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Č A S OV É S L E V Y
POBYTOVÉ ZÁJEZDY

až 10 %
Přesné informace o výši slevy a podmínkách
jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů.
POZNÁVACÍ, RELAXAČNÍ
a SPORTOVNÍ ZÁJEZDY

až 6 %
Informace o konkrétní výši slevy je uvedena
ve formě zlomku u jednotlivých zájezdů v odstavci „číslo zájezdu, termín a cena“. Částka
před lomítkem bude odečtena z ceny klientům při uzavření smlouvy do 31.01.2019
a současném zaplacení 30% zálohy. Hodnota za lomítkem platí při zakoupení zájezdu
do 28.02.2019 a složení zálohy ve výši 30%.
Časové slevy lze uplatnit pouze v tom případě, jestliže v den uzavření smlouvy o zájezdu
zbývá do odjezdu více než 45 dnů.

Vážení cestovatelé,
rok se sešel s rokem a je tu další katalog plný pobytových, relaxačních,
sportovních, ale především poznávacích zájezdů. Ačkoliv jsme původně
plánovali „redukční dietu“, nevydrželi jsme. Cestování prostě milujeme. Vždyť na světě je tolik krásných míst, která stojí za vidění a kde
si lze báječně odpočinout. A tak pro vás nakonec máme připravenou
„tučnou porci“ zájezdů od Šumavy až po Nový Zéland. Kromě několika
nových destinací přicházíme i s dalšími novinkami. U vybraných akcí
bude možné poslouchat výklad průvodce prostřednictvím speciálních
audiozařízení se sluchátky. Od teď vám již proto neunikne žádná informace. Účastníci cyklistických zájezdů jistě ocení náš nový vlek na kola.
Nyní naložíme každý bicykl včetně všech typů elektrokol ještě rychleji
a šetrněji. Díky uzamykatelné skříňové konstrukci a speciálnímu systému uchycení budou kola vždy v bezpečí. Budeme více než potěšeni,
rozhodnete-li se využít našich služeb a zkušeností. Pro vaši spokojenost
uděláme maximum. Těšíme se na vás.
s úctou
Mamut tour

S K U P I N OV É S L E V Y

Skupinám poskytneme slevu. Kolektivům
připravíme zájezd „na míru“. Bližší info v CK.

KO N TA K T
CK MAMUT TOUR s.r.o.
Havlíčkova 10
266 01 Beroun - Město
tel.: 311 622 632, 311 610 799
fax: 311 610 092
e-mail: info@mamut-tour.cz
www.mamut-tour.cz
Pracovní doba
Pondělí - Pátek: 8.30 - 16.30 hod.

K úhradě zájezdů organizovaných CK Mamut tour a zakoupených přímo
v CK Mamut tour je možné použít poukázky společností Sodexo Pass
Česká Republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Cheque Déjeuner s.r.o. Poukázky lze uplatnit pouze na úhradu základní ceny zájezdu (tj. bez příplatků za další služby) a max. do výše 50 % z celkové ceny jedné smlouvy
o zájezdu. Poukázky je možné využít též v kombinaci s časovými slevami
nebo slevami typu last minute.

Úprava a realizace: Vydavatelství MAC, spol. s r.o.

2

OBSAH

ZÁKLADNÍ INFORMACE
l

l
l

l

l

l

l

záloha ve výši 2 000 Kč/os. je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření
smlouvy o zájezdu (u záj. nad 20 000 Kč/os. je požadována záloha 5 000 Kč/os.)
doplatek je nutné uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu
nejdéle 7 dnů před začátkem zájezdu zašle CK podrobné pokyny a informace
týkající se zájezdu
všeobecné smluvní podmínky, včetně stornopodmínek, jsou součástí smlouvy
o zájezdu
informace o zpracování osobních údajů (GDPR), stejně jako informace, jak uplatnit
práva zákazníka dle platných právních předpisů naleznete na www.mamut-tour.cz
u takto    označených zájezdů jsou účastníkům zdarma k dispozici
speciální audiozařízení se sluchátkem umožňující nerušený poslech výkladu
průvodce během prohlídky měst a jiných rušných míst
ceny v katalogu jsou stanoveny za osobu v Kč a nezahrnují vstupné do památkových objektů a turistických atrakcí (není-li uvedeno jinak)

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění ani pojištění storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme Vám sjednat si u nás jeden z následujících typů komplexního cestovního
pojištění od pojišťovny UNIQA:

územní platnost

Evropa

Evropa

svět

svět

svět

pojistná sazba (os./den)

26 Kč

29 Kč

42 Kč

59 Kč

75 Kč

rozsah pojištění
storno zájezdu do částky
(max. 80 % stornopoplatku)
léčebné výlohy
trvalé následky úrazu
odpovědnost za škodu
pojištění zavazadel

