava, Bratislava

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 4900 Kč (povinné při nedoobsazení)
Poznámka: Jízdní řády trajektů na sezónu 2019 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo na
drobné úpravy programu z důvodu změny jízdního řádu trajektu.

RUMUNSKO
Hrad Bran

Pohoří Bucegi
- Babele

HORY NEDOTČENÉ LIDSKOU CIVILIZACÍ
PĚNIŠNÍKOVÉ HORY A KOSTELÍKY UNESCO

Toulky nádhernou hornatou oblastí s romantickým názvem Maramureš, hory téměř nedotčené lidskou
civilizací, hluboké lesy, zaříznutá údolí, louky se stády ovcí a polodivokých koní. Kraj Maramureš zahrnuje
i nejvyšší pohoří východních Karpat - Rodnu, chcete-li Pěnišníkové hory, jeho nejvyšší vrchol Pietrosul se
pokusíme zdolat. Pod horami se nachází romantická údolí s dřevěnými kostelíky zapsanými do seznamu
Světového dědictví UNESCO, z nichž nejzajímavější určitě navštívíme a ubytováni budeme v hotelu***
za městečkem Borsa v malém turistickém centru uprostřed hor.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
2. den: Ráno příjezd do Maramureše, zastávka u kostelíku ve vesnici DESESTI a v malebném klášteře
BIRSANA, přejezd na ubytování do krásného horského střediska BORSA, které leží na pomezí MARAMUREŠSKÝCH HOR a pohoří RODNA, ubytování, následuje svačina na hotelu, dále vyrazíme na výlet s pomocí
lanovky k 60 m vysokému KOŇSKÉMU VODOPÁDU (2 hod.), večeře v hotelu.
3. den: Snídaně, lanovkou výjezd pod horu STIOL (1 611 m) v pohoří RODNA, pohodový pěší výlet k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI (3 hod.) nebo pokračování po hřebeni na horu GARGALAU (2 158 m, 6 hod.),
zpět k lanovce nebo návrat pěšky po hřebeni Rodny pod horou Galatiu (2 048 m) přímo na hotel (8 hod.)
4. den: Lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol v pohoří Rodna, zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP
(1416 m), odtud krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1 847 m). Následuje strmý sestup do údolí poblíž
hotelu (8 hod.), možnost lehčí varianty s návratem do sedla Prislop a autobusem do hotelu (5-6 hod.), večeře.
5. den: Autobusem přejedeme do městečka VISEU DE SUS, výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou
sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, vycházka po naučné stezce či údolím,
vláčkem zpět na nádraží a návrat autobusem do hotelu, večeře.
6. den: Z městečka Borşa vystoupáme na nejvyšší vrchol Rodny, kterým je kamenitý PIETROSUL (2 303 m)
s výhledem do nitra liduprázdné Rodny na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými
alpinskými loukami, na porosty rododendronů (pěnišníků), stejnou cestou zpět do Borşy (7-8 hod.), nebo
klidným tempem stejnou cestou ke krásnému jezeru IEZER (1 895 m) pod hlavním vrcholem (5 hod.), autobusem zpět do hotelu, večeře.
7. den: Odjezd do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (poslední
nákupy), cestou se zastavíme u dřevěného kostelíka ze 17. století, který leží ve vesnici IEUD v údolí říčky
IZA, navštívíme Veselý hřbitov v SAPINTĚ, odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
8. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

DRÁKULOVA TRANSYLVÁNIE

POHODOVÝ TÝDEN V KARPATECH

Navštívíme Transylvánii, oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Seznámíme se s „perlou
Karpat“ Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které jsou nejnavštěvovanějším pohořím v Rumunsku. 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
RO719-19-1

Termín
29.07. - 05.08.

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 3300 Kč (povinné při
nedoobsazení), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Cena
11 990,-

Trasa
J* + Jihlava, Bratislava

Pohoří Bucegi

Doporučujeme
- perlu Karpat – Bucegijské hory
- výjezd lanovkou na Babele

RUMUNSKO - TRANSYLVÁNIE

KARPATY A HRADY KNÍŽETE DRÁKULY
POZNÁVACÍ ZÁJEZD S PETREM HORÁKEM

SIBIU » CODLEA » BRAN » BRAŠOV » SINAIA » SINAISKÝ KLÁŠTER » VELKÝ A MALÝ PELEŠ » POHOŘÍ
BUCEGI » BÁBELSKÁ SFINGA » BUKUREŠŤ
Kód
RO723-19-1

Termín
14.07. – 21.07.

Cena
12 490,-

Trasa
J* + Břeclav, Bratislava

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, 1x svačinu,
5x večeři, průvodce
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 3100 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Program zájezdu a bližší informace na str. 139 nebo na www.redok.cz
Kód
RO697-19-1

Termín
06.08. – 11.08.

Cena
6 690,-

Trasa
F, G

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani formou
bufetu, průvodce
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AKTIVNÍ DOVOLENÁ - STŘEDNÍ EVROPA

MARAMUREŠ A RODNA

VZDÁLENÉ ZEMĚ
EXOTIKA

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, Hemingwayova Kuba, mayské památky a tropické pralesy Yukatánu,
čínské Žluté hory, císařské paláce i ﬁlosoﬁe Zen v Japonsku,
kulturní dědictví budhistů i hinduistů Srí Lanky.
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» 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 vzdálených zemí!

JORDÁNSKO, IZRAEL
Izrael - Jeruzalém

Tradiční a oblíbený zájezd s Petrem Horákem 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 starodávná 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.
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 městům 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 vojenským 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 ubytováním 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 nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho stáří se odhaduje na 2 500 let.
Město je přístupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig (1 200 m), na jejímž konci je mnoho chrámů, klášterů,
paláců vytesaných do skal, zdobených složitými sochami, poukazující na zručnost Nabatejců - Pokladnice,
Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky a klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování v populárním
přímořském letovisku AQABA, dle časových možností prohlídka města s průvodcem.
5. den: Nádherná divoká pouštní krajina u hranic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. WADI RUM ,
známá také jako The Valley of Moon, skalní věže z narůžovělého pískovce, měsíční krajina, skalní 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, růžového 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 nejstaršího 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

Jordánsko - Petra

Kód
JOR300-19-1

Termín
06.10. – 14.10.

Cena
39 690,-

Svoz let.
L2, L3

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

AMMÁN » JERASH » HRAD AJLUN » MADABA » HORA NEBO » KRÁLOVSKÁ CESTA » HRAD KERAK »
PETRA » AQABA » WADI RUM » QUMRAN » JERICHO » MRTVÉ MOŘE » BETLÉM » JERUZALÉM

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 časových 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.

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
AJLUN
H
dobu zájezdu, místní průvodce
JERAS
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety,
N
spropitné a vše ostatní, co není uvedeno
AMMÁ
HO
v odstavci „Cena zahrnuje“
JERIC
A
B
Fakultativní příplatek: 1lůžkový pokoj
MADA
ÉM
L
4700 Kč (povinné při nedoobsazení), komA
Z
JERU
M
plex. pojištění vč. připojištění vyššího storna
BETLÉ
K
zájezdu 890 Kč, odletová taxa cca 15 $ (platba
KERA
na místě).
É
MRTV
O
Vstupní vízum: jednorázové turistické vízum do
MOŘE
ÁNSK
Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu, pro Izrael
JORD
platí bezvízový styk
Očkování: při vstupu do Jordánska a Izraele není
PETRA
vyžadováno žádné očkování

EL

BIBLICKÉ PAMÁTKY A MRTVÉ MOŘE

BONUS při objednání zájezdu do 28.2.2019 sleva
1500 Kč
Zájezd provází Petr Horák

IZRA

JORDÁNSKO A IZRAEL

RUM
A
AQAB WADI
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, OMÁN
SAE - Dubaj

Colombo
omán
- Muscat

Omán - Sur

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

OMÁN A DUBAJ

PERLA LUXUSU A ZEMĚ POHÁDKY

UBYTOVÁNÍ PŘÍMO NA PLÁŽI V HOTELU

****

PERLA LUXUSU A NĚKOLIK SVĚTOVÝCH NEJ

MUSCAT » QURIYAT » WADI DAYQAH » BIMMAH » WADI SHAB » SUR » AL KAMIL » HRAD JABREEN »
BAHLA » AL HAMRA » NIZWA » DUBAJ

DUBAJ » ABU DHABI » FUJAIRAH » SHARJAH

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

Objevte s námi krásu Spojených Arabských Emirátů, které jsou mekkou luxusu. Ukážeme vám, co znamená dovolená v Dubaji - mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru palem, nejluxusnější hotely světa, luxusní
obchody, ale také prosluněné pláže s bílým horkým pískem a desítky nádherných mešit.
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
muzeum a pevnost Al Fahidi ze 17. stol., historické centrum Bastakia s větrnými věžemi, k zálivu CREEK,
přeplavíme se dřevěnou lodí „Abra“ do části Deira s největším arabským trhem s tradičními výrobky.
3. den: Pobyt u moře. Fakultativně možnost výletu do „zahradního města“ AL AIN, které je zároveň druhým 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 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 – centrum 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.
Kód
UAE304-19-1

Termín
16.11. – 23.11

Cena
34 990,-

Svoz let.
L2 , L3

Ubytování: Grand Hotel Sharjah ****, patří mezi nejlepší hotely v emirátu Sharjah, soukromá písčitá pláž (lehátka a slunečníky 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 8900 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře v hotelu 3690 Kč, komplex. pojištění vč.
připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč, vyhlídka Burj Al Khalifa 1100 Kč - nutná rezervace předem v CK
Vstupní vízum: bezvízový styk pro občany ČR
Zájezd provází Ing. Jana Křížová
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 31.1. 2019
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Země pohádky Tisíce a jedné noci. Poleťte s námi do jedné z nejhezčích zemí Arábie Ománu, kde není
jen poušť, ale i krásné hory, spontánně rostoucí zeleň a města s novou moderní arabskou architekturou.
Dále si prohlédneme mekku arabského luxusu – Dubaj, a to jak starou část s tradičními trhy zlata
či koření, tak nové mrakodrapy, obrovské luxusní obchody, hotely či umělé ostrovy.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den: Přílet do Ománu. Začátek prohlídky hlavního města MUSCAT, návštěva hlavní mešity Velká mešita
sultána Quaboose, která byla dokončena a slavnostně otevřena Jeho Veličenstvem v roce 2001. Je to velkolepé dílo až pro 20 tis. věřících, interiér je obložený mramorovými kachlemi, velký pozlacený křišťálový lustr
i 21 tun vážící ručně dělaný perský koberec. Odpoledne odpočinek v hotelu.
3. den: Odjezd podél pobřeží Ománského zálivu do Suru. QURIYAT (mezi Muscat a Quriyat vede ještě silnice
vnitrozemím), oblast mnoha různých vesnic, jedna z nejznámějších wadi v Ománu – WADI DAYQAH, podél ní
dříve vedla stezka pro zvířata zásobující střed země. Zastávka u propadliny BIMMAH, přírodní jev, který vznikl
propadem stropu podzemní jeskyně. Možnost koupání na krásných plážích s úžasným bílým pískem (Tiwi
– White Beach aj.), skalnaté pobřeží, ústí soutěsek Wadi Shab a Wadi Tiwi. WADI SHAB, snad nejkrásnější
v Ománu. Staré město SUR, město námořníka Sindibáda, významný přístav rozložený v laguně, loděnice, stále
se zde ještě vyrábí dřevěné tradiční lodě. RAAS AL HADD – pláž, kam pravidelně připlouvají želvy, aby zde
nakladly svá vejce. Nocleh v hotelu.
4. den: Pokračujeme do vnitrozemí. Město AL KAMIL se starými strážními věžemi. WADI BANI KHALID,
další z krásných wadi, kde je po celý rok voda, kolem jsou úrodné plantáže a vesnice. Kolem řečiště a jezírek lze
projít po jejich okrajích, cestách a můstcích. Výlet do arabské pouště, nocleh v pouštním kempu.
5. den: HRAD JABREEN, impozantní pouštní hrad jeden z nejkrásnějších v zemi ležící v pusté pláni a za ním
horský masív Jebel Akhdar. BAHLA, město hrnčířů s rozsáhlou pevností, horské městečko AL HAMRA, krásné
tradiční domky z hliněných cihel. Oblast pohoří JEBEL AKHDAR, překládá se jako „zelené hory“ je nádherná,
nejvyšší vrcholy dosahují 3 000 m n.m. Nocleh v hotelu.
6. den: NIZWA, nádherné zelení obklopené město s funkčním zavlažovacím systémem, zajímavé tržiště, mešita. Další impozantní pevnost s 40 m vysokou věží s krásným výhledem na město a okolí. BIRKAT AL MAWZ,
zbytky původních obydlí v podhůří Jebel Shams. Návrat na ubytování do Muscatu.
7. den: MUSCAT, prohlídka hlavního města Ománu, moderní nově vybudovaná Královská opera s výbornou
akustikou, staré tržiště Mutrah souk, kde můžete obdivovat typická jemná kadidla, tradiční stříbrné zbraně,
koření či šátky. Muzeum Bait Al Zubair, pevnost Jalali
a Mirani, staré opevnění aj.
8. den: Odlet do Dubaje. DUBAJ – prohlídka starého
města, palác vládnoucího šejka, pevnost Al Fahidi, historické centrum Bastakia s unikátními větrnými věžemi.
Přes záliv CREEK přejezd typickou dřevěnou lodičkou
Abra do části Deira, kde jsou dva velmi zajímavé trhy
– trh se zlatem a trh s kořením. Ubytování v hotelu.
9. den: Pokračování prohlídky DUBAJE, moderní
části, centrum Sheikh Zayed Road se slavnými mrakodrapy, nejvyšší stavba světa Burj Khalifa. Největší obchodní centrum Mall of Emirates, uměle vybudované
ostrovy ve tvaru palmy, sedmi hvězdičkový hotel Buj
Al Arab, největší mešita města Blue Mosque. Nocleh.
10. den: Odlet do Prahy.
Kód
OM324-19-1

Termín
17.11. – 26.11.

Cena
45 990,-

Svoz let.
L2

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Dubaj – Muscat, Muscat – Dubaj, Dubaj – Praha vč. letištních poplatků, 8x ubytování
(7x hotel, 1x pouštní kemp), 8x snídani, dopravu po Ománu dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vízum do Ománu (cca 20 OMR, platba na letišti) vstupné, fakult. výlety a vše, co není v „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: komplexní poj. vč. připojištění vyššího storna zájezdu 900 Kč

ČÍNA
Vélká čínská zeď

ČÍNA O 4 DĚJSTVÍCH – TO NEJ Z ŘÍŠE STŘEDU

PEKING » VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ » ŽLUTÉ HORY » SU-ČOU » ŠANGHAJ

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 zahrady, hypermoderní mrakodrapy nebo medvídka pandu. Na své si přijdou milovníci umění a historie, stejně
tak jako milovníci nákupů a skvělé gastronomie.
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 morušového 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 – LAMAISTICKÉHO 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 architektury – stadiony Ptačím hnízdem a Vodní kostkou. 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 nadřazenosti 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 císařové 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 CÍSAŘSKÝ 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 čínských 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
Peking - Olympijský stadion
unášet atmosférou starého města.
Nocleh v Su-čou.
9. den: Ráno se přesuneme dopravou (vlakem nebo autobusem) do
ŠANGHAJE – jedné z největších
světových megapolí, abychom okusili
rytmus koloniálního nábřeží BUND s
budovami bank a ambasád, okouzlujícího komplexu zahrad YU YUAN,
navštívíme i STARÉ ČTVRTĚ ZAHRANIČNÍCH KONCESÍ, jež bývaly
pověstným šanghajským doupětem
neřesti, uvidíme starý šanghajský trh,
Chengde
mnohé chrámy a nakonec se přepravíme na druhou stranu města do hypermoderní čtvrti PUDONG s mrakodrapy jako Perla Orientu nebo Shanghai
Tower. Večer fakultativní vyhlídková
plavba centrem Šanghaje s nádhernými pohledy na moderní čtvrti i starou
zástavbu. Pozdě večer se přesuneme
na letiště a okolo půlnoci odlet do ČR.
10. den: V ranních hodinách přílet
do Prahy.
Kód
CHN303-19-1
CHN303-19-2

Termín
05.04. – 14.04.
19.10. – 28.10.

Cena
48 990,48 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

KOMBINACE PAMÁTEK, PŘÍRODY, VENKOVA I VELKOMĚST

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 230 $,
fakultativní výlety a vyhlídkové plavby
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“, spropitné pro místní
PEKING
řidiče a průvodce cca 30 $
KÁ ZEĎ
S
ÍN
Č
Á
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj
VELK
6900 Kč (povinné při nedoobsazení),
vízum do Číny 1990 Kč (o potřebných
formalitách nutných k vyřízení víza budete
včas informováni), komplex. pojištění vč.
připojištění vyššího storna zájezdu 900 Kč

J
ŠANGHA

Zájezdy provází Petr Horák

Doporučujeme:

Peking – velkolepost císařství
Žluté hory a krása venkova
Su-čou – zahrady a hedvábí
Šanghaj – Čína budoucnosti

OBLAST

ORY

ŽLUTÉ H
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SRÍ LANKA
Colombo

Sigiriya - Lví skála

SRÍ LANKA – EXOTICKÝ RÁJ

OSTROV PAMÁTEK, OSTROV ČAJOVNÍKOVÝCH PLANTÁŽÍ
COLOMBO » ANURADHAPURA » POLONNARUWA » GAL VIHARAYA » NP MINNERIYA » LION ROCK
» SIGIRIYA » DAMBULLA » KANDY » CHRÁM BUDDHOVA ZUBU » PERADENIYA » VYSOČINA HILL
COUNTRY » VODOPÁDY RAMBODA » NUWARA ELIYA » NP HORTON PLAINS » BAKER´S FALLS

Oblíbený zájezd s Petrem Horákem 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 fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy
s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže a překrásné
pláže Indického oceánu.

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

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 kamenického 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 MINNERIYA 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 buddhismu 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 jednotlivých 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 tradiční srílanské představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7. den: Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi
ANURAD
HAPURA
čajovými plantážemi, návštěva typické
továrny na čaj s vysvětlením celého proNP MINN
cesu výroby, ochutnávka, možnost nákuERIYA
pu tradičního cejlonského čaje. V horské
DAMBU
oblasti vysočiny zastavíme u překrásných
LLA
vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší
POLONN
hory Srí Lanky Piduruthalagala (2 555 m
ARUWA
COLOMB
n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koO
loniální městečko ostrova NUWARA ELIYA,
KANDY
v překladu „město světla“- sídelní místo Britů.
8. den: NP HORTON PLAINS , fakult. výlet
VODOPÁ
DY RAM
do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř
BODA
NUWAR
A ELIYA
a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaHORTON
ně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní
PLAINS
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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 letoviska 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
hodinách.
Kód
CL301-19-1
CL301-19-2

Termín
10.03. – 19.03.
24.11. – 03.12.