limity plnění (Kč)
15 000

20 000

40 000

60 000

80 000

3 000 000
300 000
1 000 000
10 000

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU
CK Mamut tour s.r.o. je pojištěna dle zákona 159/99 Sb. u pojišťovny ERV.
ODJEZDOVÁ MÍSTA
Doprava u autokarových zájezdů je zajištěna klimatizovanými zájezdovými autobusy
vybavenými WC, DVD přehrávačem, lednicí a kávovarem. Odjezdová místa autokarových zájezdů naleznete u každého zájezdu. Případný příplatek za dopravu z některých odjezdových míst je uveden v závorce za názvem města. Svoz z těchto míst
na hlavní odjezdové místo může být zajištěn osobním autem či mikrobusem. Nástup
na trase je možný po dohodě s CK. Zasedací pořádek je sestavován podle věku
účastníků a data podpisu smlouvy o zájezdu. V rámci možností je přihlíženo k požadavkům klientů. Letecké zájezdy jsou odbavovány na letišti Václava Havla v Praze.
INDIVIDUÁLNÍ KLIENTI
Klientům, kteří cestují sami a chtějí ušetřit příplatek za 1 lůžkový pokoj nabízíme
možnost doobsazení zbylého lůžka na pokoji jiným klientem. Pokud se toto lůžko
nepodaří obsadit, uhradí náklady na 1 lůžkový pokoj CK. Tato nabídka platí jen pro
autokarové poznávací, relaxační a sportovní zájezdy. Pro zájemce o letecké zájezdy s požadavkem na doobsazení dvoulůžkového pokoje jiným účastníkem jsme na
webových stránkách www.mamut-tour.cz zřídili menu „Hledá se spolucestující“, kde
uveřejňujeme zájezdy, na které evidujeme samotného muže nebo samotnou ženu.

POBYTOVÉ ZÁJEZDY
autokarové
Chorvatsko............................. 52, 53
letecké
Thajsko.......................................4-7
RELAXAČNÍ ZÁJEZDY (termály)
Maďarsko.....................................55
Slovensko....................................54
Slovinsko.....................................55
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
letecké
Anglie..........................................36
Arménie.......................................22
Barma (Myanmar)...........................4
Belgie...........................................36
Čína.............................................15
Estonsko......................................26
Francie.........................................37
Gruzie..........................................22
Indie...................................... 10, 11
Itálie.............................................34
Japonsko.......................................8
Jordánsko....................................21
Kambodža......................................5
Kanada................................... 17, 18
Laos..............................................6
Litva............................................26
Lotyšsko......................................26
Lucembursko...............................36
Madeira...................................27-29
Maledivy......................................12
Maroko........................................30
Mexiko.........................................19
Německo......................................36
Nový Zéland.................................13
Portugalsko....................... 27-29, 32
Rusko.................................... 24, 25
SAE.............................................20
Skotsko........................................35
Srí Lanka................................ 12, 13
Španělsko....................................33
Thajsko.......................................4-7
Turecko.................................. 31, 32
USA........................................16-18
Uzbekistán....................................23
Vietnam..........................................9
autokarové
Česko.................................... 44, 46
Francie.........................................38
Chorvatsko...................................38
Itálie.............................................41
Německo.......................... 40, 45, 46
Rakousko.....................................40
Rumunsko....................................39
Slovensko.............................. 42, 43
Švýcarsko....................................40
SPORTOVNÍ ZÁJEZDY
pěší turistika
Česko.................................... 44, 46
Itálie.............................................42
Slovensko.............................. 42, 43
cykloturistika
Francie.........................................48
Itálie................................. 47, 49, 50
Německo......................................48
Rakousko................................49-51
Slovinsko.....................................49
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pobytově-poznávací
zájezd 2020

BARMA – THAJSKO – Koh Chang
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy přes Dubaj do Thajska.
2. den Přílet do thajské metropole BANGKOKU. Transfer na ubytování.
3. den Přelet do Barmy. Prohlídka MANDALAJ: Mahamuni Paya – svatyně se sochou Buddhy pokrytá více než 15 cm silnou vrstvou zlatých lístků; Kuthadow Paya
nazývaná „největší kniha světa“ (729 mramorových desek s textem Tripitaky ukrytých
ve stejném počtu malých stúp); západ slunce z Mandalajské hory. Ubytování.
4. den Projížďka koňským povozem starobylým městem INWA, zastávky u několika
stúp a kláštera zbudovaného na 267 teakových sloupech. Odpoledne výjezd na SAGAINGSKOU HORU, do duchovního centra kraje s více než pěti sty, do dálky zářícími
stúpami. Procházka po U-BEINOVĚ MOSTĚ – nejdelším teakovém mostě pro pěší
na světě (délka 1,2 km), který je stále užíván místními obyvateli. Návrat na ubytování.
5. den Celodenní plavba lodí po řece Ayeyarwady z Mandalaje do Baganu umožňující nahlédnout do běžného života vesničanů v údolí řeky. Ubytování.
6. den Návštěva BAGANU, jehož okolí zdobí na 3 000 převážně cihlových chrámů
vybudovaných místními panovníky od 11. do 13. stol. na ploše pouhých cca 40 km2.
Mnohé z těchto naprosto jedinečných staveb lze obdivovat nejen zvenčí, ale pozornost zaslouží i jejich vnitřní výzdoba. Nezapomenutelným zážitkem pak pro návštěvníky
bývá výstup na terasy chrámů s neskutečným výhledem do údolí. Návrat na ubytování.
7. den Zastávka u poutní hory POPA, která je nejdůležitějším místem pro uctívání
natů (bůžků) v celé zemi. Panoramatická jízda horskou silnicí stoupající na náhorní
plošinu Shan ležící více než 1 300 m vysoko. Ubytování v městečku NYAUNG SHWE,
které je vstupní branou do oblasti jezera Inle.
8. den Celodenní výlet na malých motorových člunech po scénickém jezeře INLE,
které je domovem kmene Inthů žijících v chatrčích postavených na kůlech a živících
se převážně pěstováním zeleniny a ovoce na plovoucích ostrovech přišpendlených
ke dnu bambusovými kůly. Břehy jezera jsou pak poseté více než stovkou buddhistických kyaungů a tisícovkou stúp (návštěva plovoucího trhu; zastávka ve vesničce Indein
s ruinami pagod ze 17. stol.; „Klášter skákající kočky“...). Návrat na ubytování.
9. den Odlet do YANGONU. První část prohlídky bývalého hlavního města, jehož
centrum je podivuhodnou směsicí typické asijské atmosféry a chátrajících budov vybudovaných v koloniálním stylu (Chaukhtatgyi Paya, Schwedagon Paya…). Ubytování.
10. den Procházka indickou a čínskou čtvrtí přecpanou obchody a pouličními prodavači. Návštěva pagody Sule Paya. Možnost nákupů na Scott Market. Večer odlet
z Yangonu do Thajska. Ubytování v Bangkoku.
11. den Transfer na ostrov KOH CHANG. Ubytování ve středisku Khlong Prao.
12.-15. den Pobyt na ostrově Koh Chang.
16. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
17. den Přílet přes Dubaj do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
206401    12.01.-28.01.2020*    57 990 Kč
časová sleva při uzavření smlouvy do 31.8.2019: 1 500 Kč
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v květnu 2019
(možnost prodloužení pobytu na ostrově Koh Chang)
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bangkok – Praha, Bangkok – Mandalaj, Yangon – Bangkok, Heho –
Yangon (vždy včetně odbaveného zavazadla), dopravu klimatizovaným mikrobusem,
trajekty a lodě dle programu, 14× ubytování v hotelu (2 lůžkové klimatizované pokoje
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 14× snídani, průvodce, pojištění
CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 100 USD, vízum do Barmy – 1 500 Kč (vyřizuje CK)
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KAMBODŽA – THAJSKO – Koh Chang
PROGRAM ZÁJEZDU:
pobytově-poznávací
1. den Odlet z Prahy přes Dubaj do Thajska.
2. den Přílet do thajské metropole BANGKOKU. Transfer na ostrov KOH CHANG, který
zájezd 2020
je cca 30 km dlouhý a 14 km široký. Moře je zde příjemně teplé a průzračné. Pláže pokrývá jemný písek, zatímco vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou vegetací. Ubytování
na jedné z nejkrásnějších pláží ostrova – ve středisku Khlong Prao. Resorty se nacházejí
v zahradě na břehu moře (www.chaichetresort.com; www.coconutkohchang.com).
3.-7. den Pobyt na ostrově Koh Chang s nepřebernými možnostmi denní i večerní
zábavy a aktivit (potápění, šnorchlování na korálových útesech, trekking v horách, jízda
na slonech, mořský kayaking, lodní výlety po okolních ostrovech…).
8. den Odjezd do Kambodži. Odpoledne ubytování v kambodžském SIEM REAPU.
9. den Návštěva jižní části ANGKOR TOM, bývalé metropole království Angkor (802-1432). Prohlídka jednoho z nejpozoruhodnějších chrámů tohoto dávného města – BAYON TEMPLE (54 kamenných věží, z nichž každá je vyzdobena čtyřmi obličeji
směřujícími do čtyř hlavních světových stran) a dalších architektonických skvostů. Odpoledne návštěva chrámu PROHM TEMPLE, původně buddhistického kláštera, kde v době největší slávy žilo na 12 000 mnichů. Dnes jsou zdi tohoto komplexu působivě
prorostlé kmeny a kořeny mohutných stromů okolní džungle, čímž se řadí mezi nejfotografovanější turistickou atrakci celého
areálu. V podvečer prohlídka monumentálního ANGKOR WATU – největší náboženské stavby světa. Návrat na ubytování.
10. den Výlet lodí po TONLE SAP, nejrozlehlejším sladkovodním jezeře jihovýchodní Asie, spojený s prohlídkou plovoucí vesnice dokumentující život domorodců. Exkurze do řemeslné díly Artisans. Návštěva trhů v Siem Reapu. Návrat na ubytování.
11. den Transfer zpět na ostrov KOH CHANG. Ubytování.
12.-15. den Relaxace na ostrově Koh Chang. Možnost fakultativních výletů. Nocleh.
16. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
17. den Přílet přes Dubaj do Prahy.
poznámka:

Fakultativně lze první 2 noci zajistit ubytování v Bangkoku – www.bangkokpalace.com
(13.01.-15.01./28.01.-30.01./12.02.-14.02.2020) a absolvovat prohlídku Bangkoku
s česky hovořícím průvodcem dne 14.01./29.01./13.02.2020 (pobyt na Koh Changu
se tím zkrátí o 2 noci). Cena: 1 900 Kč včetně vstupného
Zájezd je možné rovněž rozšířit o 2 denní výlet z Bangkoku na řeku Kwai zahrnující
„trh na železnici“, plovoucí trhy Damnoen Saduak, slavný most přes řeku Kwai včetně hřbitova a válečného muzea, NP Sai Yok (výlet na voru k vodopádu), okouzlující
vodopády Erawan... Nocleh bude zajištěn v hotelu situovaném na řece (2 lůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením). Termíny 15.01.-16.01./14.02.-15.02.2020
(pobyt na Koh Changu se tím zkrátí o další 2 noci). Cena 3 000 Kč zahrnuje dopravu mikrobusem, českého průvodce, 1× ubytování se snídaní, 2× oběd, 1× večeři,
vstupné dle programu
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201001    12.01.-28.01.2020*    39 990 Kč
201002    27.01.-12.02.2020*    39 990 Kč
201003    11.02.-27.02.2020*    39 990 Kč
příplatek za ubytování v Coconut resortu(villa 2, Wanishpool 1/2): 1 600 Kč/os.
časová sleva při uzavření smlouvy do 31.8.2019: 1 000 Kč
*přesné termíny zájezdů budou známé nejpozději v květnu 2019
(možnost prodloužení pobytu na ostrově Koh Chang)
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bangkok – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným mikrobusem, 11× ubytování v Chai Chet Resortu na ostrově Koh Chang cca 20 m
od pláže (pokoje standard beach), 3× ubytování v hotelu v kambodžském Sieam Reapu (vždy 2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky, minibarem a vlastním
sociálním zařízením), 14× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 45 USD, vízum do Kambodži – 1 000 Kč (vyřizuje CK)