Cena
39 990,39 990,-

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 5900 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
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.12.2018
Zájezd provází Petr Horák

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Doporučujeme
- ubytování v hotelech
***/**** s polopenzí
- významné kulturní
památky UNESCO
- národní parky s exotickou
faunou a ﬂórou

SRÍ LANKA, MALEDIVY

MALEDIVY - TROPICKÝ RÁJ A POZNÁNÍ SRÍ LANKY

ODPOČINEK I POZNÁNÍ U INDICKÉHO OCEÁNU
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

Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. 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.
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 kamenického 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 MINNERIYA 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 buddhismu 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 jednotlivých 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
Maledivy

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 tradiční srílanské
představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Večer návrat na ubytování.
7. den: Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi
čajovými plantážemi, návštěva typické
továrny na čaj s vysvětlením celého
procesu výroby, ochutnávka, možnost
nákupu 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, výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno,
odpoledne společně odjezd do letoviskau Indického oceánu.
9. den: Koupání v Indickém oceánu na Srí Lance, volný
Doporučujeme
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 resortu**** na ubytování.
- All inclusive stravování na Maledivách
10. – 12. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDI- pravidlo Malediv 1 ostrov = 1 resort
VÁCH - 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.
Kód
CL302-19-1
CL302-19-2

Termín
10.03. – 23.03.
24.11. - 07.12.

Cena
65 990,63 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

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 13900 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 12500 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
BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.12 2018
Zájezd provází Petr Horák
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EXOTIKA SRÍ LANKY A LUXUS MALEDIV

JAPONSKO
Kyoto - Zlatý pavilon

Tokio

JAPONSKO, OKRUH NA HONŠÚ

METROPOLE V DOBĚ KVĚTU SAKUR

PAMÁTKY UNESCO, POSVÁTNÉ CHRÁMY, FILOSOFIE ZEN, SAKURY
OSAKA » HRAD HIMEDŽI » ZAHRADA KOKOEN » CHRÁM HORJUDŽI » NARA » KJÓTO » TOKIO »
KAMAKURA » JOKOHAMA » NIKKÓ

Zájezd do země vycházejícího slunce do Japonska, které je zemí kontrastů. Na jedné straně dávné tradice, na straně druhé je pak Japonsko synonymem vědeckého pokroku. Poznáme obojí a vybrali jsme pro
návštěvu nejhezčí období roku, na jaře, kdy po celém Japonsku rozkvétají sakury a země patří k nejkrásněji zbarveným scenériím planety. V průběhu zájezdu navštívíme všechna historická hlavní města země
s jejich nádhernými chrámy a svatyněmi, nezapomenutelné Kjóto, pulsující Tokio, Jokohamu či Osaku.

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem.
2. den: Přílet do Osaky v podvečerních hodinách. Přejezd do hotelu, ubytování.
3. den: OSAKA, třetí největší město a kulinářské centrum země. Návštěva nejzajímavějších míst - Umeda
Sky Building – futuristická stavba s proskleným výtahem a vyhlídkou ve 173 m, nádherný osacký hrad
s pevností původně z 16. stol., chrám Šitennodži, který je považován za kolébku japonského buddhismu,
rušné starobylé centrum Dotonbori s obrovským množstvím restaurací, barů a heren.
4. den: Bílý hrad HIMEDŽI, jeden ze symbolů Japonska, známý z filmu Poslední samuraj. Nejvelkolepější
z 12 dochovaných feudálních hradů na vysokém útesu přezdívaný „pevnost bílé volavky“, vrcholný příklad
samurajského hradu. Impozantní opevnění, pěkné zahrady se sakurami. Zahrada KOKOEN, kompozice devíti
malých zahrad z období Edo na půdorysu původních samurajských domů.
5. den: Cesta do první japonské metropole z 8. století, Nary. Cestou návštěva chrámu HORJUDŽI, jedny
z nejstarších dřevěných staveb na světě z 6. – 7. stol., nádherná pětipatrová pagoda patří k nejpamátnějším svého druhu. NARA, starobylé město a velkolepé centrum buddhismu, nejvýchodnější výspa Hedvábné
stezky. Návštěva narského parku s řadou významných chrámů a toulajících se jelínků. Nejvýznamnější chrám
Tódaidži se síní velkého Buddhy (největší bronzová podobizna Buddhy na světě), Velká šintoistická svatyně
Kasuga, malebná zahrada Isuien z období Meidži.
6. den: KJÓTO, stará císařská metropole plná náboženských paláců a zahrad, s přestávkami od 8. do 19. stol.
hlavní město. Chrám Tódži s nejvyšší pagodou v Japonsku, impozantní chrám Sandžúsangendó s hlavní
síní, která je nejdelší dřevěnou stavbou světa a ukrývá 1001 soch. Starobylá čtvrť Gion s kamennými uličkami, nejznámější čtvrť gejš, oblast místní keramiky. Chrám Čionin s kolosální největší bránou v Japonsku,
zenový chrám Nanzenži v borovicovém háji. Na závěr procházka tzv. Filozofovou stezkou podél vodního
kanálu lemovaném sakurami ke Stříbrnému pavilonu, kde vznikl pověstný čajový obřad.
7. den: KJÓTO, dokončení prohlídky nejvýznamnějších památek. Chrám Ninnadži s nebetyčnou pagodou
a zahradou se sakurami, úchvatný Zlatý pavilon, bývalé sídlo shóguna, který se zrcadlí v jezírku,
hrad Nidžó s neobvykle zdobenými interiéry. V Kjótu se rovněž podíváme
do oblasti trhů se všemi možnými potravinami
i hotovými jídly, či do oblasti večerního
života.
8. den: Přejezd do TOKIA vysokorychlostním šinkanzenem a začátek
prohlídky hlavního města, západní
část TOKIA. Západní Šindžuku, centrum moderních výškových budov, ToJAPON
S K O kijská radnice (výhled z observatoře na
nejvyšším patře), zajímavá atria mrakodrapů. Východní Šindžuku, čtvrť zábavy,
pánských barů a nočního života. Hlavní
NIKKÓ
tokijská svatyně Meidži a okolí (olympijský
HRAD HIM
KJOTO
EDŽI
stadion, čtvrť Haradžuku centrum alternaTOKIO
tivní módy), čtvrť Šibuja oblast módy i klubů
KAMAKU
a heren (pachinko).
RA
OSAKA CHRÁM HO
9. den: KAMAKURA, přímořské město chráRJUDŽI
mů a zalesněných vrchů, v 12. – 14. stol.
hlavní město. Slavný Velký Buddha, bronzová
socha z roku 1252, skromný elegantní chrám
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Hasedera s četnými sochami malých dětí i velkolepá svatyně Hačimangú. Kamakura je rovněž centrem
zen-buddhismu, jsou zde 3 z pěti velkých zenových chrámů, návštěva chrámu Kenčódži, odkud se šířilo
učení zen. JOKOHAMA, jeden z nejvýznamnějších přístavů v Asii. Nová moderní architektura je v celé oblasti
přístavu a doků, možnost výjezdu nejrychlejším výtahem světa na vyhlídku na Landmark Tower, 296 m.
10. den: NIKKÓ, město starých chrámů, které si v 17. století zvolil významný šogún za místo svého mauzolea. Chrámy upoutají svou bohatou výzdobou, pozlacením, krásnými motivy zvířat a květin. Svatyně Tóšógú s nejúchvatnější výzdobou, řadou krásně zdobených bran. Svatyně Taijúinbjó rovněž krásně zdobená
a nádherně umístěná v cedrovém háji. Lze
navštívit svatyně Futarasan s obrovskou
bronzovou bránou, či chrám Rinnódži se
Síní tří Buddhů.
11. den: TOKIO, prohlídka centra metropole. Návštěva zahrad Císařského paláce, pohled na sídlo dnešního císaře, dále
pak „místní Eiﬀelovka“ Tokyo Tower s vyhlídkou na město. Možnost lodního výletu
od přístavu na sever po řece Sumido pod
13 různorodých mostů, oblastí moderní
architektury. V severní části města chrám
Sensódži, nejposvátnější a nejvelkolepější
chrám v Tokiu. Ke chrámu vede ulička plná
obchodů s tradičními výrobky, kde je možno nakoupit řadu suvenýrů. Okolní čtvrtě
vyhlášené obchody se sakrálním zbožím.
Na závěr velkolepé centrum Tokia – Ginza,
moderní čtvrť s velkými obchodními domy.
V nočních hodinách odlet z Tokia.
12. den: Přílet do Prahy.
Kód
JAP312-19-1
JAP312-19-2

Termín
24.03. – 04.04.
04.04. – 15.04.

Cena
69 990,69 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Osaka, Tokio - Praha vč. letištních tax a poplatků, 9x ubytování v hotelu - 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím, veškerou dopravu vlaky a šinkanzeny dle programu, metro a autobusy ve městech dle programu,
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, spropitné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 980 Kč
BONUS při objednání zájezdu do 30.11.2018 sleva 2000 Kč

Kyoto

VIETNAM
Ha Long Bay

Hue

HANOJ » SA-PA » CAT CAT » PHIN » LAO CHAI » ÚDOLÍ MUONG HOA » VODOPÁD BAC » HA LONG BAY
» JESKYNĚ THIEN CUNG » HUE » MY SON » HOI AN » SAIGON » CU CHI » DELTA MEKONGU

Navštivte s námi Vietnam, je to krásná země, kde si na své přijde opravdu každý. Země hor, velkolepé
mozaiky krajiny, dechberoucích rýžových teras, skvělého jídla a bohaté historie. Navštívíme horské
město Sa-Pa, jeden ze sedmi přírodních divů světa zátoku Ha Long, Hanoj – kulturní centrum Vietnamu.
Nevynecháme ani Hue, Hoi An, Saigon. Navštívíme domorodé vesnice a závěr cesty po Vietnamu bude
patřit nejmohutnější řece jihovýchodní Asie Mekongu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Vietnamu.
2. den: Přílet do Hanoje, ubytování v hotelu.
3. den: Prohlídka hlavního města a kulturního centra Vietnamu HANOJE, návštěva mauzolea zakladatele
Vietnamu Ho Chi Minha, Pagoda jediného 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 rikšami 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 v provincii Lao Cai, při úpatí nejvyšší hory Vietnamu (Fan Si
Pan 3143 m) nedaleko čínských hranic. Sa-Pa je obklopena bujnou zelení a rýžovými terasami. V okolních
kopcích žije pět horských etnik. Každá se liší oblečením, životním stylem, zvyklostmi a způsobem farmaření.
2 km dlouhý trek do jedné z domorodých vesnic CAT CAT, jež je domovem etnika H´mong, největší etnická
menšina, která se přibližně před 300 lety přistěhovala z Číny, zde budeme mít 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 nádhernými 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 jedné z nejkrásnějších 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, prohlídka 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,
která je umístěna uprostřed zahrady s jezerem a elegantními pavilóny. 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 poklidného života místních vesničanů. Zastávka na tradiční čaj
s medem, možnost 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.
Delta Mekongu

Kód
VN310-19-1

Termín
05.11. – 17.11.

Cena
59 990,-

Svoz let.
L2, L3

Cena zahrnuje: let. přepravu do Vietnamu a zpět vč. let. tax, vnitrostátní lety Hanoj - Hue, Hoi An – Saigon, lodní plavby
a dopravu busem/minibusem dle programu, 11x ubytování – z toho 2x noční lehátkový vlak Hanoj - Lao Cai a zpět, 8x
v hotelu***, 1x na lodi (džunka), 8x snídani, 7x oběd nebo večeři, vstupy dle programu, český a místní průvodce
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, vízum a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůž. pokoj
HOA
MUONG
8800 Kč (povinné při nedoobsazení),
S A-PA
komplexní pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1200 Kč
G BAY
Vstupní vízum: turistické vízum do
HA LON
HANOJ
Vietnamu cca 2900 Kč (částka bude
upřesněna CK)
BONUS při objednání zájezdu do
28.2.2019 sleva 1000 Kč
Zájezd provází Petr Horák

HUE

Doporučujeme
- starobylé město Hoi An
- Sa-Pa horská vesnice, rýžové terasy
- zátoka Ha Long
- lodní výlet v deltě Mekongu
- svatyně My Son

S AIGON
EKONGU
DELTA M
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VIETNAM – VELKÝ OKRUH

THAJSKO
Ayutthaya

Chiang Mai

Kanchanaburi

OKRUH SEVERNÍM A JIŽNÍM THAJSKEM

A OSTROVY PHI PHI, PHUKET

BOHATÁ HISTORIE A PLÁŽE ANDAMANSKÉHO SOUOSTROVÍ
BANGKOK » MAEKLONG » PLOVOUCÍ TRH » MOST PŘES ŘEKU KWAI » AYUTHAYA » LOPBURI »
PHITSANULOK » SUKOTHAI » CHIANG MAI » NP DOI ITHANON » VODOPÁD WACHIRATHAN » PHUKET
» OSTROVY PHI PHI » PROVINCIE PHANG NGA » OSTROV JAMESE BONDA

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

Vydejte se s námi do exotického Thajska. Náš zájezd zahrnuje jak krásné kulturní památky připomínající
bohatou historii (Khmérské období – Lop Buri, období Sukhotai – památky v Sukhothai, období Ayutthaya – chrámy v Ayutthayi a pozdější Lanna, Rattnakosin - nádherné chrámy v Bangkoku) i přírodní
skvosty této země NP Doi Ithanon, jedinečnou přírodu jižního Thajska, vápencové rozeklané skály Phang
Nga, exotické ostovy Phi Phi.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet do Bangkoku.
2. den: Přílet do Bangkoku, ubytování. Program v Bangkoku záleží na času příletu, památky mohou být
navštíveny až další den. BANGKOK Z letiště okružní jízda městem, seznámení se s místní kulturou, návštěva
nejstaršího chrámu ve městě Wat Po, nádherného khmérského chrámu Wat Arun, místních trhů s ovocem
a zeleninou, Čínského města s chrámem Wat Traimit s 3 m vysokou sochou Buddhy vytesaného z valounu
zlata. Pozdě odpoledne odjezd na hotel do čtvrti Sukhumvit.
3. den: Celodenní program v BANGKOKU. Brzy ráno navštívíme nejkrásnější a nejpompéznější palác v Thajsku Royal Palace, královský palác s nejposvátnější soškou Buddhy v zemi. Poté projedeme loďkou část řeky
Chao Phraya a jejích přilehlých kanálů. Odpoledne procházka po první baťůžkářské ulici Khao San Road.
Projížďka tuk tuky (místní motorizované tříkolky) ke krásnému chrámu Wat Saket s vyhlídkou na Bangkok.
4. den: Výlet na severozápad od hl. města. Zastávka v městečku MAEKLONG, které je známé svým trhem
na vlakových kolejích. Navštívíme známý PLOVOUCÍ TRH v okolí městečka DAMNOEN SADUAK, projížďka
loďkami zemědělskou oblastí po zavlažovacích kanálech až na hl. kanál, kde se vaří a obchoduje na loďkách.
Odpoledne se podíváme ke známému železničnímu mostu přes ŘEKU KWAI, proslaveného z knižního a filmového zpracování. Most byl jedním z klíčových bodů zásobovací železniční trasy mezi Bangkokem a Rangoonem
(Barma), který v r. 1942 - 43 stavěly tisíce válečných zajatců a místních civilistů pod dohledem japonských
okupačních vojsk - Železnice smrti.
5. den: Dopoledne se cestou na sever Thajska podíváme do starého královského města AYUTHAYA , bývalé královské město plné chrámů a soch buddhů. Navštívíme chrámy Wat Phra Ram, Wat Phra Si Sanphet,
Wat Phra Mahathat. Pokračujeme do starobylého LOPBURI, jedno z nejstarších thajských měst, nádherný
příklad kmérského umění a architektury, chrámy podobné chrámu Angkor Wat. Dojezd na nocleh do oblasti
Phitsanulok. Večerní procházka po nábřeží řeky Nan a na místním nočním trhu.
6. den: PHITSANULOK, na břehu řeky Nan si prohlédneme chrám Wat Phra Si Rattana Mahathat s bronzovou sochou Budhhy. Prohlídka města SUKHOTAI, klenot Thajska, Sukhothajský historický park s mnoha
chrámy , chrám Wat Maha Dhat – hlavní královský chrám s 240 menšími pagodami a mnoho dalších.
Přejezd na sever do Chiang Mai.
7. den: Prohlídka dvou krásných chrámových komplexů v CHIANG MAI, chrám Wat Chedí Luang s nejvyšší
pagodou v zemi a chám Wat Phra Singh se starou chrámovou architekturu z doby království Lanna na severu Thajska. Vyjedeme za město do krásné a klidné venkovské krajiny, navštívíme vesnici (skanzen) thajských
horských kmenů, jehož příslušníci věří v duchy větru a deště a místní ženy se pyšní svými šperky – dlouhými
krky (proslulé ženy s žirafími krky). Odpoledne navštívíme „sloní kemp“ – farmu, s možností projížďky na
slonech. Na závěr nejsvětější chrám sever. Thajska WAT DOI SUTHEP (1 000 m n.m.) s úžasnými výhledy
na Chiang Mai.
8. den: Hory severního Thajska. NÁRODNÍ PARK DOI ITHANON s nejvyššími vrcholky až do výšky
2 565 m, udivující a úchvatné scenérie, mnoho vodopádů a bohatá divoká příroda. Návštěva vesnice kmene
Karen s krásným vodopádem WACHIRATHAN, uvidíme plantáže kmene Hmong a navštívíme královské
pagody. Dojedeme až na nejvyšší vrchol Thajska DOI ITHANON do výšky 2565 m n.m., kde si užijeme příjemných 16°C s vegetací deštného 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 a spoustu dalších zajímavostí. Volný den k odpočinku na pláži Kata Noi Beach.
(V případě, že by z důvodu změny letového řádu nebylo možné odletět na Phuket 8.den večer, bude přelet
v tento den, a zbytek dne odpočinek na pláži).
10. den: Výlet lodí s možností koupání na nejkrásnější ostrovy v Andamanském moři – OSTROVY PHI PHI.
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Plavba kolem neobydleného ostrova PHI PHI LEY s krásnými zátokami. Možnost šnorchlování a koupání
v zátokách obydleného ostrova PHI PHI DON. Krásné přírodní scenérie, kombinace tyrkysové vody, bílého
písku, kokosových palem a vápencových skalních útvarů je nezapomenutelná.
11. den: Celodenní výlet do PROVINCIE PHANG NGA, zde je v zátokách Andamanského moře největší koncentrace vápencových útvarů v celém Thajsku. Podíváme se na místo, kde volně žijí makakové, poplujeme loďkou
mezi mangrovy a skalními útvary až k ostrovu JAMESE BONDA, kde se film natáčel. Odpoledne strávíme
v nádherné muslimské rybářské vesnici na kůlech, zde se zastavil čas. Možnost nákupu pěkných suvenýrů.
12. den: Celodenní výlet po ostrově PHUKET, západní mys PROMTHEP s vyhlídkami, barevný chrámový
komplex Wat Chalong, Čínská čtvrť v hl. městě PHUKET TOWN. Odpoledne koupání na krásné pláži
Surin Beach.
13. den: Odlet do Evropy. Přílet do Prahy ještě 13.den nebo až 14.den, v závislosti na let. řádu.
Kód
THA311-19-1

Termín
03.11. – 15.11.