Nabídka zájezdů
leden – březen 2019 na:
www.mamut-tour.cz

5

novinka

LAOS – THAJSKO – Koh Chang

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy přes Dubaj do Thajska.
2. den Přílet do thajské metropole Bangkoku. Ubytování.
3. den Volný den v BANGKOKU, event. fakultativní prohlídka města s českým průvodcem: loď po řece Chao Phraya, chrám Wat Pho (socha ležícího Buddhy), Wat Traimit
(socha zlatého Buddhy), královský palác... V cca 19 hod. odlet to Chiang Mai. Ubytování.
4. den Prohlídka podmanivého CHIANG MAI, historického města a centra buddhismu
se stovkami okouzlujících chrámů a pagod. Návštěva orchidejové farmy. Výjezd k Wat
Phra That Doi Suthep (1 605 m), nejuctívanějšímu náboženskému místu v severním Thajsku s reprezentativní výzdobou a fantastickými výhledy. Návrat na ubytování. Návštěva nočního bazaru v Chiang Mai. Nocleh.
5. den Celodenní výlet mikrobusem na nejvyšší horu Thajského království – DOI INTHANON (2 565 m) tyčící se ve stejnojmenném NP porostlém tropickými lesy, protkaném mocnými řekami a majestátními vodopády. Nenáročná procházka s neopakovatelnými scenériemi. Cestou zpět zastávka v typické vesničce HMONG, kde pěstování opia vystřídaly květiny. Návrat na ubytování.
6. den Návštěva vesnice „DLOUHÝCH KRKŮ“. Prohlídka pozoruhodného jeskynního komplexu CHIANG DAO s krápníkovou výzdobou doplněnou početnými sochami
Buddhy. Odpoledne zastávka na ČAJOVÉ PLANTÁŽI „Araksa Tea Garden“. Vyzkoušení
sběru čajových lístků, seznámení s výrobou a ochutnávka. Návrat na ubytování.
7. den Volné dopoledne v Chiang Mai. Odpoledne transfer na letiště a odlet do laoského LUANG PRABANGU (UNESCO). Ubytování v centru tohoto rozkošného městečka
na břehu Mekongu, nejdelší řeky jihovýchodní Asie.
8. den Výlet ke kaskádovým vodopádům KUANG SI padajícím z výšky cca 60 m
do průzračných lesních jezírek. První část prohlídky LUANG PRABANGU, bývalého
hlavního města země s úchvatnou atmosférou a jedinečnou „mozaikou“ tradiční dřecí
va
ná
oz
-p
vě
pobyto
věné a francouzské koloniální architektury (Wat Xieng Thong – mistrovské dílo buddhizájezd 2020
stického stavitelství 16. stol.; Královský palác postavený ve francouzském stylu; Wat
Sene Souk Haram – alias chrám 100 000 pokladů...). Návrat na ubytování.
9. den Půldenní vyhlídková plavba lodí po MEKONGU k jeskyni PAK OU, posvátnému místu vyzdobenému stovkami soch a sošek Buddhy. Cestou zastávka ve vesnici
známé produkcí místní „whisky“. Odpoledne výlet k fotogenickým vodopádům TAD
SAE s vodou přetékající přes vápencové schody do tyrkysově zbarvených tůní. Návrat
do Luang Prabangu. Pozorování západu slunce z kopce Phu Si vyzdobeného 24 m
vysokou stúpou That Chomsi. Návštěva večerního trhu. Nocleh.
10. den Volné dopoledne v Luang Prabang. Odpoledne odlet do Bangkoku. Ubytování v Bangkoku.
11. den Transfer na ostrov KOH CHANG, který je největším ostrovem severovýchodní části Thajska, cca 30 km dlouhý a 14 km
široký. Moře je zde příjemně teplé a průzračné. Pláže pokrývá převážně jemný písek, zatímco vnitrozemí je hornaté a pokryté
tropickou vegetací. Ubytování na jedné z nejkrásnějších pláží západní části ostrova – ve středisku Khlong Prao.
12.-15. den Pobyt na ostrově Koh Chang. Středisko nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy a aktivit (potápění,
šnorchlování na korálových útesech, trekking v horách, jízdu na slonech, mořský kayaking, lodní výlety po okolních ostrovech…)
16. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
17. den Přílet přes Dubaj do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
206701    27.01.-12.02.2020*    51 000 Kč
prohlídka Bangkoku: 1 900 Kč
časová sleva při uzavření smlouvy do 31.8.2019: 1 000 Kč
*přesný termín zájezdů bude známý nejpozději v květnu 2019
(možnost prodloužení pobytu na ostrově Koh Chang)
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bangkok – Praha, Bangkok – Chiang Mai, Chiang Mai – Luang Prabang, Luang Prabang – Bangkok (vždy včetně odbaveného zavazadla), dopravu klimatizovaným mikrobusem, 14× ubytování v hotelu (2 lůžkové klimatizované pokoje
s možností přistýlky a vlastním soc. zař.), 14x snídani, průvodce, poj. CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 100 USD, vízum do Laosu – 35 USD (vyřizuje se na místě)
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THAJSKO – Koh Chang – Koh Kood
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy přes Dubaj do Thajska.
2. den Přílet do thajské metropole BANGKOKU. Transfer na ostrov KOH CHANG, který je největším ostrovem severovýchodní
části Thajska, cca 30 km dlouhý a 14 km široký. Moře je zde příjemně teplé a průzračné. Pláže pokrývá převážně jemný písek, zatímco vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou vegetací. Ubytování na jedné z nejkrásnějších pláží západní části ostrova – ve středisku
Khlong Prao. Resorty se nacházejí v zahradě na břehu moře (www.chaichetresort.com; www.coconutkohchang.com).
3.-15. den Pobyt na ostrově Koh Chang. Středisko nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy a aktivit (potápění, šnorchlování na korálových útesech, trekking v horách, jízdu na slonech, mořský kayaking, lodní výlety po okolních ostrovech…).
16. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
20
17. den Přílet přes Dubaj do Prahy.
pobytový zájezd 20
FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
(14 – 28
BANGKOK: 1 900 Kč
Na první 2 noci lze zajistit ubytování v Bangkoku – www.bangkokpalace.com a absolvovat prohlídku Bangkoku s česky hovořícím průvodcem dne 14.01./29.01./13.02.2020
(pobyt na Koh Changu se tím zkrátí o 2 noci). Program: výlet lodí po řece Chao Phraya,
návštěva chrámů Wat Pho (socha ležícího Buddhy), Wat Traimit (socha zlatého Buddhy),
prohlídka královského paláce s chrámem Smaragdového Buddhy... Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem, českého průvodce, výlet lodí po řece, vstupné dle programu.