Cena
56 990,-

Svoz let.
L6

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Bangok - Praha vč. let. taxa poplatků, dopravu na sever Thajska minibusem, místní
přelety Chiang Mai – Phuket, příp. Phuket – Bangkok, výlety na ostrov Phi Phi a do provincie Phang Nga, 11x ubytování
v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 11x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby, spropitné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1020 Kč
BONUS při objednání zájezdu do 28.2.2019 sleva 2000 Kč

THAJSKO – THAJSKÝ ZÁLIV

POHODA NA TŘECH OSTROVECH A BANGKOK
Pobřeží Thajského zálivu nám nabízí nejoblíbenější thajskou ostrovní trojici. Ko Pha Ngan, Ko Tao, Ko
Samui. Poznáme všechny tři ostrovy, od moře i ve vnitrozemí, navštívíme pláže, které jsou zařazeny na
seznam Top nejlepších pláží světa a navštívíme i Bangkok.
PROGRAM ZÁJEZDU a bližší info na www.redok.cz
Kód
THA315-19-1
THA315-19-2

Termín
16.03. – 29.03.
11.07. – 24.07.

Cena
46 900,48 900,-

Svoz let.
L6
L1

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Bangkok, Bangkok-Surat Thani a Ko Samui-Praha vč. let. tax a poplatků, lodní lístky,
místní dopravu v rámci programu, lodní výlet kolem ostrova Ko Tao a po řece Chao Praya, 2x ubytování v turist. hotelu v
Bangkoku, 9x ubytování v hotelech*** na ostrovech, 11x snídani, 2x večeři, 1x oběd, průvodce

INDONÉSIE, MALAJSIE, BALI, SINGAPUR
ChrámUlun Danu

MALAJSIE – BALI – SINGAPUR

A LEMBONGSKÉ OSTROVY

KOMBINACE POZNÁNÍ A ODPOČINKU

HINDUISTICKÉ CHRÁMY A PŘÍRODNÍ KRÁSY EXOTICKÉHO OSTROVA

SVĚTOVÉ METROPOLE KUALA LUMPUR, SINGAPUR A PLÁŽE OSTROVA BALI

OSTROV BALI » KUTA » ULUNDANU » BUAYNSKÉ JEZERO » MUNDUK » BRAHMA ARAMA VIHARA »
UBUD » SOPKA MT. BATUR » GUNUNG KAWI » TIRTA EMPUL » OPIČÍ LES » TAMAN AYUN » BATUKARU
» JATILUWIH » TANAH LOT » GOA LAWAH » LEMBONGSKÉ OSTROVY » SANUR » ULUWATU »
DENPASAR

KUALA LUMPUR » BATU CAVES » BALI » SANUR » UBUDU » CHRÁM TANAH LOT » SINGAPUR

Malebná rýžová políčka, městečka s uměleckými dílnami, tanečnice, chrámové slavnosti, desetitisíce
hinduistických chrámů, bílé pláže a sopky, to je Bali, nejznámější ostrov Indonésie plný legend a starobylých zvyků, které se uchovaly až do současnosti.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. - 2. den: Odlet z ČR do INDONÉSIE. Ve večerních hodinách přílet na BALI večer, ubytování poblíž světopznámé 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. Jezerní klášter ULUNDAN ze 17. stol. zasvěceného jezerním bohům na Bratanském
jezeře. BUAYNSKÉ JEZERO a všudypřítomné opičky, jezero Tamblingan s výhledy. Vesnička MUNDUK, pohledy
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 navštívíme. Odpolední relaxace na pláži LOVINA s černým sopečným pískem. 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 ranní výstup na sopku BATUR s pozorováním východu slunce (cca 35 $), dopol. 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 JATILUWIH 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 BELANGJONG, 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, netopýří
jeskynní chrám GOA LAWAH a další přírodní zajímavost, např. kaňon SUKAWATI (v případě příznivého počasí).
9. den: Pobyt u moře.
10. - 11. den: Dopoledne přeplutí na LEMBONGSKÉ OSTROVY, malý ráj mezi ostrovem BALI a LOMBOK,
četné romantické pláže, 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: Odpolední 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 jedné z pláží jižního ostrova s bílým pískem
a bělostnými útesy. Podvečerní návštěva kláštera ULUWATU z 11. století , který je postavený na stometrových útesech nad Indickým oceánem. Odjezd na ubytování.
14. den: Pobyt u moře, poslední nákupy. Společná večeře v balijsko-indonéském stylu. Odjezd na letiště.
15. den: Odlet z Indonésie zpět do ČR.
Kód
RI307-19-1
RI307-19-2

Termín
06.04. – 20.04.
02.11. – 16.11.

Cena
45 900,45 900,-

Svoz let.
L2
L2

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Denpasar-Praha vč. letištních tax a poplatků, místní dopravu dle programu (minibusy, 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, fakult. programy, spropitné, vstupné a vše í, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk.pokoj 5800 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.

Navštivte s námi ostrov Bali, Malajsii a Singapur. Jedinečná kombinace poznání a odpočinku. Čeká
nás mix malajských, čínských a indických chutí, moderní, výstavná zářící velkoměsta Kuala Lumpur
a Singapur. Na ostrově Bali budeme odpočívat na bílých plážích Sanuru, navštívíme proslulý chrám
Tanah Lot i proslulý opičí chrám uprostřed pralesa v Ubudu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy do Kuala Lumpur.
2. den: Odpoledne přílet do KUALA LUMPUR. Transfer z letiště do hotelu, ubytování v hotelu v centru Kuala
Lumpur. Večer kulinářský zážitek v některé z místních restaurací.
3. den: Dopoledne se vypravíme do hinduistické svatyně BATU CAVES, komplex tří jeskynních hinduistických
svatyní. K největší jeskyni nás dovede 272 schodů, vchod do jeskyně hlídá zlatá socha boha Murgy (43 m vysoká, největší na světě). Odpoledne se vydáme do centra Kuala Lumpur, k proslulým věžím Petronas Tower.
Obdivovat můžeme světelnou fontánu nebo si prohlédnout město z nejvyšších pater tohoto mrakodrapu.
4. den: Dopoledne transfer na letiště, odlet z Kuala Lumpur na BALI. Po příletu transfer do hotelu v letovisku
SANUR, které patří mezi přední letoviska na jihovýchodním pobřeží ostrova Bali. Letovisko nabízí ca 5 km
dlouhou písečnou pláž se spoustu restaurací a obchodů.
5. - 7. den: Pobyt u moře, relaxace a odpočinek na plážích v Sanuru. Během pobytu na Bali se uskuteční
dva celodenní výlety:
Celodenní výlet do centrální části ostrova. UBUD. Ubud je centrem kulturního a duchovního života na Bali.
Během cesty si prohlédnete terasovitá rýžová pole a kávové plantáže. Především vás však uchvátí proslulý
Opičí chrám uprostřed deštného pralesa v Ubudu.
Celodenní výlet na západní pobřeží ostrova k proslulému CHRÁMU TANAH LOT, jeden z nejkrásnějších hinduistických chrámů na ostrově. Jedná se o celý komplex staveb, z nichž část je umístěna na skalnatém
ostrůvku, který je v době odlivu dosažitelný i (skoro) suchou nohou. Při zpáteční cestě se pak zastavíte na
jedné z proslulých pláží této části ostrova.
8. den: Transfer na letiště a odlet z Bali do Singapuru. Přílet do SINGAPURU v odpoledních hodinách. Transfer z letiště do hotelu v centru Singapuru. Podvečerní procházka centrem města (Orchad Road s luxusními
nákupními centry), seznámení se Singapurem.
9. den: SINGAPUR, prohlídka jednoho z nejčistších a nejzajímavějších měst světa s úchvatnou kosmopolitní
atmosférou. Návštěva centra města s koloniální čtvrtí a křesťanskými kostely (katedrála sv. Ondřeje, Arménský kostel aj.), barevné čínské čtvrti s malebnými chrámy (např. Buddha Tooth Relic Temple, Thian Hock
Keng Temple), čtvrti Little India (malá Indie) se zajímavými chrámy (Sri Srinivasa Perumal, Sri Vadapathira
Kaliamman aj.) i muslimské části s mešitou Sultan Masjid.
10. den: Dopoledne návštěva proslulé botanické zahrady s pestrou paletou koření a orchideí. Odpoledne
transfer z hotelu na letiště. Ve večerních hodinách odlet ze Singapuru zpět do Prahy.
11. den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy.
Kód
MAL313-19-1
MAL313-19-2

Termín
19.05. – 29.05.
24.09. – 04.10.

Cena
64 990,64 990,-

Svoz let.
L1
L1

Cena zahrnuje: let. dopravu Praha - Kuala
Lumpur – Denpasar – Singapur – Praha,
letištní taxy, transfery dle programu, 8x
ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje, 8x
snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: odletový poplatek 20 $
(platba na místě), vstupné, fakult. služby
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 9990
Kč (povinné při nedoobsazení), komplexní
pojištění vč. připojištění vyššího storna
940 Kč
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VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

BALI, OSTROV BOHŮ

Ha Long Bay

INDIE
Jaipur

Dillí

Jaipur - Amber Fort

INDIE - ZLATÝ TROJÚHELNÍK

A KRAJ MAHARÁDŽŮ RADŽASTHÁN
+ VÁRÁNASÍ, ÓRČHA, EROTICKÉ KHAJURÁHO

OKRUH K NEJVELKOLEPJEJŠÍM PAMÁTKÁM INDIE

DILLÍ » AGRA » JAIPUR » FATÉHPUR SÍKRÍ » PUSHKAR » JODHPUR » MOUNT ABU » DILVARA »
RANAKPUR » KUMBHALGARH » UDAJPUR » VÁRÁNASÍ » SARNATH » KHAJURAHO » ÓRČHA

Zájezd nás zavede k nejvelkolepějším památkám Indie, ke kterým bezesporu patří Taj Mahal, růžové
město Jaipur i pevnosti a paláce maharádžů v kraji Radžasthán. Zajedeme i na jih Radžasthánu, kde
se nachází nádherné džinistické chrámy, které svou zdobností připomínají Alhambru. Při našem velkém
okruhu navštívíte i další významné turistické magnety – posvátné Váránasí, starodávnou Órčhu, 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 majestátní 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 hradbami, 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.
Taj Mahal

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

Rajasthan

Kód
IND316-19-1

Termín
12.11. – 28.11.

Cena
65 990,-

Svoz let.
L6

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 1230 Kč
BONUS při objednávce zájezdu do 28.2.2019 sleva 2000 Kč
Program připravila Ing. Martina Kosková
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TIBET, NEPÁL
Nepál - Kathmandu
Ha Long Bay

Lhasa - palác Potala

NA STŘECHU SVĚTA POD MT. EVEREST

MAGICKÉ KLÁŠTERY, STÚPY A HIMALÁJSKÉ ŠTÍTY
KÁTHMÁNDSKÉ ÚDOLÍ SE STARÝMI KRÁLOVSKÝMI MĚSTY
CHENGDU » QINGHAJSKÁ DRÁHA » KLÁŠTER DREPUNG » LHASA » KLÁŠTER SERA » KLÁŠTER
GANDÄN » NORBULINKA » KLÁŠTER SAMJE » HRAD JUMBULAGANG » PRŮSMYK GAMBALA
» KLÁŠTER PALKHOR-ČCHÖDE » GYANTSE » KLÁŠTER TASHILINPO » KLÁŠTER SAKYA »
KLÁŠTER RONGHPU » EVEREST BASE CAMP » BHATAPUR » CHRÁM PASHUPATINATH » STÚPA
SWAYAMBHUNATH

Vydejte se s námi na cestu do Tibetu a Nepálu, která je snem pro mnoho cestovatelů, za magickou
atmosférou tibetských chrámů a úchvatných horských scenérií. Od roku 2006 se dá do Tibetu dostat po
jedinečné čching-chajské železnici, kterou místní přezdívají „Cesta do nebes“. Téměř celá trať (80%) leží
v nadmořské výšce přes 4000 metrů. A právě touto železnicí se dostaneme na „střechu světa“, do Tibetu, kolébky jedinečných náboženství, země obrovských horských masivů, nekonečných bílých ledovců
a několika nejvyšších vrcholů na světě, včetně Mt. Everestu. Navštívíme lamaistické kláštery, slavný
palác Pótala ve Lhase a v dalších význačných chrámech a klášterech nasajeme tibetskou duchovní
atmosféru. Dojdeme i do základního tábora pod Mt. Everestem. Cestu zakončíme několika dny v sousedním Nepálu. Říjen a listopad se v Tibetu považují za nejlepší měsíce pro návštěvu kvůli jasné a čisté
obloze a největší šanci vidět himálajské osmitisícovky. Naše putování završíme sjezdem do nepálského
Káthmándského údolí, kde se seznámíme se starými paláci, stúpami a chrámy.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Číny do Chengdu.
2. den: Přílet do CHENGDU, dle času příletu program. Večer transfer na nádraží a začínáme 36 hodinovou
jízdu vlakem do tibetské Lhasy (4lůžková kupé).
3. den: Celodenní přejezd vlakem Qinghajskou dráhou do Lhasy a během této cesty překonáme nejvyšší
bod v 5 072 metrech.
4. den: Ráno příjezd do Lhasy. Klášter DREPUNG, jeden z nejvýznamnějších a největších klášterů tibetské
sekty Gelugpa. Odpoledne LHASA, začátek prohlídky hlavního města Tibetu a centra tibetského lámaistického buddhismu: duchovní srdce a nejposvátnější tibetský chrám Džokhang a ulice Barkhor, poutní okruh
kolem chrámu Džokhang, kam míří poutníci z celého Tibetu.
5. den: LHASA: dominantní stavba města palác Potála , bývalé sídlo dalajlámů s obrovským bohatstvím
nacházejícím se uvnitř paláce, Zlaté posmrtné stúpy dalajlamů, zlaté stúpy Buddhy a jiných světců, staré
náboženské obrazy. KLÁŠTER SERA, 2. největší a nejvýznamnější klášter tibetské sekty Gelugpa.
6. den: KLÁŠTER GANDÄN v krásné krajině 4300 metrů vysoko. Bývalé letní sídlo dalajlámů NORBULINKA ,
Zlatá stúpa Kumbum v Gyantse

neboli Park klenotů, postavené za 7 dalajlamy.
7. den: Nejstarší tibetský KLÁŠTER SAMJE a sídlo prvních tibetských králů HRAD JUMBULAGANG.
8. den: Přejezd do Gyantse. Cestou uvidíme tyrkysově modré jezero YAMDROK-TSO a přejedeme průsmyk
Gambala v nadmořské výšce 4 990 metrů.
9. den: KLÁŠTER PALKHOR-ČCHÖDE s jednou z největších stúp v Asii. Kdysi významné místo na obchodní
stezce mezi Tibetem, Indií a Barmou město GYANTSE s mohutnou pevností. Přejezd do SHIGATSE a návštěva KLÁŠTERA TASHILINPO, jednoho z nejhonosnějších tibetských klášterů a sídlo pančenlamů
10. den: Klášter SAKYA, který je někdy označován za druhý Dunhuang, protože hostí sbírku více než 40
tisíc knih.
11. den: Přejezd k nejvýše položenému klášteru na světě RONGHPU ve výšce 4900 m a prohlídka tohoto
jedinečného kláštera. Zároveň se dostaneme do blízkosti hned několika osmitisícových vrcholů: Čo Oju, Mt.
Everest, Lhotse a Makalu a budeme žasnout nad velikostí zasněžených himálajských velikánů.
12. den: EVEREST BASE CAMP (5 200 metrů), pěšky cca 4 km do základního tábora pod nejvyšší horou
světa Mt. Everestem. Přejezd pod nejnižší osmitisícovkou Šišapangma k nepálské hranici.
13. den: Přejezd přes hranice do zalesněného nepálského údolí.
14. den: Celodenní výlet do východní části Káthmándské kotliny, vlastní kultura, typický ráz krajiny. Navštívíme historický BHATAPUR , jedno ze tří nepálských královských měst: místní svatyňky, broskvová barva
pálených cihel domů, náměstí Dattatraja se stejnojmenným chrámem, náměstí Taumádhi se dvěma chrámy
(Bhairava a Njatapóla) s pětistupňovou pagodou, která je nejvyšší v údolí Káthmándú. Nejzachovalejší palácové náměstí Darbar, kde se natáčely scény Bertolucciho filmu Malý Buddha.
15. den: Celodenní výlet v oblasti Káthmándú. Komplex chrámů PASHUPATINATH , ležící na staré obchodní cestě z Tibetu do Indie, nejvýznamnější místo nepálských hinduistických poutníků, centrum hinduismu
se spalovacími gháty. Stúpa Budhistů BÓDHNÁTH, kde se soustředí většina tibetské emigrace, jsou zde uloženy Buddhovy ostatky. Další věhlasné poutní místo nepálského buddhismu stúpa SWAYAMBHUNATH
tzv. Opičí chrám (díky přítomnosti velkého množství opic) s výhledy na celou Káthmándskou kotlinu. Nejstarší
stúpa v Nepálu je symbolem nepálského buddhismu a pojí se s ní řada mýtů. Večer nebo 16. den ráno odlet
do České republiky.
16. den: Přílet do ČR.
Kód
NP317-19-1

Termín
19.10. – 03.11.

Cena
91 990,-

Svoz let.
L3, L6

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Chengdu a Kathmandu - Praha, vlak Chengdu - Lhasa (4lůžková kupé), veškeré transfery a dopravu autobusem nebo minibusy, případně jeepy, povolení pro vstup do Tibetu, 11 – 12x ubytování dle programu
(většinou hotely***, 1x ubytovna v oblasti kláštera Rongpu pod Everestem), 11 - 12x polopenzi (během jízdy vlakem bez
stravy), vstupy dle programu, místního (tibetský a nepálský) a českého průvodce
Cena nezahrnuje: fakultativní služby, spropitné,
vízum a vše ostatní co není uvedeno v odstavci
Mt. Everest
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatky: 1lůžk. pokoj 16600 Kč (zde
povinné při nedoobsazení), pojištění léč. výloh vč.
připojištění vyššího storna zájezdu 1550 Kč, vstupní
vízum do Číny 1990 Kč
Vstupní vízum: Nepál - turistické vízum cca 25 $,
platí se na místě na hranici. Čína – turistické vízum
se zajišťuje předem, cca 1990 Kč.. O potřebných
formalitách budeme včas informovat cca 2 měsíce
předem.
BONUS při objednávce zájezdu do 28.2.2019 sleva
2000 Kč

Doporučujeme
- tibetské kláštery a palác Pótala
- úchvatné scenérie Himalájských štítů
- základní tábor pod Mt. Everestem
- Káthmándské údolí a chrámy
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VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

TIBET A NEPÁL

NIKARAGUA, KOSTARIKA, PANAMA, PORTORIKO, PANENSKÉ OSTROVY
Kostarika

Portoriko - San Juan

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

NIKARAGUA, KOSTARIKA, PANAMA

PORTORIKO, PANENSKÉ OSTROVY

STŘEDOAMERICKÁ MOZAIKA

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE A POHODA V KARIBIKU

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 » EL MORRO » SANTURCE » CUEVA CLARA DE EMPALME » BARCARDÍ RUM FACTORY
» BAHÍA DE SAN JUAN » EL YUNQUE NATIONAL FOREST » SIERRA DE LUQUILLO » LUQUILLO »
VIEQUES » MOSQUITO BAY » SVATÝ TOMÁŠ » CHARLOTTE AMALIE » MAGENS BAY » ST JOHN » NP
VIRGIN ISLANDS » CRUZ BAY » SVATÝ TOMÁŠ

Výprava do nitra panenských pralesů a na vrcholky obřích vulkánů. Navštívíme Kostariku, tropický ráj
zvířat a domov vulkánů, Panamu s korálovými ostrovy Bocas a na závěr Nikaragua s koloniální atmosférou svébytné Granady.