nocí)

ŘEKA KWAI: 3 000 Kč
Zájezd je možné rovněž rozšířit o 2 denní výlet z Bangkoku na řeku Kwai zahrnující „trh
na železnici“, plovoucí trhy Damnoen Saduak, slavný most přes řeku Kwai včetně hřbitova a válečného muzea, NP Sai Yok (výlet na voru k vodopádu), okouzlující vodopády
Erawan... Nocleh bude zajištěn v hotelu situovaném na řece (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením). Termíny 15.01.-16.01./14.02.-15.02.2020 (pobyt na Koh
Changu se tím zkrátí o další 2 noci). Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem, českého
průvodce, 1× ubytování se snídaní, 2× oběd, 1× večeři, vstupné dle programu.
SEVERNÍ THAJSKO: 8 900 Kč
V termínu 29.01.-02.02.2020 můžete absolvovat výlet do severního Thajska s českým
průvodcem (lze kombinovat s prohlídkou Bangkoku). Program viz 3.-7. den zájezdu
Thajsko-Laos (str. 6), jen 02.02. 2020 bude zajištěna letenka do Bangkoku a následný
transfer na Koh Chang. Cena zahrnuje: letenku, transfery, 4× ubytování se snídaní v hotelu, českého průvodce (nezahrnuje vstupné – cca 2 000 THB).
OSTROV KOH KOOD:
Na přání pro vás zajistíme výlet na ostrov Koh Kood, který je dosud nedotčený masovým turismem a kam vás z Koh Changu za cca 1,5 hod. dopraví rychloloď. Doporučená
délka pobytu je 3-4 noci. Cena zpátečního transferu je 1 500 Kč/os. Ubytování zajistíme
v Koh Kood Resortu (www.kohkoodresort.in.th), přímo na břehu průzračně čistého
moře. Cena: 2 800 Kč/pokoj (superior garden view) se snídaní pro 2 osoby/noc.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
206201    12.01.-28.01.2020 (14 nocí)*    34 990 Kč
206101    12.01.-11.02.2020 (28 nocí)*    46 590 Kč
206202    27.01.-12.02.2020 (14 nocí)*    34 990 Kč
206203    11.02.-27.02.2020 (14 nocí)*    34 990 Kč
příplatek za ubytování v Coconut resortu (villa 2, Wanishpool 1/2): 1 600 Kč/os. (14 nocí)
příplatek za ubytování v Coconut resortu (villa 2, Wanishpool 1/2): 3 200 Kč/os. (28 nocí)
časová sleva při uzavření smlouvy do 31.8.2019: 1 000 Kč
*přesný termín zájezdů bude známý nejpozději v květnu 2019
(možnost prodloužení pobytu na ostrově Koh Chang)
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bangkok – Praha včetně odbaveného zavazadla, transfery klimatizovaným mikrobusem, ubytování v Chai Chet resortu na ostrově Koh Chang cca 20 m
od pláže (2 lůžkové klimatizované pokoje standard beach s možností přistýlky, minibarem a vlastním sociálním zařízením), snídani, delegáta, pojištění CK proti úpadku

Nabídka zájezdů
leden – březen 2019 na:
www.mamut-tour.cz
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rozšířený program

JAPONSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 21.30 hod. odlet z Prahy přes Dubaj do Japonska.
2. den Večer přílet do TOKIA – metropole země vycházejícího slunce, kde se moderní technologie snoubí se starobylou orientální kulturou. Transfer do hotelu v centru.
3. den První část prohlídky TOKIA: nejstarší čtvrť Asakusa s nejnavštěvovanějším
chrámem hlavního města – Sensódži; vstupní brána Kaminarimon vyzdobená obřím
lampionem; plavba lodí po řece Sumida; císařská zahrada Hamarikjú – zelená oáza
a místo odpočinku uprostřed zástavby mrakodrapů; tokijská zátoka se siluetou mostu
Rainbow Bridge; nákupní a zábavní čtvrť Odaiba; finanční distrikt Ginza s butiky světových značek; futuristické Tokijské kongresové centrum… Návrat na ubytování.
4. den Celodenní výlet do atraktivní oblasti NP FUDŽI-HAKONE zahrnující jízdu vlakem, lodí i lanovkou. Nenáročná procházka přírodou s výhledy na posvátnou sopku FUDŽI, která je nejvyšší horou celého
ostrovního státu. Relaxace v tradičních termálních koupelích Onsen. Večer dokončení prohlídky TOKIA: obchodní a administrativní centrum Šindžuku s nejrušnějším železničním nádražím na světě; večerní panorama ze střechy Tokijské radnice; okrsek
Kabukičó – bývalé doupě mafie Jakuza – dnes čtvrť zábavních podniků nejrůznějšího druhu. Návrat na ubytování.
5. den Přejezd do NIKKÓ (UNESCO), horského střediska uprostřed prastarých cedrových lesů. Návštěva svatyně Tóšógú,
na jejíž výzdobě pracovalo po 2 roky na 15 000 řemeslníků. Prohlídka chrámového komplexu Rinnódži a přilehlé zahrady Šójó-en.
Pokračování k šintoistické svatyni Futarasan s můstkem Šinkjó. Návrat na ubytování.
6. den Hodinová cesta vlakem do starobylého města KAMAKURA, bývalé metropole země: socha velkého bronzového
Buddhy – Daibucu, který se díky vlně tsunami ocitl pod širým nebem; chrám Hasedera s pozlacenou, 9 m vysokou sochou
bohyně milosrdenství vyřezanou z jednoho kusu dřeva; šintoistická svatyně Hačimandžingú. Dvouhodinový přejezd slavným
Šinkansenem z Tokia do Ósaky.
7. den Celodenní prohlídka KJÓTA, historické residence císařů. Při troše štěstí zde potkáte i opravdovou Gejšu v kimonu a tradičních dřevácích geta. Kjóto a jeho okolí je opravdovou pokladnicí historických památek, o čemž svědčí fakt, že hned sedmnáct
objektů je zapsáno na seznamu UNESCO. Prohlídka chrámů Kijomizudera, Nanzendži, „Zlatého“ a „Stříbrného“ pavilónu. Večer
možnost zhlédnutí folklorního představení ve čtvrti Gion.
8. den Výlet do okouzlujícího města NARA s volně se pohybujícími srnami žebrajícími od turistů sušenky. Chrám Tódaidži
- největší dřevěná budova světa. Zastávka v chrámu Fénixe, který je spojený s pěstováním speciálního zeleného čaje (možnost
ochutnávky a nákupu). Procházka 3 km dlouhou řadou bran zasvěcených bohyni Inari (místo natáčení filmu Gejša). Návrat
na ubytování.
9. den Výlet Šinkansenem do nechvalně proslulého města HIROŠIMA (Muzeum atomové bomby, Památník míru...). Cesta
na posvátný ostrov MIJADŽIMA s plovoucí branou Torii (jedna z nejfotografovanějších památek Japonska), svatyní Ucukušima
a pavilonem Senjókaku. Návrat na ubytování.
10. den Dopoledne prohlídka zámku NIDŽÓ, rezidence šogunů s bohatou vnitřní výzdobou. Přejezd rychlovlakem Šinkansen
do HIMEDŽI se samurajským hradem, který je nejzachovalejší středověkou památkou v Japonsku. Právem se tato stavba stala
filmovou kulisou snímků jako Poslední Samuraj, Ran či jedné z Bondovek. Procházka noční Ósakou. Nocleh.
11. den Návštěva ÓSAKY, významného přístavu na poloostrově Honšú, místa odkud
se do celého světa rozšířily instantní nudle (futuristický mrakodrap Umeda s otevřeným
vyhlídkovým ochozem; Ósacký hrad; ochutnávka specialit ve čtvrti Namba; procházka
„retročtvrtí“ Šinsekai…). Transfer na letiště. Večer odlet přes Dubaj zpět do ČR.
12. den Přílet do Prahy v cca 13 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192501    06.05.-17.05.    69 990 Kč
192502    03.06.-14.06.    69 990 Kč
192503    15.10.-26.10.    69 990 Kč
příplatek za pokoj s oddělenými lůžky: 2 500 Kč/os./zájezd
časová sleva: 1 500/1 000 Kč

v ceně 8 jízd
em
slavným Šinkansen letu
na
Airbus A380 ka - Praha
Praha - Dubaj/Osa
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Tokio a Ósaka – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu dle programu (mezi městy je přeprava zajištěna vlaky a expresy Šinkansen; během prohlídek
měst se využívá MHD), 9× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s manželskou postelí
a vlastním sociálním zařízením), 9× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 110 USD