Karibik to je nekonečná soustava ostrovů, dokonalé pláže, koloniální historie a kultura. Poznejte s námi
barevný Karibik plný bělostných pláží, tyrkysově modré vody, tropických lesů porostlých orchidejemi
a pestrobarevných papoušků.

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 západy 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
Panamy BOCAS DEL TORO. Následující dny jsou k relaxaci na plážích. Možnost návštěvy vesniček původního
kmene Ngobe-Buglé na sousedních ostrovech. 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 polokouli, 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 OBSERVATORY, 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 CAVERNAS 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. Procházka 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, nazývaný SVĚTÉLKUJÍCÍ ZÁLIV. Žije zde nejvyšší koncentrace fosforeskujících obrněnek na 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 PANENSKÝCH 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.

Kód
CR319-19-1
CR319-19-2

Termín
09.03. – 28.03.
22.11. – 11.12.

Cena
71 490,71 490,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Managua a Panama City-Praha vč. let. tax a poplatků, vnitrostátní přelet Bocas del Toro
- Panama City vč. let. tax a poplatků, transfery minibusem, místním autobusem, lodí, 18x ubytování v turistických hotelech
a penzionech 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 7000 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna
zájezdu 1300 Kč
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Kód
PUR320-19-1
PUR320-19-2

Termín
19.01. – 01.02.
07.04. – 20.04.

Cena
69 990,69 990,-

Svoz let.
L2
L2

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 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 1160 Kč

KUBA
Havana

Havana - Coco taxi

KUBA – KARIBSKÝ RÁJ

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE PLAYA ANCÓN A VARADERO
VELKÁ CESTA OSTROVEM

HAVANA » VALLE DE VIÑALES » PINAR DEL RÍO » PARQUE NACIONAL VIÑALES » LAS TERRAZAS »
BAHÍA DE COCHINOS » CIENFUEGOS » SANTA CLARA » TRINIDAD » PLAYA ANCÓN » VARADERO

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, elegantní
přímořské město Cienfuegos a krasové hory a políčka tabáku v údolí Viñales. Neopakovatelné zážitky,
staré americké bouráky, ochutnávky rumu, výroba doutníků, škola salsy a relaxace na nejkrásnějších
plážích Karibiku Playa Ancón a Varadera.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem na Kubu. Přílet do Havany, ubytování, individuální volno.
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 Plantation 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 UNESCO 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 jedné z nejslavnějších zátok Zátoky sviní – Bahía de Cochinos, kde se v roce 1961 vylodila
americká armáda, aby se pokusila svrhnout režim Fidela Castra. Neúspěšný pokus skončil tzv. Karibskou krizí.
Nejen historie obklopuje tuto zátoku, ale rovněž krásné pláže, na kterých budeme mít možnost se poprvé vykoupat na pravé karibské pláži.
Ubytování v oblasti Cienfuegos.
6. den: Dopoledne prohlídka Franciíinspirovaného 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. Odpoledne 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.
Ubytování v oblasti Trinidad.
7. 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, jedinečného 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. Individuálně pro
zájemce půldenní fakultativní výlet do údolí Valle de los Ingenios .
8. den: TRINIDAD Odpočinek a koupání na nedaleké Playa Ancón – nejkrásnější pláž na jižních březích Kuby
se skutečně pohádkově bílým pískem. Večer se můžete učit kroky kubánské salsy s živou hudbou v Casa de
la Musica, v domě hudby pod širým nebem.
9. den: Přejezd do nejvyhlášenějších oblastí Kuby VARADERA. Odpočinek na jedné z nejkrásnějších pláží
v Karibiku, jenž se táhne 20 km písečným poloostrovem Hicacos. Ubytování v oblasti. Individuální volno.
10. den: VARADERO, pobyt u oceánu. Individuální volno.
11. den: VARADERO, pobyt u oceánu. Dle zájmu můžeme navštívit delfinárium nebo absolvovat pěší procházku 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.
12. den: VARADERO Pobyt u oceánu. Individuální volno.
13.-14 den: Transfer na letiště a odlet do Prahy. Přílet do ČR dle let. řádu.
Varadero

Kód
CU318-19-1

Termín
11.11. – 24.11.

Cena
54 990,-

Svoz let.
L2, L3

Cena zahrnuje:
let. přepravu Praha – Havana – Praha, let. taxy, transfer z/na letiště, dopravu minibusem
po Kubě, 12x ubytování v hotelu/soukromí - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím (4x Havana, 1x
v oblasti Cienfuegos, 3x Trinidad,
4x Varadero) 12x snídani, českého
průvodce.
Cena nezahrnuje:
vstupy, fakult. výlety, vízum, spropitné
HAVANA VARADERO
VALLE
LARA
během okruhu, turistická odletová taxa
SANTA C
DE
25 CUC a vše ostatní co není uvedeno v
S
VIÑALE
odstavci „Cena zahrnuje“
EGOS
Fakultativní příplatek:
T
CIENFU
TRINIDA
1lůžk. pokoj 9950 Kč (povinné při nedoPINAR
IO
obsazení), komplex. pojištění vč. připoDEL R
jištění vyššího storna zájezdu 1350 Kč,
vstupní vízum 950 Kč
BONUS pojištění ZDARMA při objednání
zájezdu do 15.02.2019
Zájezd provází Petra Pavlíková
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VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

Taj Mahal

PERU, BOLÍVIE, CHILE
Peru - Machu Picchu

Peru - Arequipa
Chile - Atacama

NÁRODNÍ PARKY PERU, BOLÍVIE, CHILE

POKLADY INKŮ A LEHKÁ TURISTIKA

POHODLNÉ VNITROSTÁTNÍ PŘELETY A HORSKÉ STŘEDISKO HUASCARÁN
ÚDOLÍ INKŮ » PISACO » OLLANTAYTAMBO » MACHU PICCHU » ALTIPLANO » PUNO » JEZERO
TITICACA » OSTROVY LOS UROS » LA PAZ » TIWANACU » HORA CHACALTAYA » NP SAJAMA » NP
LAUCA » PUTRE » POUŠŤ ATACAMA » ARICA » EL MORO » AREQUIPA » LIMA » NP HUASCARÁN »
JEZERO LLANGANUCO » YUNGAY » CHAVÍN DE HUANTAR » LIMA

Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky, tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor. Naše cesta začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu
a pokračuje přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými ostrovy a do Bolívie - „jihoamerického Tibetu“. Naším nejvyšším dosaženým vrcholem může být „pětitisícovka“ Chacaltaya v Královské
Kordilleře, oko potěší fotogenické vulkány Sajama i chilská Parinacota, zářící město Arequipa a na závěr
Huascarán se stejnojmenným národním parkem v Bílé Kordilleře. Během zájezdu poznáte i sedm památek zařazených na seznam UNESCO.

Kód
PE308-19-1
PE308-19-2
PE308-19-3
PE308-19-4

Termín
25.04. – 13.05.
04.07. – 22.07.
01.09. – 19.09.
12.09. – 30.09.

Cena
80 990,82 990,80 990,80 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3
L2, L3
L2, L3

Peru - Inka

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

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 OLLANTAYTAMBO 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 (5 000 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. pramenech, 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 významné bitvy pacifické války,
HUARÁZ
přístav s „pózujícími“ lachtany a pelikány, možnost ochutnávky mořských
plodů.
12. - 13. den: Zpět do Peru, AREPERU
QUIPA, „bílé město“ s nejkrásnějšími skvosty koloniální architektury na úpatí vulkánu Nevado Misti
MACHU
PICCHU
LIMA
(5 600 m), prohlídka „města ve městě“, mystický klášter Santa Catalina,
ochutnávky místních tradičních pokrmů
CUZCO
v typické místní restauraci.
14. den: Dopoledne přelet do LIMY,
TITICAC
prohlídka centra peruánské metropole –
A
Pizzarova hrobka v katedrále, prezidentský
AREQUIP
A
palác, klášter a katakomby San Francisco.
LA PAZ
Noční přejezd lux. busem do Huarázu.
15. - 17.den: HUARÁZ, horské středisko
v NP HUASCARÁN (Cordillera Blanca) s výPUTRE
ARICA

hledem na 15 pětitisícovek, jednodenní výlet ke smaragdově zbarveným jezerům LLANGANUCO, výhledy
na nejvyšší horu Peru Huascaran (6 768 m), návštěva pomníčku výpravy 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, dokončení prohlídky, Zoo, botanická zahrada, archeologické památky v Parque de las
Leyendas, Mercado Indio – nákup suvenýrů. Návrat do ČR.
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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, piknik při výletu v Chile 10. den, 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 6400 Kč (povinné při nedoobsazení), připojištění vyššího storna zájezdu 500 Kč
Vstupní vízum: bezvízový styk do Peru, Bolívie a Chile pro občany ČR.
Zájezdy provází Pavla Teichmanová, Linda Dvořáčková nebo Kateřina Kočí

Doporučujeme
- památky okolí Cuzca
- plavba po řece Titicaca
- kaktusy „candelabros“ na poušti Atacama
- horské středisko Huaráz s výhledy na pětitisícovky

BRAZÍLIE, MAROKO
Rio de Janiero

Féz

BRAZÍLIE - RIO DE JANEIRO

VELKÝ OKRUH MAROKEM

A SLAVNÁ COPACABANA

KRÁLOVSKÁ MĚSTA, BERBERSKÉ OSADY

Poznejte s námi slavné Rio de Janiero, město obklopené svěží přírodou, vysokými horami, nádherným
mořem a světoznámými plážemi Copacabana a Ipanema.
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.
Kód
BR309-19-1
BR309-19-2
BR309-19-3
BR309-19-4

Termín
14.03. – 20.03.
11.04. – 17.04.
24.10. – 30.10.
21.11. – 27.11.

Cena
27 990,27 990,29 990,27 990,-

Svoz let.
L1
L1
L1
L1

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, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj od 2990 Kč (dle termínů), ubytování v hotelu**** od 3990 Kč/os. (dle termínů),
fakult výlet Favela Babilonia (4 hod.) 1150 Kč, celodenní fakult. výlet s výstupem na Corcovado 2490 Kč, komplex. pojištění
vč. připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč

RIO DE JANEIRO, COPACABANA

POHOŘÍ ATLAS A PÍSEČNÉ DUNY SAHARY

CASABLANCA » RABAT » VOLUBILIS » MOULAY IDRISS » MEKNÉS » FÉS » NP IFRANE » WÁDÍ ZIZ »
DADÉS » OUARZAZATE » KSAR AIT BENHADOU » MARRÁKEŠ

Zájezd do Maroka nás zavede do exotikou vonících míst na území severozápadní Afriky. Vydáme se za
poznáním světa pro nás tak odlišného svojí kulturou, náboženstvím, architekturou i uměním, poznáme
skvosty arabské kultury - královská města Fés, Marrakeš i přírodně velmi atraktivní oblasti - kaňony
v pohoří Atlas, pouštní oblasti, berberské osady.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Přílet do Maroka, nocleh.
2. den: CASABLANCA, prohlídka monumentální mešity Hasana II. postavené s využitím nejmodernějších
technologií a bohatě vyzdobené v tradičním stylu, náměstí Mohameda V. s výstavnými budovami z počátku
20. stol. Hlavní město RABAT, zastávka před královským palácem, romantický Chellah s římskými vykopávkami a středověkou svatyní, královské mauzoleum a Hasanova věž, kasba Ouidaias aj. Přejezd do Meknés.
3. den: Vykopávky města VOLUBILIS s římskými mozaikami. Poutní město MOULAY IDRISS, Mekka chudých, mauzoleum Moulaye Idrisse. Královské město MEKNÉS, památky na rozporuplného sultána 17 .stol.
Moulaye Ismaila, jednoho z prvních panovníků současné král. dynastie , brána Bab Mansour, náměstí El
Hedime s tržnicí, medina. Nocleh.
4. den: Královské město FÉS, duchovní a umělecké centrum Maroka, bronzová brána královského paláce, Bab
Jeloud, nejkrásnější brána do mediny, medresa, mešita Karaouine s jednou z nejstarších univerzit na světě,
mauzoleum zakladatele města Moulaye Idrisse II., súky, činírny a barvírny kůží, tkalci, keramika.
5. den: Průsmyky Středního a Vysokého Atlasu. NP IFRANE, vycházka mezi cedrovými velikány, pozorování
makaků. WÁDÍ ZIZ, soutěska u tunelu Legionářů, PŘEHRADA U ER-RACHIDIE, oázy s palmovými háji.
6. den: Fakultativně výlet terénními auty na SAHARU k největší písečné duně ERG CHEBBI – východ slunce
na poušti, oáza MERZOUGA. Odjezd z Erfoudu podél vádí Rheris, oáza TINERHIR. Odpoledne příjezd do
kaňonu TODRA, soutěsky s 300 metrů vysokými vápencovými stěnami. Nocleh.
7. den: Prohlídka soutěsky DADÉS, zajímavé skalní útvary, podél vádí Dadés do města růží Kelaa M´Gouna,
údolím kasb s výhledy na Vysoký Atlas a saharské horské hřebeny do Ouarzazate. Nocleh.
8. den: Marocký „Hollywood“ město OUARZAZATE, prohlídka KASBY TAOURIRT a filmových ateliérů.
Opevněná velmi zajímavá hliněná vesnice KSAR AIT BENHADOU , která svou fotogeničností přitahuje
návštěvníky i fotografy, přejezd přes sedlo TIZI-N-TICHKA 2 260 m do Marrákeše.
9. den: Královská 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

Nabízíme za příplatek 8 990 Kč možnost individuálního prodloužení pobytu v Brazílii o návštěvu VODOPÁDŮ IGUACÚ . Vodopády na řece Paraná a Iguacu jsou jednou z největších atrakcí příhraniční oblasti
Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Jsou širší než Viktoriiny vodopády v Africe a vyšší než slavná Niagara.
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: Pobyt ve Foz de Iguacú, individuální 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 z Foz de Iguacú zpět do ČR.
9. den: Přílet do ČR.
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**** od 2990 Kč/os., komplexní pojištění vč. storna zájezdu
Program zájezdu, bližší informace a nabídka dalších termínů do Rio de Janiero na www.redok.cz

Kód
MA323-19-1

Termín
20.09. – 29.09.

Cena
29 990,-

Svoz let.
L6

Cena zahrnuje: let. přepravu do Maroko a zpět, let. taxy, dopravu minibusem nebo busem (dle počtu klientů) po Maroku, 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: 8 x večeře 1600 Kč, komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 650 Kč
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VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

A PRODLOUŽENÍ O VODOPÁDY IGUACÚ

USA
NP Canyonlads

Utah - NP Zion

NP Rocky - Mountain Bear lake

COLORADO, UTAH, ARIZONA

CESTA ZEMÍ KOVBOJŮ A INDIÁNŮ

POZNÁVACÍ ZÁJEZD S LEHKOU TURISTIKOU

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

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

Pojeďte s námi zažít atmosféru Divokého Západu! Navštívíme oblast, kde se nachází ty nejlepší národní parky v Americe. Na některých místech zůstali stále indiánské kmeny a platí zde jiná pravidla,
jiné zákony, kterými se musíme řídit. Láká vás se projet po Route 66, tzv. Matce všech silnic? Vyrazte
s námi do zemí kovbojů a indiánů, vyslechnout si příběh místních, jejichž předci, stateční pionýři, neváhali
nasadit život při cestě za lepšími zítřky, když procházeli kaňony a drsnými pláněmi, aby založili své osady.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet do DENVERU, hl. města Colorada, které je zároveň vstupní branou do Skalistých hor. Projdeme 16. ulici, která je pěší zónou města a na jejím konci stojí nejdůležitější coloradská budova – Státní kapitol.
Krátký odpočinek v Civic Center Parku. V případě dostatku času možnost návštěvy denverských muzeí. Večer
je možné strávit v příjemném místním minipivovaru u pravé americké večeře.
2. den: Nad městečkem GOLDEN, na Lookout Mountain, navštívíme památník a místo posledního odpočinku Buﬀalo Billa, známého propagátora Západu. Poté se přesuneme do NP ROCKY MOUNTAIN (SKALISTÉ
HORY). Není výjimkou, že se zde setkáme s losy, jeleny, ale třeba i s medvědy. Projdeme se kolem jezera Bear
Lake a dojdeme k vodopádům Alberta Falls. Celý park výborně poznáme ze silnice Trail Ridge Road, nejvýše
položené silnice v USA, ze které se naskýtají nezapomenutelné výhledy.
3. den: Přes nejvýše položené městečko ve Spojených státech, LEADVILLE, s pozoruhodnou železniční
stanicí a výhledem na horu Mt. Elbert (4 402 m) se dostaneme do známého lyžařského letoviska ASPEN.
Cestou dál se nám začnou zjevovat červené skály Národního parku COLORADO se skalními jehlami, oblouky
a stolovými horami.
4. den: Ve státě Utah navštívíme NP ARCHES, projdeme se až na úplný konec, vydáme se k oblouku Landscape Arch, který je svou délkou 91 m nejdelším přírodním mostem na světě. Nadchne nás i 15,8 m vysoký,
nejslavnější, samostatně stojící oblouk Delicate Arch, i samotná cesta k němu. Na cestě zpět si prohlédneme
petroglyfy a pak se již vydáme na území pozoruhodných kaňonů zvané NP CANYONLANDS. Rozměrnost tohoto území si nejlépe uvědomíme z vyhlídky Grand View Point Overlook. Sousedící státní park DEAD HORSE
POINT se nenechá nijak zahanbit. Vyhlídku u Mrtvého koně na meandrující řeku Colorado si prostě zamilujete.
5. den: V případě zájmu ráno brzké vstávání na fotografování východu slunce v NP ARCHES, oblast Windows. Poté odjezd do NP CAPITOL REEF, téměř opuštěnou cestou Cathedral Way dojedeme k věžím Temple
of the Sun, Temple of the Moon a ke Skleněné hoře. Srdcem parku je bývalá mormonská osada FRUITA, která
je jakousi zelenou oázou ve vyprahlé poušti. Vyhlídková trasa se táhne podél obor se zvěří, ovocných stromů
a bývalých dřevěných domků a odsud se vychází na jednotlivé stezky, my vyrazíme na krátkou cestu soutěskou.
6. den: Příjemným lesem do NP BRYCE CANYON, první pohled na Bryce Canyon. Stezkou 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 neméně zajímavého
NP ZION, do světa kaňonů a svěží říčky Virgin, která protéká celým parkem.
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 společná procházka vodní soutěskou The Narrows s vodopády
Mystery Falls.
8. den: Odjezd do Arizony, na opuštěnější a mnohem zajímavější, severní stranu GRAND CANYONU, kde
můžeme zahlédnout i stáda bizonů. Pěší procházka k Bright Angel Pointu, kde se můžeme podívat kolmo
do kaňonu nebo kolem sebe na stolové hory. Vyhlídková silnice Cape Royal Road nám umožní projít se
k jezeru Greenland. Z vyhlídky Vista Encantada pohled až k útesům Vermilion Cliﬀs. Soutok řek Little Colorado
a Colorado, poušť Painted Desert, rezervaci kmene Hopiů a Navahů – to vše je možné vidět, pokud vydržíme
a doputujeme až k Roosevelt Pointu.
9. den: Přes most Navajo Bridge dorazíme na území indiánského kmene Navajo. Nejdříve nás ohromí světoznámá vyhlídka na oblouk řeky Colorado HORSESHOE BEND a pak nás absolutně uchvátí souhra červených
skal a slunečního svitu v ANTELOPE CANYONU, který je až 10 m hluboký a mnohdy úzký jen pár desítek
centimetrů. Poté si prohlédneme blízké jezero LAKE POWELL s megalomanskou přehradou GLEN CANYON
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DAM. Na cestě ke slavné silnici „Mother Road“ - ROUTE 66, se krátce zastavíme na prohlídku lávového
království v SUNSET CRATER VOLCANO. Večer strávíme ve stylové hospůdce na Route 66 ve městečku
WILLIAMS, jehož největší atrakcí je historická železnice do Grand Canyonu.
10. den: Vyrážíme do NP PETRIFIED FOREST (ZKAMENĚLÝ LES), kde nerostou žádné stromy, dřevo nahradily barevné krystaly křemene, které se výrazně lesknou, a kolem vás jsou rozházené kusy zkamenělých
stromů nebo zkamenělé písečné duny, což vyvolává v člověku pocit, že je mimo planetu. Potom odjedeme do
indiánské země v severovýchodní části Arizony, do oblasti CANYON DE CHELLY.
11. den: Prohlídka samotného CANYONU DE CHELLY, pískovcové stěny o výšce 300 m. Podél hrany kaňonu
se vydáme k místu White House Overlook, odkud si můžeme vyfotit zříceniny Bílého domu a sejít kousek dolů
do samotného kaňonu. Krajina skalních útvarů, která je jakýmsi symbolem všech filmů o Divokém Západu
MONUMENT VALLEY (ÚDOLÍ MONUMENTŮ). Okružní jízda, nejfotografovanější monument tzv. Rukavice
zvedající se do výšky 300 m nad údolím.
12. den: Návrat zpět do Colorada, do tzv. Čtyřmezí (Four Corners), kde spolu sousedí čtyři státy USA - Colorado, Utah, Arizona a Nové Mexiko. Prohlídka unikátního NP MESA VERDE, nejzachovalejší zbytky staveb
Pueblánských předků z období kolem r. 1200. Mezi ty největší a nejzajímavější patří stavby skryté pod útesem,
např. Cliﬀ Palace nebo Balcony House (vstupné se platí zvlášť, cca 5 $/os.), některou navštívíme spolu s místním rangerem. Z Mesa Verde se přesuneme do DURANGA, kde si prohlédneme nádraží s vlastím muzeem,
procházka městečkem s řadou zajímavých historických budov.
13. den: Dnešní den se ocitneme v krajině písečných dun - NP GREAT SAND DUNES. Projdeme se potokem
Medano Creek, vylezeme na některou z dun a budeme mít neopakovatelný výhled do krajiny. Dojedeme zpět
do Denveru.
14. - 15. den: Dle letového řádu odlet do domů, případně poslední nákupy, dokončení prohlídky Denveru.
Arizona - Horseshoe bend

Kód
USA321-19-1
USA321-19-2
USA321-19-3

Termín
01.06. – 15.06.
03.08. – 17.08.
01.09. – 15.09.

Cena
56 990,59 990,56 990,-

Svoz let.
L6
L6
L6

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Denver-Praha vč. let. tax a poplatků, pronájem minivanu vč. paliva, místní poplatky
a parkovné, vstupné do národních parků, vstupenka do Antelope Canyonu, 13x ubytování v turistických hotelech a motelech
- 4lůžk. pokoje (v některých snídaně a využití bazénu v ceně), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné mimo národní parky a indiánská území, registrace ESTA ke vstupu na území USA, ostatní stravu
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 2lůžk.pokoj 7500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA 450 Kč, komplex. pojištění vč.
připojištění vyššího storna zájezdu 1100 Kč

KANADA
Calgary

Rio De Janiero

NP Banﬀ - Torquoise Lake

KANADA S TURISTIKOU

CANADIAN ROCKIES, NP BANFF A JASPER
CANMORE » NP BANFF » JEZERA GRIZLLY LAKE, ROCK ISLE LAKE, LARIX LAKE » SPRAY VALLEY
» PŘEHRADA SPRAY LAKE » CALGARY » MORAINE LAKE » PANORAMA RIDGE ROUTE » JEZERA
CONSOLATION » JOHNSTONŮV KAŇON » NP BANFF » LAKE LOUISE » JEZERA MIRROR, AGNES » NP
JASPER » LEDOVCE ICEFIELDS PARKWAY » JEZERO MALIGNE » JEZERA MOOSE, MONE, LORRAINE »
MALIGNE CANYON » POHOŘÍ MIETTE » ALBERTA-EDMONTON

Pro nadšence horské turistiky a přírody jsme připravili 12denní zájezd do mekky kanadského alpinismu,
zimních sportů, horské turistiky a cyklistiky, do NP Banff a Jasper, které jsou součástí Skalnatých hor
a nabízí vše, po čem touží srdce horalovo. Všudypřítomná zelená příroda, čisté lesy, průzračné řeky,
horské bystřiny a jezera plná pstruhů a lososů. Vydejte se s námi do míst, kde první pionýři a dělníci
Transkanadské železnice spojili východ se západem teprve před 135 lety, do míst, kde ještě v nedávné
době žili početné kmeny Nakodů, Kutenaiů, Tsuut´inů, Kanaiů či lidí z kmene Siksika, které z Vinnetoua
budete znát pod známějším jménem Assiniboini. Ubytováni budeme v 4lůžkových pokojích na dvou
místech tak, abychom mohli hvězdicově vyrážet na jednodenní turistiku.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do CALGARY, odjezd do horského městečka CANMORE na ubytování.
2. den: Vydáme se do NP BANFF. Z údolí říčky HEALY se lanovkou nebo místním autobusem dostaneme na
hřeben pod dominantu BREWSTER (2 700 m). Kromě výstupů na místní vrcholy WAWA (2 450 m), TWIN
CAIRNS (2 500 m) a STADISH (2 380 m) budete moci pokračovat v okružní trase i k jezerům GRIZZLY
LAKE, ROCK ISLE LAKE a LARIX LAKE v nadmořské výšce 2 200 m (8-16 km). V pozdním odpoledni
návrat na ubytování.
3. den: Popojedeme do údolí KOZÍ ŘEKY v přírodní rezervaci SPRAY VALLEY, několik možností tras nejjednodušší je turistika v údolí pod majestátným KOZÍM HŘEBENEM a místní dominantou THE THREE
SISTERS k jezírku GOAT POND (12 km - možnost zkrátit na polovinu). Pro horské nadšence okružní výstup
na vrcholy MINERS PEAK (2 682 m) a HA LING PEAK (2408 m) s dechberoucími výhledy do širého okolí (7
km). V rámci času, společný odjezd k jezeru GOAT, nebo až k přehradě SPRAY LAKE odkud si nafotíme místní
vrcholky TŘECH SESTER, které jsou vděčným tématem všech fotografů.
4. den: Odpočinkový den, možnost návštěvy CALGARY, jednoho z nejčistších měst v Kanadě. Procházka
historickým centrem města, volný program. Společný přesun do olympijské vesničky - dějiště zimních olympijských her v r. 1988. Návrat zpět na ubytování do CANMORE.
5. den: Turistika u nejkanadštějšího ledovcového jezera MORAINE LAKE v srdci NP BANFF. Při výstupu na
DVACETIDOLAROVOU VYHLÍDKU si jezero s okolními štíty získá naše srdce. Možnost nenáročné procházky
podél jezera nebo pronájmu kajaku a plavby po jezeře. Turistika po PANORAMA RIDGE ROUTE k jezerům
CONSOLATION, která se nachází pod majestátními třítisícovkami (10 km). Pro zdatnější výstup na vrchol
TOWER OF BABEL (2 300 m) přímo nad jezerem (3 km). Při zpáteční cestě na ubytování se ještě zastavíme
na průzkum JOHNSTONOVA KAŇONU, kde si voda po milióny let razila cestu k ledovcové řece BOW (5 km).

6. den: Odjezd do lázeňského městečka BANFF, procházka městem, možnost nákupu suvenýrů. Možnost
okružní trasy na STONEY SQUAW (1 868 m) nebo výjezd lanovkou na hřeben NORQUAY a zdolání samotného vrcholu v nadmořské výšce 2 522 m (5 km).
7. den: Zpět do nitra Skalistých hor na hranici NP BANFF a NP YOHO. Čeká nás jezero LAKE LOUISE se
slavným hotelem FAIRMONT CHATEAU. Procházka podél jezera nebo výstup na „ďáblův palec“ - DEVIL‘S THUMB (2 453 m) okolo jezer MIRROR a AGNES či výstup na vrchol THE BIG BEEHIVE - „velký úl“
(2 270 m). V oblasti je i řada tzv. čajových domů pro první turisty na konci 19. st. I vy budete moci tento
dům navštívit pod ledovcem VICTORIA GLACIER. Dnešní turistika 6-15 km s převýšením od 160 do 900 m.
8. den: Přesun do NP JASPER. Průjezd po slavné silnici ledovců ICEFIELDS PARKWAY, cestou budeme
pozorovat ledovcová pole WAPTA, WILSON a COLUMBIA, černá jezera a vodopády. V případě dostatku
času turistika na hřeben vrcholu ATHABASCA (3 491 m) s výhledem na ledovec SASKATCHEWAN a okolní
třítisícovky (5 km).
9. den: Perla NP JASPER - jezero MALIGNE. Podél jezera MEDICINE LAKE dojedeme k 22 km dlouhému
a 1,6 km širokému jezeru s modravou vodou a výhledem na okolní vrcholky a tři ledovce (jedno z nejfotografovanějších jezer světa). Nenáročná turistika k losímu jezeru MOOSE, MONA nebo LORRAINE LAKE. Při
troše štěstí budete moci pozorovat losí stáda, které k jezerům chodí často pít (6 km). Náročnější varianta
v podobě OPAL PEAK TRAIL s výhledem do údolí a jezero MALIGNE (11 km). Možnost lodního výletu po
jezeře. Odpoledne zastávka v kouzelném MALIGNE CANYONU (3,5 km).
10. den: Poslední turistický den prožijeme v pohoří MIETTE, naše kroky povedou na „sirný“ SULPHUR HILL
(2080 m) kousek od horkých léčivých pramenů MIETTE HOT SPRING, které po naší túře navštívíme (8 km).
Možnost prodloužit si procházku podél říčky SULPHUR HILL, při které možná narazíte na horké vývěry přímo
v přírodě. Návrat na ubytování.
11. den: Odjezd do hl. města Assiniboini ALBERTA - EDMONTON. Dle letového řádu prohlídka centra města,
odjezd na letiště a odlet domů.
12. den: Přílet do Prahy.
NP Banﬀ

Kód
CAN322-19-1

Termín
25.06. – 06.07.

Cena
62 990,-

Svoz let.
L1

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha-Calgary, Edmonton-Praha vč. let. tax a poplatků, místní dopravu v rámci programu
(minivan, autobus, taxi), 10x ubytování v turistických hotelech a motelech ve 4lůžkových pokojích (v některých se snídaní),
vstupné do NP, průvodce
Cena nezahrnuje: stravu, ostatní vstupné, registrace ETA pro vstup do Kanady a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek: 2lůžk. pokoj 9000 Kč/os., registrace ETA ke vstupu na území Kanady 400 Kč, komplexní pojištění vč.
připojištění vyššího storna zájezdu 980 Kč
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VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

NP Jasper

EGYPT

EGYPT A TAJEMSTVÍ FARAONŮ

PLAVBA LUXUSNÍ 4* LODÍ PO NILU

POBYT U RUDÉHO MOŘE A HISTORIE STAROVĚKÉHO EGYPTA
KÁHIRA » ALEXANDRIE » SAKKARA » PYRAMIDY V GÍZE » LUXOR » KARNAK » ÚDOLÍ KRÁLŮ »
CHRÁM KRÁLOVNY HATŠEPSOVET » PLAVBA PO NILU » CHRÁM V ÉDFU » KOM OMBO » ASUÁN »
ASUÁNSKÁ PŘEHRADA » OSTROV PHILAE » ABÚ SIMBEL » HURGHADA

Zájezd je zaměřen na poznávání země dávné historie i krásné přírody starověkého Egypta. Pyramidy,
Sfinga, velbloudi nebo pláže v Hurghádě, navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu, budeme mít možnost prohlídky monumentálních
chrámů v Abú Simbelu a nebude chybět pobyt v letovisku Hurghada u Rudého moře.

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy/Vídně s českým průvodcem do Káhiry, transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Dopoledne návštěva SAKKARY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu.
Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme
do pyramidy faraóna Tetiho, kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího
vezíra, Mererukovu mastabu. Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde
provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového
komplexu v GÍZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost
fakult. návštěvy nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY. Dále uvidíme známou SFINGU (obří lev s lidskou
hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové
manufaktury, postup výroby papyru. Večeře, ubytování.
3. den: Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná
knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké
Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní
Alexandrijské knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se
naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů
světa – majáku na ostrově Faros. Návštěva zahrad paláce Montazah, královské rezidence, vystavěné v 19.
století po vzoru ﬂorentských paláců, ale zároveň i v maurském stylu. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh.
V případě zájmu možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.
4. den: Egyptská metropole KÁHIRA, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Po obědě průjezd kolem
Káhirské věže a návštěva Egyptského archeologického muzea, jedné z nejpůsobivějších archeologických
sbírek na světě, na vlastní oči spatříme Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata a nahlédneme
do tváře nejvýznamnějších faraónů ve sbírce královských mumií. Oběd, návštěva nejstaršího a
největšího orientálním bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky,
ALEXAN
obchůdky, pravá orientální atmosféra.
DRIE
Zastávka u slavné mešity Al Azhar
a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavnéKÁHIRA
ho „visícího“ kostela, kostela sv. Barbory,
SAKKAR
Babylon el-Darag aj. Večeře a noční přeA
jezd vlakem do Asuánu.
5. den: Snídaně ve vlaku, dopolední
příjezd do ASUÁNU, nejjižnější egyptské
město, brána „černé Afriky“, město, které
za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku.
Ubytování na luxusní 5* lodi s plnou penÚDOLÍ K
zí, oběd. Odpoledne přejedeme přes velkou
RÁLŮ
ASUÁNSKOU PŘEHRADU, z jejíž hráze je
krásný výhled na obrovskou vodní plochu NáLUXOR
ESNA
sirova jezera, které v délce 500 km zasahuje
až do Súdánu. Přeplujeme na OSTROV PHILAE
s
krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, proASUÁN
hlídka starověkých žulových lomů s nedokon-
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BEL

čeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večer
si zpříjemníme i romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka. Večeře a nocleh na lodi.
6. den: Snídaně a v brzkých ranních hod. fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL. Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům NÁSIROVA JEZERA. Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou krásnou manželku
Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra
tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na
loď, oběd, plavba po Nilu a odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO, který byl zasvěcen krokodýlímu
bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a podle kterého
se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo
chirurgické nástroje.
7. den: Snídaně na lodi, prohlídka egyptského chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. století a téměř celý se dochoval ve své
původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu, večeře na lodi.
8. den: Ráno příjezd do LUXORU, prohlídka chrámů v KARNAKU, největší chrámový komplex na světě,
obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex
byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Oběd, na západním břehu Nilu navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování
vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka
u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, obrovských soch, které kdysi bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Na závěr návštěva chrámu v LUXORU, tehdejšího
druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Transfer
egyptským venkovem k RUDÉMU MOŘI na ubytování do Hurghady, večeře a nocleh.
9. den: Pobyt u moře. Celodenní návštěva pouště a beduínů, v jeepech a na čtyřkolkách, beduínská show,
výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech – fakultativně. Návrat na ubytování.
10. den: Pobyt u moře. Celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu
písečného ostrova GIFTUN - fakultativně. Návrat na ubytování.
11. den: Pobyt u moře, oběd formou balíčku, transfer do Káhiry na letiště a odlet. Přílet v podvečerních
hodinách.
Kód
ET314-19-1
ET314-19-2

Termín
21.03. – 31.03.
26.10. – 05.11.

Cena
34 990,34 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha/Vídeň - Káhira – Praha/Vídeň, let. taxy a poplatky, transfery z/na hotel, dopravu klim.
busem v průběhu programu, 10x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Luxoru, 3x ubytování v hotelu**** v Káhiře, 3x
ubytování v hotelu**** v Hurghadě s all inclusive, 3x ubytování na lux. lodi***** s plavbou po Nilu), 10x snídani, 10x oběd
(z toho 1x formou balíčku), 10x večeři, místní průvodce, průvodce CK
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a vstupné (cca
115 $), spropitné, fakult. služby a vše ostatní, co není
Luxor
uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 4390 Kč, přestavení Světlo a zvuk v Káhiře 1100 Kč, výlet do Abú Simbelu 2290 Kč, ostrov Giftun 1100 Kč, výlet do pouště
za beduíny 1590 Kč, komplex. pojištění vč. vyššího
připojištění storna zájezdu 690 Kč
Vstupní vízum: turistické vízum cca 25 $, platí se na
místě na letišti
Zájezd provází Ing. Jana Křížová

Doporučujeme
- návštěvu Cheopsovy pyramidy
- plná penze po celou dobu zájezdu
- plavba lux. lodí 5* po Nilu - 3 noci
- kvalitní ubytování - hotely 4*
- jedinečný zájezd za poznáním Egypta

ARMÉNIE, GRUZIE
Gruzie - Svanetie

ARMÉNIE - ZEMĚ NOEMOVA

ARMÉNIE, GRUZIE

DIVOKÝM KAVKAZEM KE KOLÉBKÁM CIVILIZACE

Historická a tradiční křesťanská Arménie, země hor s všudypřítomným výhledem na biblickou horu Ararat, 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 horskými loukami, to je Arménie.
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 vězením 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 zachované 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 SPITAArménie - Garni
KU, dále 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 Matenadaran a hl. památek města, katedrála sv. Řehoře, Modrá mešita,
chrám sv. Sarkise, náměstí Republiky, Opera, Kaskády, ev. další muzea, krátký nocleh v Jerevanu.
8. den: Ráno odlet z Arménie a během dne přílet do Prahy.
Kód
ARM305-19-1

Termín
01.06. – 08.06.

ANK
SEVANAV
S

NORATU

AMBERD
ZIN
EČMIAD
N
JEREVA

Svoz let.
L6

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Jerevan – Praha, let. taxy
a poplatky, dopravu pronajatými autokary a hromadnou dopravu dle
programu, 7x ubytování 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 3900 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna
zájezdu 570 Kč

T
HAGHPA
ANK
MAKARAV
SPITAK

Cena
35 990,-

Zájezd provází Kamil Hanák

D
GEGHAR
RAP

KHOR VI

Doporučujeme

NK

NORAVA

TATEV

- výhledy na posvátnou horu Ararat
- jízdu nejdelší lanovkou světa v Halidzoru

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.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do JEREVANU, ubytování.
2. den: Klášter GEGHARD s jeskynními chrámy, antický chrám GARNI, klášter CHOR VIRAP, pohledy na
horu Ararat, klášter NORAVANK a ARENI, nejstarší vinařství na světě (6100 let), vinařské závody, ochutnávka vína. 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 jezeru, 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. Odpoledne přejedeme vlakem do TBILISI, ubytování.
8. den: Celodenní prohlídka TBILISI, katedrála sv. Trojice a chrám Metechi, Staré město, pevnost Narikala.
9. den: Město MCCHETA , kostelík Džvari, katedrála Sveticchoveli, chrám Samtavro. Skalní klášter ŠVIO-MGHVIME. Přejezd do GORI, rodný domek diktátora Stalina, pevnost GORIS-CICHE. Zastavíme u starověkého jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI SIONI. Cestou na nocleh 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. Návrat na ubytování.
12. den: Ráno zpět do oblasti MINGRELIE. Neogotický zámek ve městě ZUGDIDI, poté přejezd do subtropického 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 s jeskyněmi
propojenými tunely, schodišti a galeriemi.
15. den: Přejezd do oblasti KAZBEGI. Zastávka v SAMTAVISI, středověký chrám, hrad v ANANURI. 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 spisovatele ČAVČAVADZEHO ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi.
17. den: Ráno SIGHNAGHI obehnané hradbami a nedaleký poutní klášter BODBE. Pouštní krajinou na ázerbájdžánskou 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.
Kód
ARM306-19-1

Termín
01.06. – 18.06.

Cena
52 990,-

Svoz let.
L6

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 5600 Kč (povinné při nedoobsazení), komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna
zájezdu 1220 Kč
Zájezd provází Kamil Hanák
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ZEMĚ HOR A KLÁŠTERŮ

RUSKO, ČÍNA, MONGOLSKO
Čína - Velká čínská zeď

Čína - Peking

Rusko - Irkutsk

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA

VLAKEM Z MOSKVY PŘES URAL, SIBIŘ, MONGOLSKO
AŽ DO PEKINGU
MOSKVA » KAZAŇ » BOLGAR NA VOLZE » JEKATĚRINBURG » GANINA JAMA » PAMÁTNÍK PŘEDĚLU
EVROPA ASIE » IRKUTSK » BAJKAL » LIVSTJANKA » BURJATSKO » ULÁNBÁTAR » NP HUSTAI » NP
TERELJ » POUŠŤ GOBI » PEKING » VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ » TYGŘÍ HORY

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu s Petrem Horákem, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská 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 sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu.
Zájezd bývá velmi brzy vyprodán, proto s rezervací neváhejte!
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 Moskvy autobusem. Kreml s jedinečným komplexem chrámů a paláců, Novoděvičí klášter
a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích
hor od Moskevské univerzity. Odjezd na nádraží, fotka u symbolického začátku Transsibiřské magistrály na Jaroslavském nádraží. Noční vlakem do Kazaně.
3. den: Ráno KAZAŇ , pěší 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 tatarská kuchyně v některé ze stylových restaurací. Nocleh v hotelu.
4. den: Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE , jedinečný 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 autobusem, chrám Všech svatých
na krvi, vystavěném na místě tzv. Ipatěvova domu, kde byl car Mikuláš II. s celou rodinou zavražděn, chrám

Nanebevstoupení, hl. náměstí, příjemné parky. Ganina jama za městem, kam byly svrženy ostatky zavražděné carské rodiny, Památník předělu mezi Evropou a Asií. Nocleh v hotelu.
6. a 7. den: Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob, lahůdky prodávané na nástupištích při zastávkách (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. Transfer do hotelu přímo na břehu jezera BAJKAL, v městečku
LISTVYANKA.
9. den: Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými
zastávkami a vyhlídkami, focení z plošiny přímo na lokomotivě. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale
také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých
dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Pozdě v noci
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 zvyky 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. Večer ubytování
v hotelu v Irkustku.
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Mongolsko - NP Terelj

Rusko - Bajkal

Peking Place
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Bajkal

Rusko - Bajkal

Mongolsko - NP Terelj

Rusko - Krasnojarsk

Kód
RUS522-19-1
RUS522-19-2

Termín
02.07. – 20.07.
13.08. – 31.08.

Cena
74 990,74 990,-

Svoz let.
L2, L3
L2, L3

Mongolsko

Mongolsko

VZDÁLENÉ ZEMĚ, EXOTIKA

11. den: Ráno odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové
lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.
12. den: Ráno příjezd do hl. města 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 dinosaurů (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 panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků a
testování tradičního nápoje Kumys. ULÁNBÁTAR, nákupy suvenýrů, návrat do hotelu.
15. den: ULÁNBÁTAR, 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: Autobusem celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské ZAKÁZANÉ MĚSTO , největší náměstí světa, ohromující pohled z pahorku Jingshan, zahrady parku Pej-chaj, prohlídka Chrámu Nebes a 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.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem), let. taxy, veškeré transfery do hotelů, na
nádraží a na letiště, autobusová doprava během prohlídek měst dle programu, doprava vlakem po Transibiřské magistrále
dle programu, 17x nocleh - z toho 11x hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a 6x nocleh ve vlaku, 11x snídaně, autobusová doprava na výlety (Bolgar, Krugobajkalská železnice, NP Hustai, NP Terelj, hrobky Mingů a k Velká čínská zeď), 4x
oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů), vstupy do NP v Mongolsku a v Číně (Zakázané město, Letní
palác, Velká Čínská zeď, hrobky Mingů), služby českého průvodce, služby místních průvodců, komplex. pojištění vč. storna
(povinné z důvodu vyřízení víz)
Cena nezahrnuje: jízdné na vyhlídkové Krugobajkalské železnici, lanovku na Velkou čínskou zeď, spropitné pro místní průvodce a řidiče, (vstupné a další poplatky cca 3000 RUB, 130 $) fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci
„Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj v hotelích 7600 Kč, připojištění storna zájezdu +500 Kč, vízum do Ruska 1990 Kč,
vízum do Číny 1990 Kč, vízum do Mongolska 1990 Kč (o potřebných formalitách budete včas informováni), 5x večeře
v hotelích v Rusku (mimo 9. den) 1570 Kč, jízdné po Krugobajkalské železnici vč. oběda 2800 Kč, Moskva - vstup
do Kremlu vč. povinného místního průvodce 660 Kč (jízdné a vstup je nutné objednat nejpozději měsíc před odjezdem), příplatek za vlak 2.
třídy namísto 3. v Rusku 3600 Kč.
Cesta vlakem: v úseku Moskva
RUSKO
– Irkutsk cena zahrnuje přepravu charakteristickým vozem 3. tř.
Plackarnyj (Vagon pro 54 osob, členěAL
RG
ný na průchozí oddělení pro 6 osob –
ĚRINBU IR K UT SK B A JK
SKV A JEKAT
O
M
Ř
denní sezení, v noci lůžka), úsek cesty
TYG Í
Irkutsk – Peking uzamykatelné kupé 2.
HORY
AR
tř.pro 4 osoby. Za příplatek 3600 Kč/os.
KAZAŇ LGAR
LÁ N B Á T
U
BO
možno doobjednat místo v kupé pro 4
OBI
POUŠŤ G
osoby 2. tř. i v úseku Moskva – Irkutsk.
G

PE K IN

BONUS vízum do Ruska zdarma při rezervaci zájezdu do 11.1. 2019
Zájezdy provází Petr Horák
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře REDOK TRAVEL s.r.o.
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.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4

4.
4.1.

4.2.

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
• V případě, že zákazník souhlasí s doobsazením, CK si vyhrazuje právo doobsazení do dvou nebo
třílůžkového pokoje podle počtu lichých osob, avšak vždy osobami stejného pohlaví. Pokud je
u zájezdu povinný příplatek za jednolůžkový pokoj a nepovede se u takového zájezdu doobsazení,
je zákazník povinen tento příplatek uhradit, a to bez nároku na odstoupení od smlouvy.

Vznik smluvního vztahu
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.
Předáním vyplněné smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že tyto VOP CK uznává a souhlasí s nimi.
Potvrzením smlouvy o zájezdu, resp. potvrzením zájezdu se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit
služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
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.
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.
Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve smyslu § 2522
Občanského zákoníku nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu dle požadavku zákazníka.
Cena zájezdu a jeho změna
Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu uzavření
smlouvy nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.
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.
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.
Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi
změnu cestovní smlouvy.
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“.
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Platební podmínky
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.
Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 30% z celkové ceny zájezdu
(včetně fakultativních služeb) + pojištění. V případě nákupu zájezdu do 28.12.2018 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 28.02.2019 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.
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.
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.

5.10.

Práva a povinnosti zákazníka
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
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
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5. Práva a povinnosti CK, změny sjednaných služeb
K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku 4 se vztahují odpovídající práva povinnosti CK.
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.
CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec sjednaných a zaplacených služeb.
CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku a předat zákazníkovi příslušný doklad
dle článku 9.
CK je povinna informovat cestujícího o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký přepravce
znám a o případných změnách.
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.
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.
CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou porušením právní
povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem.
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.
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.
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního
počtu účastníků nutného pro konání zájezdu (čl. 7.1.).
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
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 6 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
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.
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.
Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet na zájezd, má CK nárok na plnou úhradu
ceny zájezdu.
Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, odstupné - stornopoplatky
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
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.
Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za
to, že s její změnou souhlasí.
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.
Není-li důvodem odstoupení od smlouvy porušení povinností CK stanovené smlouvou nebo odstoupíli 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 300
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).
6.5.
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Změny dohodnutých služeb
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 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 12 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.
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.
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.
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.
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.
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
maior) 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.
9.1.

9.2.

9.3.

Pojištění
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.
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869,
https://www.generali.cz/, zastoupená společností Europ Assistance s.r.o., IČO: 25287851, kontaktní
údaje: adresa: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4,
telefonní číslo +420 221 586 660,
e-mail adresa: operations@europ-assistance.cz
Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že mu byly služby cestovního ruchu odepřeny
z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
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.
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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 souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 S. a s tím, aby CK zpracovávala
jeho chráněné osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě.
11.2. CK bude zpracovávat osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu,
poskytováním služeb, jiným přímým či nepřímým kontaktem se zákazníkem či od třetích osob,
a to automatizovaně zejména prostřednictvím databáze. CK bude zejména zpracovávat informace
o totožnosti zákazníka, jeho kontaktní údaje a údaje o poskytnutých službách (titul, jméno, příjmení,
adresa, datum narození, popřípadě e-mailová adresa, typ cestovního dokladu, číslo cestovního
dokladu, datum expirace dokladu a bankovní spojení). CK může zpracovávat uvedené osobní údaje za
účelem poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících, dodržení právních povinností CK
a ochrany práv a oprávněných zájmů CK. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze
zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna smlouva o zájezdu.
11.3. Zákazník může souhlasit s tím, že CK bude osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě
o zájezdu zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení
a telemarketingu. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
Souhlas lze odvolat pouze výslovným prohlášením. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou
SMS, MMS, elektronické pošty či písemně.
11.4. CK je oprávněna osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům
nebo případně správcům, a to za účelem: a) zajištění svých marketingových a obchodních akcí
a zajištění marketingových a obchodních akcí třetích osob; podmínkou však je, aby se akce třetích
osob týkaly podnikatelských aktivit CK (pokud byl zákazníkem udělen souhlas ve smlouvě), b)
vymáhání pohledávek CK za zákazníkem, c) třetím subjektům, které při využití služeb CK poskytly
zákazníkovi službu či zboží, d) podnikům v rámci společnosti CK RedokTravel, 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.

Ochrana osobních údajů GDPR
• Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných
Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář
shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení,
titul, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, evidence
plateb. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu je zákazník a všichni jeho spolucestující srozuměni, že
jejich osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které
jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, pojišťovny, trajektové spol.).
• Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech zákazníka v souvislosti
s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na našich webových stránkách www.redok.cz v dokumentu
Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.

13.

Závěrečná ustanovení
• Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 26.10.2018 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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podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo b) bodů 1 až 4 zákona
159/1999 Sb.
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici
(EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské
unie týkajících se zájezdů. REDOK TRAVEL, s.r.o., Kaštanka 429, 538 54 Luže, IČO:
25258281, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 10639 ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých
do zájezdu.
REDOK TRAVEL, s.r.o., Kaštanka 429, 538 54 Luže, IČO: 25258281, zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 10639 má ze
zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní
záruka), na základě, které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám
nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude
zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)
– Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu
podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo
určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb
zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde
se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej
zájezdu.
– Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů
postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
– Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných
hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před
zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy
odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník
v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat
zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu,
s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd
zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před
zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí
nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování
zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li
se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd
ovlivnit).
– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí
přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu
se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů.
Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud
nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně
ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné
náhradní řešení.
– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých
do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
– Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
– Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo
cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu,
nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu
v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář
v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna
repatriace zákazníka. REDOK TRAVEL s.r.o., Kaštanka 429, 538 54 Luže, IČO: 25258281,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 10639, si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka)
u subjektu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČO:61859869, https://www.generali.cz/, zastoupená společností Europ Assistance s.r.o.,
IČO: 25287851, kontaktní údaje: adresa: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121,
Nusle, 140 00 Praha 4, telefonní číslo +420 221 586 660,
e-mail adresa: operations@europ-assistance.cz.
Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že mu byly služby cestovního ruchu
odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním
řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č.111/2018 Sb. a § 2521 až 2549
a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na
webovýchtránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma
zveřejnění má informativní charakter.

ZÁJEZDY PODLE TERMÍNU
DOPRAVA

STR.

TERMÍN

NÁZEV ZÁJEZDU

DOPRAVA

STR.

19.01.-01.02.

TERMÍN

Portoriko, Panenské ostrovy

ZEMĚ

Portoriko, Panenské ostrovy

NÁZEV ZÁJEZDU

let

160

25.05.-01.06.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav. architektů

let

102

28.02.-04.03.

Itálie

Benátky, město na Laguně

bus

85

25.05.-01.06.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

let

36

28.02.-04.03.

Francie

Karneval v Nice a festival v Mentonu

bus

65

25.05.-02.06.

Středomoří

Setkání s Řeckem

bus/loď

43

01.03.-04.03.

Itálie

Benátky, město na Laguně

let

85

25.05.-03.06.

Turecko

Turecko, antické památky Orientu

let

34

09.03.-28.03.

Nikaragua, Kostarika, Panama

Nikaragua, Kostarika, Panama

let

160

25.05.-05.06.

Řecko

Korfu a Parga

let

31

10.03.-19.03.

Srí Lanka

Srí Lanka - exotický ráj

let

152

29.05.-02.06.

Francie

Paříž a zámek Versailles

bus

58

10.03.-23.03.

Sri Lanka, Maledivy

Maledivy - tropický ráj

let

153

29.05.-05.06.

Itálie

Sardinie, přírodní krásy

let

18

14.03.-20.03.

Brazílie

Brazílie - Rio de Janeiro

let

163

30.05.-02.06.

Rakousko

Dachsteinská bomba pro seniory

bus

121

16.03.-29.03.

Thajsko

Thajsko - Thajský záliv

let

156

30.05.-02.06.

Rakousko

Štýrsko - rychlovlakem Railjet

vlak

119

21.03.-31.03.

Egypt

Egypt a tajemství faraonů

let

166

30.05.-08.06.

Španělsko

Mallorca, přírodní krásy

bus/trajekt

39

24.03.-04.04.

Japonsko

Japonsko, okruh na Honšú

let

154

30.05.-10.06.

Francie

Korsika, Azurové moře

bus/trajekt

20

04.04.-15.04.

Japonsko

Japonsko, okruh na Honšú

let

154

30.05.-10.06.

Albánie

Albánie, divukrásná perla Balkánu

bus

27

05.04.-14.04.

Čína

Čína o 4 dějstvích - to nej z říše středu

let

151

31.05.-09.06.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav. architektů

bus

102

06.04.-20.04.

Indonesie, Bali

Bali, ostrov bohů

let

157

31.05.-09.06.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

bus

36

07.04.-20.04.

Portoriko, Panenské ostrovy

Portoriko, Panenské ostrovy

let

160

31.05.-09.06.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

bus

37

10.04.-14.04.

Benelux

Holandsko, země tulipánů

bus

80

31.05.-09.06.

Španělsko

Španělsko a kulturní dědictví Unesco

bus

103

11.04.-17.04.

Brazílie

Brazílie - Rio de Janeiro

let

163

01.06.-02.06.

Rakousko

Baden, slavnost růží

bus

120

14.04.-22.04.

Španělsko

Andalusie o Velikonocích

let

104

01.06.-08.06.

Španělsko

Španělsko a kulturní dědictví Unesco

let

103

14.04.-23.04.

Středomoří, Karibik

Křížem krážem Středomořím

bus/loď

43

01.06.-08.06.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav, architektů

let

102

17.04.-20.04.

Benelux

Holandsko a Amsterdam

let

80

01.06.-08.06.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

let

36

17.04.-21.04.

Benelux

Mozaika Holandska

bus

81

01.06.-08.06.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

let

37

18.04.-21.04.

Francie

Romantická Paříž a zámek Versailles

let

58

01.06.-08.06.

Albánie

Albánie, divukrásná perla Balkánu

let

27

18.04.-22.04.

Itálie

Benátky, město na Laguně

bus

85

01.06.-08.06.

Arménie

Armenie - země Noemova

let

167

18.04.-22.04.

Francie

Paříž a zámek Versailles

bus

58

01.06.-12.06.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

19.04.-22.04.

Slovensko

Bratislava-Vídeň-Budapešť

bus

128

01.06.-18.06.

Arménie, Gruzie

Arménie, Gruzie

let

167

19.04.-21.04.

Maďarsko

Budapešť - královna Dunaje

bus

126

01.06.-09.06.

Estonsko, Litva, Lotyšsko

Národní parky Pobaltí

bus

51

19.04.-21.04.

Česká Republika

Český Krumluv a Salcburk

bus

133

01.06.-15.06.

Coloroda, Utah, Arizona

Coloroda, Utah, Arizona

let

164

19.04.-22.04.

Maďarsko

Termální lázně Maďarska

bus

126

02.06.-05.06.

Rakousko

Dachsteinská bomba pro seniory

bus

121

19.04.-22.04.

Španělsko

Barcelona, metropole Katalánska

let

101

02.06.-09.06.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

22.04.-01.05.

Portugalsko

Madeira - exotický ráj

let

35

03.06.-10.06.

Španělsko

Španělsko - Mar Menor

let

38

25.04.-13.05.

Peru, Bolívie, Chile

Národní parky Peru, Bolívie, Chile

let

162

05.06.-08.06.

Rakousko

Dachsteinská bomba pro seniory

bus

121

27.04.-02.05.

Itálie

Zahrady krajů Lazio a Umbrie

bus

93

05.06.-12.06.

Malta

Malta a Gozo

let

98

27.04.-30.04.

Francie

Romantická Paříž a zámek Versailles

let

58

05.06.-16.06.

Rusko, Pobaltí, Švédsko, Finsko

Stockholm, Helsinky,Petrohrad

bus

53

27.04.-01.05.

Německo

Tajemný Harz a slavnost čarodějnic

bus

115

06.06.-16.06.

Rusko, Pobaltí, Finsko

Petrohrad, Finsko

bus

52

27.04.-01.05.

Benelux

Jarní Benelux

bus

81

07.06.-12.06.

Velká Británie

Normanské ostrovy

bus

79

27.04.-01.05.

Itálie

Řím - věčné město

bus

82

07.06.-16.06.

Itálie

Smaragdová Sardinie

bus

18

27.04.-01.05.

Itálie

Toskánské zahrady a NP Cinque Terre

bus

88

07.06.-16.06.

Rusko, Pobaltí, Finsko

Petrohrad, Finsko

let

52

27.04.-05.05.

Turecko

Turecko, oblast Kappadokie

let

100

07.06.-17.06.

Řecko

Bájný ostrov Kréta

let

32

02.05.-10.05.

Španělsko

Andalusie, památky Unesco

let

104

08.06.-09.06.

Rakousko

Kittenberské a Tullnské zahrady

bus

120

03.05.-07.05.

Velká Británie

Londýn a zámek Windsor

let

69

08.06.-19.06.

Řecko

Korfu, zelený ostrov

let

31

03.05.-08.05.

Velká Británie

Londýn a zámek Windsor + prodloužení o Oxford

let

69

09.06.-16.06.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

03.05.-08.05.

Itálie

Nejkrásnější zahrady a jezera Itálie

bus

88

09.06.-19.06.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

04.05.-06.05.

Rakousko

Za poznáním Dolního Rakouska

bus

119

11.06.-16.06.

Portugalsko

Lisabon - královská sídla

let

107

04.05.-07.05.

Itálie

Řím a Vatikán, město tisícileté historie

let

82

11.06.-18.06.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

04.05.-08.05.

Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Lichtenštejnsko

Od palem k zasněženým vrcholům

bus

124

12.06.-16.06.

Slovinsko

Slovinsko, mořský park Laguna

bus

125
113

ZEMĚ

04.05.-08.05.

Itálie

Jarním Toskánskem a oblast útesů Cinque Terre

bus

91

12.06.-16.06.

Německo

Malebná Mosela

bus

04.05.-08.05.

Francie

Paříž a zámek Versailles

bus

58

12.06.-22.06.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

04.05.-08.05.

Velká Británie

Londýn a královská Anglie

bus

69

14.06.-16.06.

Rakousko

Neziderské jezero

bus

118

05.05.-13.05.

Středomoří, Karibik

Plavba na Apeninský poloostrov

bus/loď

43

14.06.-23.06.

Itálie

Za poznáním Toskánska, od severu k jihu

bus

92

07.05.-12.05.

Francie

Zámky údolí Loiry

bus

59

14.06.-23.06.

Itálie

To nejlepší z Toskánska

bus

11

07.05.-12.05.

Maďarsko

Maďarsko, přírodní parky

bus

127

14.06.-23.06.

Itálie

Jižní Toskánsko a Elba

bus

12

08.05.-12.05.

Itálie

Florencie - Řím - Tivoli

bus

83

15.06.-16.06.

Rakousko

Vídeň a opera Tosca

bus

123

08.05.-15.05.

Španělsko

Grand Canaria - „OSTROV VĚČNOSTI“

let

41

15.06.-20.06.

Rakousko

To nejlepší z Dachsteinské bomby

bus

121

09.05.-12.05.

Itálie

Lago Maggiore a Lago di Como

bus

87

18.06.-23.06.

Dánsko

Faerské ostrovy

let

45

09.05.-12.05.

Maďarsko

Termální lázně Maďarska

bus

126

18.06.-23.06.

Rusko

Petrohrad - klenot na Něvě

let

54

09.05.-17.05.

Španělsko

Andalusie, památky Unesco + Sierra Nevada

let

104

18.06.-25.06.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

11.05.-12.05.

Polsko

Krakov, město králů

bus

137

19.06.-23.06.

Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko Bodamské jezero s kartou

bus

115

11.05.-21.05.

Řecko

Řecko, starověké památky

bus/trajekt

99

19.06.-29.06.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

12.05.-19.05.

Řecko

Řecko, starověké památky

let

99

19.06.-30.06.

Rusko, Pobaltí, Švédsko, Finsko

Stockholm, Helsinky,Petrohrad

bus

53

14.05.-26.05.

Španělsko

Cesta po Španělském království

bus

103

20.06.-23.06.

Itálie

Lago di Garda

bus

86

15.05.-19.05.

Itálie

Řím - věčné město

bus

82

21.06.-23.06.

Německo

Sasko - historické metropole na Labi

bus

114

15.05.-19.05.

Itálie

Superlativy Italských jezer

bus

86

21.06.-30.06.

Chorvatsko, Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

15.05.-25.05.

Španělsko

Cesta po Španělském království

let

103

21.06.-30.06.

Chorvatsko

Ostrov Vis

17.05.-19.05.

Rakousko

Po solných stezkách

bus

123

21.06.-30.06.

Španělsko

17.05.-19.05.

Itálie

Benátky a ostrovy Burano, Murano a Torcello

bus

85

21.06.-30.06.

17.05.-19.05.

Maďarsko

Budapešť - královna Dunaje

bus

126

bus

26

bus/trajekt

24

Barcelona, modernistická a gotická

bus

37

Španělsko, Francie

Španělsko a Francouzská Riviéra

bus

36

22.06.-27.06.

Rakousko

Gerlos a Königsleiten

bus

144

17.05.-24.05.

Španělsko

Kanárské ostrovy

let

40

22.06.-29.06.

Španělsko

Barcelona, modernistická a gotická

let

37

17.05.-31.05.

Španělsko

Kanárské ostrovy - Tenerife a La Gomera

let

40

22.06.-03.07.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

19.05.-29.05.

Malajsie, Bali, Singapur

Malajsie - Bali - Singapur

let

157

23.06.-30.06.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

22.05.-26.05.

Španělsko

Madrid a perly nové Kastilie

let

101

23.06.-03.07.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

22.05.-27.05.

Itálie

Středověká Umbrie

bus

93

24.06.-30.06.

Rusko

Moskva a Petrohrad

let/vlak

55

22.05.-29.05.

Itálie

Romantické Toskánsko a Cinque Terre

let

12,92

24.06.-30.06.

Francie

Provence, vůně levandule

bus

61

22.05.-30.05.

Polsko

Polsko - po stopách polských králů

bus

138

24.06.-30.06.

Francie

Provence, vůně levandule

let

61

22.05.-02.06.

Španělsko

Báječná Mallorca

bus

39

25.06.-06.07.

Kanada

Kanada s turistikou

let

165

23.05.-26.05.

Francie

Kouzelné Alsasko

bus

65

26.06.-30.06.

Maďarsko

Zalakaros, termální lázně

bus

127

23.05.-26.05.

Rakousko, Německo

NP Berchtesgaden, Orlí Hnízdo

bus

116

27.06.-30.06.

Rakousko

Lechtalské Alpy pro seniory

bus

121

23.05.-27.05.

Švýcarsko

Švýcarsko a výlet „HORSKÝM EXPRESEM“

bus

111

28.06.-05.07.

Itálie

Zahrada Dolomit - Tre Cime

bus

145

23.05.-30.05.

Španělsko

Báječná Mallorca

let

39

28.06.-06.07.

Bulharsko

Rila a Pirin - střecha Balkánu

bus

141

23.05.-02.06.

Řecko

Řecko, starověké památky

bus/trajekt

99

28.06.-07.07.

Itálie

Severní Itálie a Umbrie

bus

89

23.05.-03.06.

Turecko

Turecko, antické památky Orientu

bus

34

28.06.-07.07.

Chorvatsko

Ostrov Vis

bus/trajekt

24

23.05.-03.06.

Turecko

Turecko, antické památky Orientu

bus/let

34

28.06.-07.07.

Norsko

Skandinávské metropole

bus/trajekt

50

24.05.-31.05.

Řecko

Řecko, starověké památky

let

99

28.06.-07.07.

Španělsko

Španělsko a Francouzská Riviéra

bus

36

24.05.-31.05.

Španělsko

Kanárské ostrovy

let

40

28.06.-07.07.

Velká Británie

Skotsko a ostrov Skye

bus/trajekt

75

24.05.-31.05.

Portugalsko

Portugalsko - země mořeplavců

let

107

28.06.-07.07.

Itálie

Ligurská Riviéra

bus

10

24.05.-01.06.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

let

37

28.06.-07.07.

Itálie

Neapolský záliv, Capri

bus

14

24.05.-02.06.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav. architektů

bus

102

28.06.-07.07.

Itálie

Umbrie a krásy Severní Itálie

bus

13

24.05.-02.06.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

bus

36

28.06.-07.07.

Itálie

Krásy Severní Itálie

bus

9

24.05.-02.06.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

bus

37

28.06.-07.07.

Francie

Korsika, Azurové moře

bus/trajekt

20

25.05.-26.05.

Polsko

Krakov, Osvětim a Wieliczka

bus

137

173

ZÁJEZDY PODLE TERMÍNU
DOPRAVA

STR.

TERMÍN

28.06.-08.07.

TERMÍN
Velká Británie

ZEMĚ

Anglie, Skotsko, Wales

NÁZEV ZÁJEZDU

let

72

20.07.-27.07.

Itálie

Neapolský záliv, Capri

let

14

28.06.-08.07.

Velká Británie

Anglie, Skotsko, Wales

bus/let

72

21.07.-25.07.

Rakousko

Kouzlo horských salaší

bus

119

28.06.-09.07.

Velká Británie

Anglie, Skotsko, Wales

bus

72

21.07.-27.07.

Česká Republika

Jižní Morava a výlety

bus

135

29.06.-05.07.

Bulharsko

Rila a Pirin - střecha Balkánu

let

141

22.07.-28.07.

Švýcarsko

Krásy Švýcarska a alpských velikánů

bus

108

29.06.-06.07.

Itálie

Neapolský záliv, Capri

let

14

22.07.-28.07.

Velká Británie

Magický Cornwall

let

73

29.06.-07.07.

Island

Island - pohodový týden

let

45

22.07.-28.07.

Dánsko

Dánsko - ostrovní království

let/bus

50

29.06.-07.07.

Francie

Korsické Alpy a tyrkysové moře

bus

146

22.07.-28.07.

Dánsko

Dánsko - ostrovní království

bus

50

30.06.-06.07.

Česká Republika

Česko-saské Švýcarsko

bus

134

22.07.-29.07.

Itálie

Kalábrie, nejkrásnější pláže

bus

16

30.06.-07.07.

Velká Británie

Starobylá Anglie - Severní Wales

bus/trajekt

71

22.07.-30.07.

Německo

Německo - Velký okruh

bus

114
35

30.06.-08.07.

Norsko

Norsko, zlatá cesta severu

01.07.-07.07.

Velká Británie

Starobylá Anglie - Severní Wales

01.07.-07.07.

Itálie

01.07.-07.07.
01.07.-07.07.

ZEMĚ

NÁZEV ZÁJEZDU

DOPRAVA

STR.

bus

47

22.07.-31.07.

Portugalsko

Madeira - exotický ráj

let

let/bus

71

23.07.-30.07.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

Florencie s koupáním

bus

84

24.07.-28.07.

Maďarsko

Zalakaros, termální lázně

bus

127

Švýcarsko

Krásy Švýcarska a alpských velikánů

bus

108

24.07.-03.08.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

Francie

Normandie a Bretaň

bus

64

24.07.-04.08.

Rusko, Pobaltí, Švédsko, Finsko

Stockholm, Helsinky,Petrohrad

bus

53

01.07.-07.07.

Francie

Francouzská Riviéra a ostrov Porquerolles

bus

62

24.07.-28.07.

Německo

Bavorské Alpy, Orlí hnízdo

bus

112

01.07.-07.07.

Francie

Provence, vůně levandule

bus

61

25.07.-03.08.

Velká Británie

Skotsko a ostrov Skye

01.07.-07.07.

Francie

Provence, vůně levandule

let

61

25.07.-04.08.

Rusko, Pobaltí, Finsko

Petrohrad, Finsko

01.07.-07.07.

Norsko

Norsko, zlatá cesta severu

let

47

26.07.-31.07.

Rakousko

Ischgl, Silvretta a Samnaungruppe

01.07.-08.07.

Norsko

Norsko, zlatá cesta severu

let/bus

47

26.07.-02.08.

Francie

Od La Rochelle až k Bordeaux

01.07.-11.07.

Itálie

Sicílie, ostrov boha slunce

bus/trajekt

19

26.07.-03.08.

Španělsko

NP Španělských Pyrenejí

02.07.-07.07.

Španělsko

Katalánsko, země skvělých jídel a vín

let

102

26.07.-04.08.

Rusko, Pobaltí, Finsko

Petrohrad, Finsko

02.07.-09.07.

Itálie

Sicílie, ostrov boha slunce

let

19

26.07.-04.08.

Norsko

Skandinávské metropole

02.07.-20.07.

Rusko, Čína, Mongolsko

Transsibiřská magistrála

let/vlak

168

27.07.-04.08.

Island

Island - pohodový týden

let

45

03.07.-07.07.

Rakousko

NP Kalkalpen, vápencový svět hor

bus

122

29.07.-04.08.

Švýcarsko

Královna Bernských Alp s kartou

bus

109

03.07.-08.07.

Rakousko

Přírodní krásy Korutan

bus

116

29.07.-05.08.

Rumunsko

Drákulova Transylvánie

bus

147

03.07.-13.07.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

30.07.-04.08.

Švýcarsko

Okolo Švýcarského jezera

bus

111

04.07.-11.07.

Francie

Languedoc, Katarské hrady, moře Lví zátoky

let

66

30.07.-04.08.

Švýcarsko

Mont Blanc express a ohromující panorama Wallisu

bus

109

04.07.-11.07.

Francie, Španělsko

Atlantické pobřeží Francie

bus

67

30.07.-04.08.

Německo, Dánsko

Německo a Dánsko, hanzovní města Německa

bus/trajekt

113

04.07.-12.07.

Španělsko

NP Španělských Pyrenejí

bus

105

30.07.-04.08.

Rakousko

Solná komora

bus

117

04.07.-14.07.

Černá Hora, Bosna, Hercegovina

Černá Hora

bus

27

30.07.-10.08.

Velká Británie

Dvě tváře Skotska

04.07.-14.07.

Rusko, Pobaltí, Finsko

Petrohrad, Finsko

bus

52

31.07.-05.08.

Rakousko

Ischgl, Silvretta a Samnaungruppe

04.07.-15.07.

Albánie

Albánie, divukrásná perla Balkánu

bus

27

01.08.-09.08.

Velká Británie

04.07.-22.07.

Peru, Bolívie, Chile

Národní parky Peru, Bolívie, Chile

let

162

05.08.-11.08.

Francie

05.07.-12.07.

Portugalsko

Portugalsko - země mořeplavců

let

107

02.08.-11.08.

05.07.-14.07.

Středomoří, Karibik

Za krasami Palerma a Valencie

bus/loď

43

05.07.-14.07.

Rusko, Pobaltí, Finsko

Petrohrad, Finsko

let

05.07.-14.07.

Španělsko

Barcelona, modernistická a gotická

06.07.-13.07.

Albánie

Albánie, divukrásná perla Balkánu

06.07.-13.07.

Španělsko

06.07.-14.07.

bus/trajekt

75

bus

52

bus

144

let/vlak

60

bus

105

let

52

bus/trajekt

50

bus/trajekt

76

bus

144

Dvě tváře Skotska

let

76

Burgundsko a Champagne

bus

68

Španělsko

Barcelona, modernistická a gotická

bus

37

02.08.-13.08.

Rusko, Pobaltí, Švédsko, Finsko

Stockholm, Helsinky,Petrohrad

bus

53

52

02.08.-19.08.

Polsko

Polský národní park Bieszczady

bus

139

bus

37

03.08.-09.08.

Slovensko

Západní Tatry a Roháče

bus

130

let

27

03.08.-10.08.

Španělsko

Barcelona, modernistická a gotická

let

37

Barcelona, modernistická a gotická

let

37

03.08.-11.08.

Island

Island - pohodový týden

let

45

Island

Island - pohodový týden

let

45

03.08.-11.08.

Francie

Gaskoňsko, kanál du Midi

bus

68

07.07.-13.07.

Česká Republika

Jižní Čechy a Salcburk

bus

133

03.08.-14.08.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

07.07.-14.07.

Itálie

Nejkrásnější místa Apulie

bus

98

03.08.-17.08.

Coloroda, Utah, Arizona

Colorado, Utah, Arizona

let

164

08.07.-13.07.

Česká Republika

Jeseníky

bus

131

04.08.-09.08.

Česká Republika

Broumovsko

bus

135

08.07.-14.07.

Itálie

V Nitru Dolomit - Alta Badia

bus

145

04.08.-10.08.

Slovensko

Nízké Tatry

bus

129

08.07.-14.07.

Slovinsko

Přírodní skvosty Slovinska

bus

125

04.08.-10.08.

Česká Republika

Plzeň a okolí

bus

132

09.07.-14.07.

Portugalsko

Lisabon - královská sídla

let

107

04.08.-11.08.

Velká Británie

Nejkrásnější místa Skotska

let

74

09.07.-14.07.

Rakousko

Montafon s kartou

bus

122

04.08.-11.08.

Itálie

Apulie, nejkrásnější pláže

bus

16

09.07.-14.07.

Rakousko

Údolí Glemmtal

bus

117

04.08.-11.08.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

09.07.-16.07.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

04.08.-12.08.

Norsko

Norsko, zlatá cesta severu

bus

47

10.07.-15.07.

Polsko

Mazurská jezera

bus

138

04.08.-14.08.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

10.07.-21.07.

Řecko

Řecko, antické památky

bus/trajekt

28

05.08.-11.08.

Norsko

Norsko, zlatá cesta severu

let

47

11.07.-24.07.

Thajsko

Thajsko - Thajský záliv

let

156

05.08.-11.08.

Rusko

Moskva a Petrohrad

let/vlak

55

12.07.-20.07.

Velká Británie

Cornwall - po stopách krále Artuše

bus

73

05.08.-11.08.

Francie

Bretaň - kouzelná a tejemná

let

63

12.07.-21.07.

Irsko

Severní Irsko a Irská republika

let

78

05.08.-11.08.

Francie

Bretaň - kouzelná a tejemná

bus

63

12.07.-21.07.

Itálie

Ligurská Riviéra a Azurové pobřeží

bus

13

05.08.-12.08.

Norsko

Norsko, zlatá cesta severu

let/bus

47

12.07.-23.07.

Albánie

Albánie, tajuplným Balkánem

bus

141

06.08.-11.08.

Rumunsko

Rumunsko - Transylvánie

bus

139

13.07.-19.07.

Švýcarsko

Wallis - Alpy pro každého

bus

110

06.08.-13.08.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

13.07.-20.07.

Francie

Normandie a výlet na ostrov Jersey

bus

64

07.08.-11.08.

Itálie

Verona - opera Tosca

bus

84

13.07.-21.07.

Slovinsko, Itálie

Slovinsko, Itálie, mořské lázně

bus

22

08.08.-18.08.

Černá Hora, Bosna, Hercegovina

Černá Hora

bus

27

13.07.-22.07.

Norsko

Legendární norské fjordy

bus/let

46

09.08.-18.08.

Ukrajina

Pohodové toulky na Podkarpatské Rusi

bus

140

13.07.-23.07.

Norsko

Legendární norské fjordy

bus

46

10.08.-15.08.

Rakousko

Lechtalské Alpy

bus

121

13.07.-24.07.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

10.08.-16.08.

Velká Británie

Wales

let

72

14.07.-19.07.

Česká Republika

Kokořínsko, Lužice

bus

132

10.08.-17.08.

Ukrajina

Podkarpatská Rus, krajem Nikoly Šuhaje

bus

140

14.07.-21.07.

Rumunsko

Maramureš a Rodna

bus

147

10.08.-17.08.

Velká Británie

Skvosty Jižní Anglie

bus/let

70

14.07.-21.07.

Francie

Zámky na Loiře II

bus

62

10.08.-17.08.

Velká Británie

Skvosty Jižní Anglie

let

70

14.07.-21.07.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

10.08.-18.08.

Velká Británie

Skvosty Jižní Anglie

bus

70

14.07.-24.07.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

10.08.-21.08.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

14.07.-28.07.

Norsko, Švédsko

Velký okruh Norskem

bus/trajekt

49

11.08.-17.08.

Slovensko

Vysoké a Belianské Tatry

bus

130

14.07.-28.07.

Finsko, Norsko, Švédsko

Grand Tour Skandinávií

bus/trajekt

48

11.08.-17.08.

Česká Republika

NP Podyjí a Moravský Kras

bus

136

15.07.-20.07.

Česká Republika

Kouzlo Vysočiny

bus

134

11.08.-18.08.

Francie

Languedoc a Roussillon

bus

66

15.07.-21.07.

Polsko

Velký okruh Polskem

bus

137

11.08.-17.08.

Česká Republika

Krásy Šumavy

bus

131

15.07.-22.07.

Norsko

Legendární norské fjordy

let

46

12.08.-18.08.

Polsko

Velký okruh Polskem

bus

137

15.07.-27.07.

Norsko, Švédsko

Velký okruh Norskem

let

49

13.08.-17.08.

Francie

Zámky na Loiře a Paříž

let

59

16.07.-21.07.

Švýcarsko

Švýcarsko a Glacier express

bus

110

13.08.-18.08.

Rusko

Petrohrad - klenot na Něvě

let

54

16.07.-21.07.

Rusko

Petrohrad - klenot na Něvě

let

54

13.08.-18.08.

Rakousko

Údolí Glemmtal

bus

117

16.07.-30.07.

Španělsko, Portugalsko

Španělsko a Portugalsko

bus

106

13.08.-18.08.

Francie

Zámky na Loiře a Paříž

bus

59

19.07.-27.07.

Francie

Bordeaux a Akvitánie

bus

66

13.08.-23.08.

Irsko

Velký okruh Irskem

bus/let

77

19.07.-28.07.

Ukrajina

Pohodové toulky na Podkarpatské Rusi

bus

140

13.08.-25.08.

Irsko

Velký okruh Irskem

bus/trajekt

77

19.07.-28.07.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav. architektů

bus

102

13.08.-31.08.

Rusko, Čína, Mongolsko

Transsibiřská magistrála 57,168,169

let/vlak

57,168

19.07.-28.07.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

bus

37

14.08.-18.08.

Itálie

Pod Toskánským sluncem

bus

91

19.07.-28.07.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

bus

36

14.08.-18.08.

Německo

Ostrov Helgoland

bus

112

19.07.-28.07.

Itálie

Neapolský záliv, Capri

bus

14

14.08.-24.08.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

20.07.-25.07.

Slovensko

Fatra - Vrátná dolina

bus

128

14.08.-25.08.

Řecko

Řecko, antické památky

20.07.-26.07.

Rakousko

Hochkönig a Taurská údolí

bus

143

16.08.-25.08.

Irsko

20.07.-26.07.

Rakousko

Tauferstal

bus

143

17.08.-25.08.

20.07.-27.07.

Francie

Savojské Alpy s kartou

bus

146

20.07.-27.07.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav. architektů

let

20.07.-27.07.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

20.07.-27.07.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

174

let

32

bus/trajekt

28

Severní Irsko a Irská republika

let

78

Francie

Zajímavosti Francie

bus

67

17.08.-25.08.

Estonsko, Litva, Lotyšsko

Národní parky Pobaltí

bus

51

102

18.08.-22.08.

Rakousko

Innsbruck

bus

120

let

37

18.08.-24.08.

Česká Republika

Česko-saské Švýcarsko

bus

134

let

36

18.08.-25.08.

Řecko

Saronské ostrovy a Athény

let

31

TERMÍN

ZEMĚ

NÁZEV ZÁJEZDU

DOPRAVA

STR.

TERMÍN

DOPRAVA

STR.

bus

108

14.09.-21.09.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

let

37

let/vlak

55

14.09.-21.09.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

let

36

Paláce a zámky Anglie

bus

70

14.09.-25.09.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

Rakousko

Salzachtal - NP Vysoké Taury

bus

118

15.09.-22.09.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

20.08.-27.08.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

15.09.-25.09.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

21.08.-25.08.

Francie

Paříž a zámek Versailles

bus

58

16.09.-19.09.

Rakousko

NP Kalkalpen

bus

122

21.08.-25.08.

Velká Británie

Londýn a královská Anglie

bus

69

16.09.-27.09.

Španělsko

Báječná Mallorca

bus

39

14.08.-18.08.

Slovensko

Vysoké Tatry vlakem

vlak

128

17.09.-22.09.

Francie

Zámky údolí Loiry

bus

59

22.08.-25.08.

Česká Republika

Praha - lodí po Vltavě

bus

133

17.09.-24.09.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

22.08.-25.08.

Slovensko

Bratislava-Vídeň-Budapešť

bus

128

17.09.-24.09.

Španělsko

Báječná Mallorca

let

39

23.08.-01.09.

Francie

Korsika, Azurové moře

bus/trajekt

20

17.09.-29.09.

Řecko

Lefkada, Kefalonie, Zakyntos

bus

30

23.08.-01.09.

Chorvatsko

Ostrov Vis

bus/trajekt

24

18.09.-21.09.

Itálie

Milano a opera La Scala

bus

90

23.08.-01.09.

Španělsko

Barcelona, modernistická a gotická

bus

37

18.09.-22.09.

Itálie

Florencie - Řím - Tivoli

bus

83

23.08.-01.09.

Fracie

Francouzská Riviéra

bus

21

18.09.-22.09.

Francie

Paříž a zámek Versailles

bus

58

23.08.-01.09.

Itálie

Neapolský záliv, Capri

bus

14

18.09.-25.09.

Španělsko

Grand Canaria - „OSTROV VĚČNOSTI“

let

41

23.08.-01.09.

Chorvatsko, Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

bus

26

18.09.-30.09.

Španělsko, Portugalsko

Španělsko a Portugalsko

let

106

24.08.-31.08.

Slovinsko

Julské Alpy

bus

124

19.09.-28.09.

Řecko

Lefkada, Kefalonie, Zakyntos

let

30

24.08.-31.08.

Itálie

Neapolský záliv, Capri

let

14

19.09.-29.09.

Řecko

Okruh Řeckem a Jónské ostrovy

let

33

24.08.-31.08.

Španělsko

Barcelona, modernistická a gotická

let

37

19.09.-01.10.

Španělsko

Španělsko - Andalusie

bus

38

24.08.-04.09.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

19.09.-01.10.

Španělsko

Španělsko - Andalusie

bus/let

38

25.08.-31.08.

Fracie

Francouzská Riviéra

let

21

20.09.-22.09.

Maďarsko

Budapešť - královna Dunaje

bus

126

19.08.-25.08.

Švýcarsko

Krásy Švýcarska a alpských velikánů

19.08.-25.08.

Rusko

Moskva a Petrohrad

20.08.-25.08.

Velká Británie

20.08.-25.08.

ZEMĚ

NÁZEV ZÁJEZDU

25.08.-01.09.

Itálie

Nejkrásnější místa Apulie

bus

98

20.09.-22.09.

Itálie

Benátky a ostrovy Burano, Murano a Torcello

bus

85

25.08.-01.09.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

20.09.-23.09.

Česká Republika

Podzimní romantika západních Čech

bus

136

25.08.-04.09.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

20.09.-27.09.

Portugalsko

Portugalsko - země mořeplavců

let

107

26.08.-31.08.

Rusko

Moskva a zlatý prsten Ruska

let

56

20.09.-29.09.

Maroko

Velký okruh Marokem

let

163

27.08.-31.08.

Portugalsko

Porto a okolí řeky Douro

let

106

21.09.-22.09.

Polsko

Krakov, město králů

bus

137

27.08.-01.09.

Španělsko

Katalánsko, země skvělých jídel a vín

let

102

21.09.-02.10.

Řecko

Korfu, zelený ostrov

let

31

30.08.-01.09.

Německo

Drážďany, Berlín, Postupim

bus

115

22.09.-29.09.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

30.08.-07.09.

Chorvatsko, Itálie

Severní Jadran

bus

22

23.09.-30.09.

Itálie

Ischia, smaragdový ostrov

let

15

30.08.-08.09.

Španělsko

Španělsko a Francouzská Riviéra

bus

36

23.09.-01.10.

Řecko

Kypr, ostrov dvou tváří

let

33

30.08.-08.09.

Španělsko

Španělsko a kulturní dědictví Unesco

bus

103

24.09.-04.10.

Malajsie, Bali, Singapur

Malajsie - Bali - Singapur

let

157

30.08.-08.09.

Chorvatsko

Jižní Dalmácie a ostrovy, NP Mljet

bus

25

25.09.-29.09.

Itálie

Řím - věčné město

bus

82

30.08.-08.09.

Středomoří, Karibik

Z Itálie na Ibizu, Marseille a Neapol

bus/loď

43

25.09.-02.10.

Španělsko

Mallorca - kouzelný ostrov

let

39

30.08.-09.09.

Itálie

Sicílie, ostrov boha slunce

bus/trajekt

19

25.09.-05.10.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

31.08.-07.09.

Španělsko

Španělsko a kulturní dědictví Unesco

let

103

26.09.-04.10.

Španělsko

Andalusie, památky Unesco

let

104

31.08.-07.09.

Itálie

Sicílie, ostrov boha slunce

let

19

26.09.-29.09.

Itálie

Řím a Vatikán, město tisícileté historie

let

82

31.08.-08.09.

Slovinsko, Itálie

Slovinsko, Itálie, mořské lázně

bus

22

27.09.-29.09.

Rakousko

Za poznáním Dolního Rakouska

bus

119

01.09.-08.09.

Španělsko

Svatojakubská cesta, Burgos,Ávila

let

105

27.09.-29.09.

Česká Republika

Český Krumluv a Salcburk

bus

133

01.09.-15.09.

Coloroda, Utah, Arizona

Colorado, Utah, Arizona

let

164

27.09.-04.10.

Španělsko

Kanárské ostrovy

let

40

01.09.-19.09.

Peru, Bolívie, Chile

Národní parky Peru, Bolívie, Chile

let

162

27.09.-07.10.

Itálie

Velký okruh Sicílií

bus/trajekt

97

03.09.-08.09.

Itálie

Výhledy Italských Dolomit

bus

87

27.09.-11.10.

Španělsko

Kanárské ostrovy - Tenerife a La Gomera

let

40

03.09.-08.09.

Rusko

Petrohrad - klenot na Něvě

let

54

28.09.-02.10.

Španělsko

Madrid a perly nové Kastilie

let

101

03.09.-10.09.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

28.09.-06.10.

Itálie

Velký okruh Sicílií

let

97

04.09.-14.09.

Řecko

Jihovýchodní Kréta

let

32

28.09.-07.10.

Itálie

Velký okruh Sicílií

let/bus

97

04.09.-15.09.

Řecko

Řecko, antické památky

bus/trajekt

28

28.09.-13.10.

Řecko

Korfu a Parga

let

31

05.09.-08.09.

Francie

Romantická Paříž a zámek Versailles

let

58

01.10.-11.10.

Řecko

Řecko, starověké památky

bus/trajekt

99

05.09.-08.09.

Rakousko

Štýrsko - rychlovlakem Railjet

vlak

119

01.10.-06.10.

Portugalsko

Lisabon - královská sídla

let

107

05.09.-09.09.

Švýcarsko

Švýcarsko a výlet „HORSKÝM EXPRESEM“

bus

111

02.10.-09.10.

Řecko

Řecko, starověké památky

let

99

05.09.-15.09.

Černá Hora, Bosna, Hercegovina

Černá Hora

bus

27

02.10.-09.10.

Itálie

To nejlepší z Itálie, fascinující města a památky

bus

94

05.09.-16.09.

Albánie

Albánie, divukrásná perla Balkánu

bus

27

03.10.-14.10.

Turecko

Turecko - velký okruh

let

100

06.09.-15.09.

Itálie

Smaragdová Sardinie

bus

18

04.10.-07.10.

Itálie

Miláno v barvách podzimu

let

90

06.09.-15.09.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav. architektů

bus

102

04.10.-11.10.

Španělsko

Kanárské ostrovy

let

40

06.09.-15.09.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

bus

37

06.10.-14.10.

Jordánsko, Izrael

Jordánsko a Izrael

let

149

06.09.-15.09.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

bus

36

07.10.-16.10.

Portugalsko

Madeira - exotický ráj

let

35

06.09.-15.09.

Chorvatsko

Dubrovník a Elafitské ostrovy

bus

25

10.10.-13.10.

Španělsko

Barcelona, metropole Katalánska

let

101

06.09.-15.09.

Chorvatsko

Ostrov Vis

bus/trajekt

24

11.10.-21.10.

Řecko

Řecko, starověké památky

bus/trajekt

99

07.09.-12.09.

Slovensko

Termály Velký Meder

bus

129

12.10.-19.10.

Řecko

Řecko, starověké památky

let

99

07.09.-14.09.

Albánie

Albánie, divukrásná perla Balkánu

let

27

18.10.-20.10.

Maďarsko

Budapešť, královna Dunaje

bus

126

07.09.-14.09.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav. architektů

let

102

19.10.-03.11.

Tibet, Nepál

Tibet a Nepál

let

159

07.09.-14.09.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

let

36

19.10.-28.10.

Čína

Čína o 4 dějstvích - to nej z říše středu

let

151

07.09.-14.09.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

let

37

24.10.-27.10.

Itálie

Nejslavnější Italská muzea Florencie, Řím a Neapol

bus/let

89

07.09.-15.09.

Chorvatsko

Chorvatské hory s koupáním

bus

26

24.10.-28.10.

Itálie

Nejslavnější Italská muzea Florencie, Řím a Neapol

bus

89

07.09.-15.09.

Itálie

Ostrov Elba

bus

11

24.10.-28.10.

Itálie

Řím - věčné město

bus

82

09.09.-15.09.

Švýcarsko

Krásy Švýcarska a alpských velikánů

bus

108

24.10.-30.10.

Brazílie

Brazílie - Rio de Janeiro

let

163

10.09.-14.09.

Velká Británie

Londýn a zámek Windsor

let

69

25.10.-30.10.

Itálie

Neapolský záliv a pobřeží Amalfi

bus

96

10.09.-15.09.

Velká Británie

Londýn a zámek Windsor + prodloužení o Oxford

let

69

26.10.-29.10.

Maďarsko

Termální lázně Maďarska

bus

126

10.09.-17.09.

Itálie

Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary

let

18

26.10.-30.10.

Itálie

Neapolský záliv a pobřeží Amalfi

let

96

10.09.-22.09.

Španělsko

Cesta po Španělském království

bus

103

26.10.-30.10.

Itálie

Mozaika Toskánska

bus

83

11.09.-15.09.

Itálie

Miláno, Turín, Janov

let/vlak

96

26.10.-05.11

Egypt

Egypt a tajemství faraonů

let

166

11.09.-15.09.

Itálie

Benátky, město na Laguně

bus

85

02.11.-16.11.

Indonesie, Bali

Bali, ostrov bohů

let

157

11.09.-21.09.

Španělsko

Cesta po Španělském království

let

103

03.11.-15.11.

Thajsko

Okruh severním a jižním Thajskem

let

156

11.09.-22.09.

Itálie, Francie

Sardinie, Korsika

bus/trajekt

20

05.11.-17.11.

Vietnam

Vietnam - velký okruh

let

155

12.09.-15.09.

Maďarsko

Termální lázně Maďarska

bus

126

11.11.-24.11.

Kuba

Kuba - karibský ráj

let

161

12.09.-15.09.

Rakousko, Německo

NP Berchtesgaden, Orlí Hnízdo

bus

116

12.11.-28.11.

Indie

Indie - zlatý trojúhelník

let

158

12.09.-15.09.

Itálie

Benátky, město na Laguně

let

85

16.11.-23.11.

Spojené Arabské Emiráty

Spojené Arabské Emiráty

let

150

12.09.-21.09.

Itálie

Apulie, Basilicata a Kalábrie

let

17,95

17.11.-26.11.

Omán

Omán a Dubaj

let

150

12.09.-22.09.

Itálie

Apulie, Basilicata a Kalábrie

bus

17,95

21.11.-27.11.

Brazílie

Brazílie - Rio de Janeiro

let

163

12.09.-30.09.

Peru, Bolívie, Chile

Národní parky Peru, Bolívie, Chile

let

162

22.11.-11.12.

Nikaragua, Kostarika, Panama

Nikaragua, Kostarika, Panama

let

160

13.09.-21.09.

Itílie

Ostrov Elba

bus

11

24.11.-03.12.

Srí Lanka

Srí Lanka - exotický ráj

let

152

13.09.-22.09.

Řecko

Kykladské ostrovy, Paros a Santorini

let

29

24.11.-07.12.

Sri Lanka, Maledivy

Maledivy - tropický ráj

let

153

13.09.-22.09.

Itálie

Krásy Severní Itálie

bus

9

28.11.-01.12.

Itálie

Řím a Vatikán, město tisícileté historie

let

82

13.09.-22.09.

Itálie

Severní Itálie a Umbrie

bus

89

28.11.-01.12.

Itálie

Miláno - adventní víkend v Itálii

let

90

13.09.-22.09.

Chorvatsko

Lastovo, ostrov nedotčené krásy Hvar

bus/trajekt

23

30.11.-01.12.

Polsko

Krakov, město králů

bus

137

13.09.-22.09.

Itálie

Umbrie a krásy Severní Itálie

bus

13

04.12.-08.12.

Francie

Paříž a zámek Versailles

bus

58

13.09.-22.09.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav.architektů

bus

102

05.12.-08.12.

Benelux

Advent v Amsterdamu

let

80

13.09.-22.09.

Španělsko

Barcelona - Katalánská metropole

bus

37

07.12.-08.12.

Maďarsko

Budapešť - královna Dunaje

bus

126

13.09.-22.09.

Španělsko

Katalánsko a Barcelona

bus

36

12.12.-15.12.

Francie

Romantická Paříž a zámek Versailles

let

58

13.09.-22.09.

Itálie

Ischia, termální ostrov

bus

15

14.09.-21.09.

Španělsko

Španělsko - Katalánsko, po stopách slav. architektů

let

102
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Řecký ostrov Kor�
Letovisko AGIOS GEORGIOS

Letecky z Prahy

Letovisko ARILLAS

Na 7, 10
nebo 11 nocí
Z Hradce Králové
a Pardubic svozy
na letiště v Praze

Letovisko ACHARAVI

www.redok.cz
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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

Rekreační zařízení s wellness centrem
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.
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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

www.redok.cz

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.
Antala Staška 1565/30
140 00 Praha 4
tel.: 212 241 750
e-mail: praha@datour.cz
(v zastoupení CK Datour)

Poznávejte svět s námi.