VIETNAM

pobytově-poznávací
zájezd

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 15.30 hod. odlet z Prahy přes Dubaj do Hanoje.
2. den Odpoledne přílet do HANOJE, motorkami přeplněného hlavního města Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá vznešenost dějin se socialistickou přítomností. Ubytování.
3. den Celodenní prohlídka HANOJE (Ho či Minovo mauzoleum, Pagoda jediného
sloupu, Chrám literatury, projížďka rikšami, tradiční představení vodních loutek…). Návrat na ubytování.
4. den Přejezd do NINH BINH, přezdívaného díky okolním vápencovým skalám vstupné v ceně
a zeleným údolím „Halong na pevnině“. Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den
Le Dai Hanh se sochami dávných králů. Plavba lodičkami pohádkovou krajinou s krasovými kopečky a fotogenickými rýžovými políčky až k trojici populárních jeskynních
chodeb TAM COC. Návštěva jeskynní pagody BICH DONG. Ubytování v Ninh Binh.
5. den Průjezd venkovskou krajinou delty Rudé řeky s typickými rýžovými poli. Plavba zátokou HA LONG (UNESCO) s úchvatnými, z moře vystupujícími, vápencovými
skalními věžemi, jejichž počet dosahuje téměř dvou tisíc. Nocleh na lodi.
6. den Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se zastávkou v jeskyni
THIEN CANH SON a s dalšími pohledy na přírodní scenérie „Dračí zátoky“. Po obědě
transfer na ubytování do Hanoje.
7. den Ráno přelet do Hue. Prohlídka císařského města HUE (UNESCO), sídelního města mocné dynastie rodu Nguyenů. Výlet
člunem po Voňavé řece k Pagodě nebeské paní – Thien Mu pocházející z roku 1601. Zastávka u okázalé hrobky císaře Minh Manga. Návštěva majestátní pevnosti z 19. stol., jejíž součástí je Císařské město inspirované čínskými vlivy s vlastním vodním příkopem i pozůstatky Zakázaného purpurového města vyhrazeného pro obytné paláce a panovníkovi konkubíny. Návrat na ubytování.
8. den Panoramatická jízda průsmykem HAI VAN. Zastávka v tzv. MRAMOROVÝCH HORÁCH představujících pět vápencových skal s několika pozoruhodnými jeskynními chrámy. Odpoledne prohlídka okouzlujícího kupeckého městečka HOI AN
(UNESCO), jehož dnes ospale působící kanál řeky Thu Bon býval plný obchodních lodí připlouvajících z celé Asie, ale i daleké
Evropy. Procházka malebnými uličkami s více než 200 let starými domy zámožných obchodníků. Ubytování.
9. den Výlet do MY SON, k působivému areálu s ruinami hinduistických čamských chrámů ukrytých uprostřed hustě zalesněných kopců. Odpoledne návrat do HOI AN, jednoho z nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou atmosférou. Nocleh.
10. den Dopoledne volno v Hoi An. Odpoledne odlet do Saigonu. Transfer na ubytování. Nocleh.
11. den Návštěva nejvýznamnějších památek SAIGONU – bývalé metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a znovusjednocení na Ho Či Minovo město (katedrála, Palác sjednocení, historická tržnice Binh Tay…). Prohlídka pověstného podzemního labyrintu tunelů CU CHI vystavěných jako tajná bojová základna Vietkongu. Návrat na ubytování.
12. den Výlet do DELTY MEKONGU, nejúrodnější oblasti země na největší řece jihovýchodní Asie, jejíž tok se rozlévá do mnoha
ramen propojených umělými kanály. Výlet lodí po Mekongu podél několika ostrůvků se zastávkou na Ostrově jednorožce. Projížďka na dřevěné kánoi. Ochutnávka kokosového cukroví a rýžového vína. Návrat na ubytování do Saigonu.
13. den Přejezd do přímořského letoviska MUI NE. Odpolední odpočinek u moře. Nocleh.
14.-15. den Relaxace na písečných plážích Jihočínského moře. Možnost fakultativních výletů.
16. den Dopoledne koupání. Odpoledne transfer na letiště v Saigonu.
letu
17. den Přílet přes Dubaj do Prahy v cca 13 hod.
Airbus A380 na

raha

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
195303    26.03.-11.04.    55 990 Kč
časová sleva: 1 500/1 000 Kč

Praha - Dubaj - P

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Hanoj, Saigon – Praha, Hanoj – Hue a Da Nang – Saigon (vždy
včetně odbaveného zavazadla), dopravu klimatizovaným autokarem, 13× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1×
ubytování na lodi (2 lůžkové kajuty s vlastním sociálním zařízením), 14× snídani, 6×
oběd nebo večeři, českého a místního průvodce, vstupné dle programu, pojištění CK
proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“, vízum do Vietnamu – 1 000 Kč (vyřizuje CK)
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hotely****

INDIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 17 hod. odlet z Prahy přes Dauhá do Indie.
2. den Ráno přílet do indické metropole DILLÍ. Návštěva Brity přebudovaného Nového Dillí: Kutub Minár, Lotosový chrám, Humajúnova hrobka, India Gate... Večer fakultativně zhlédnutí velkolepé zvukové a světelné show v Červené pevnosti. Ubytování.
3. den Časně ráno odjezd vlakem do paňdžábského AMRITSARU, který je centrem
a posvátným městem sikhského náboženství. V případě časové rezervy návštěva nedaleké vesnice WAGAH na indicko-pákistánské hranici a účast na slavnostním ceremoniálu, který se odehrává každý den před západem slunce za účasti vojenských
jednotek Indie a Pákistánu. Nocleh v Amritsaru.
4. den Prohlídka tzv. ZLATÉHO CHRÁMU – poutního místa sikhů, mající stejný význam jako Jeruzalém pro židy nebo Mekka pro muslimy. Jedná se o pozlacený chrám
uprostřed vodní nádrže obklopené elegantními bílými stavbami. Zastávka u legendární
„zdi mučedníků“ – dějiště masakru, při kterém přišlo během odporu proti britské koloniální nadvládě o život na 1 000 osob. Návrat vlakem do Dillí. Příjezd těsně před
půlnocí. Nocleh v hotelu.
5. den Odjezd busem do DŽAJPÚRU, hlavního města Radžasthánu známého díky
zbarvení domů historického centra jako tzv. „Růžové město“. Ubytování.
6. den Projížďka na slonech k pevnosti AMBER, bývalému sídlu místních maháradžů. Prohlídka DŽAJPÚRU: pětipodlažní palác
Hawa Mahal s 593 malými okénky, kterými urozené ženy mohly nepozorovaně sledovat ruch v ulicích města; astronomická
observatoř s 30 m vysokými slunečními hodinami; Městský palác s muzeem, uličky starého města… Návrat na ubytování.
7. den Průjezd typickou venkovskou krajinou do NP RANTHAMBORE. Ubytování.
8. den Časně ráno safari, během kterého lze spatřit tygry, antilopy, gazely a další exotickou faunu. Přejezd na ubytování
do Ágry, bývalé metropole Mughalské říše ležící na břehu řeky Jamuny. Cestou návštěva FATÉHPÚR SÍKRÍ (UNESCO), městečka
na pokraji pouště s pevností a mešitou vybudovanou císařem Akbarem v letech 1571-1585.
9. den Návštěva jednoho ze sedmi novodobých divů světa a symbolu Indie vystavěného sultánem Šahdžahánem na památku
své zesnulé ženy – impozantního mauzolea TÁDŽ MAHÁL s rozlehlými zahradami a vodními plochami. Prohlídka další skvostné
ukázky mughalské architektury – bohatě zdobené pevnosti ÁGRA zbudované z červeného pískovce. Návštěva monumentální
hrobky sultána Akbara Velikého ze 17. stol. Přejezd nočním vlakem do Váránasí.
10. den Dopoledne příjezd do VÁRÁNASÍ, svatého místa pro všechny hinduisty, buddhisty i džinisty. Ubytování v hotelu. Procházka po ghátech u řeky Gangy. Prohlídka Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá. Večer možnost zhlédnutí
každodenního obřadu Árthí (uzavírání Gangy). Nocleh.
11. den Za svítání projížďka lodí okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po stovky let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Krátký přejezd do SARNÁTHU – prohlídka buddhistických chrámů, stúp a archeologického muzea. Odpoledne návrat Váránasí. Návštěva bazaru
a výrobny hedvábí. Nocleh.
12. den Odlet do DILLÍ. Dokončení prohlídky města: mešita Jama Masjid; procházka přes rušné náměstí Chandi Chowk s bazarem k tzv. Červené pevnosti; Rádž Ghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího…
Ubytování u letiště.
13. den V cca 10 hod. odlet do DAUHÁ. Okružní jízda městem. Koupání. Nocleh.
14. den Celodenní prohlídka DAUHÁ – hlavního města Kataru. Pozdě večer transfer
na letiště.
15. den Přílet do Prahy v cca 8 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
198201    24.09.-08.10.    51 990 Kč
časová sleva: 900/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Dillí – Dauhá – Praha a Váránasí – Dillí včetně odbaveného zavazadla,
dopravu autobusem/vlakem, 11× ubytování v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované
pokoje s vlastním sociálním zařízením),1× ubytování v nočním vlaku (4 lůžková kupé),
12× polopenzi, průvodce, safari, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 120 €, vízum do Indie – 1 500 Kč (vyřizuje CK)
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INDIE – „Zlatý trojúhelník“

ně Eva Mahrová

průvodky
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 14.30 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Indie.
2. den Časně ráno přílet do DILLÍ. Pokračování busem do Ágry (cca 220 km), bývalého hlavního města Mughalské říše a jedné z nejvýznamnějších turistických destinací
Indie. Ubytování. Prohlídka skvostné ukázky Mughalské architektury – bohatě zdobené pevnosti ÁGRA (UNESCO) zbudované z červeného pískovce. Navečer procházka
komplexem zahrad MEHTAB BAGH na břehu řeky Jamuny nabízející nevšední pohled
na slavný Tádž Mahál. Nocleh.
3. den Prohlídka jednoho ze sedmi novodobých divů světa a symbolu Indie vystavěného sultánem Šahdžahánem na památku své předčasně zesnulé ženy – impozantního mauzolea TÁDŽ MAHÁL (UNESCO) s rozlehlými zahradami a vodními plochami.
Exkurze do kamenické dílny na zpracování mramoru pro dekorativní účely (technika
pietra dura). Cestou do Džajpúru (cca 250 km) návštěva FATÉHPÚR SÍKRÍ, městečka na pokraji pouště s pevností vybudovanou císařem Akbarem v letech 1571–1585
na počest súfíského světce Salíma Číštího. Rozměry a propracovanost sultánského
paláce opuštěného 14 let po dokončení kvůli nedostatku vody jsou nevídané a právem
byl zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ubytování.
4. den Celodenní program v DŽAJPÚRU, hlavním městě Radžasthánu přezdívaném
díky zbarvení domů historického centra jako tzv. „Růžové město“: projížďka na slonech do pevnosti AMBER, bývalého sídla místních maháradžů – prohlídka; exteriéry
pětipodlažní Hawa Mahal (Paláce Větru) s 593 malými okénky (tzv. Jharokas), kterými
urozené ženy mohly nepozorovaně sledovat ruch v ulicích města; návštěva Městského
paláce s muzeem dokumentujícím život místních obyvatel; vyzkoušení miniaturní malby na zrnka rýže... Návrat na ubytování.
5. den Odjezd do cca 280 km vzdáleného DILLÍ. Ubytování. Volné odpoledne, případně program s průvodkyní dle zájmu skupiny. Nocleh.
6. den Návštěva Starého a Brity přebudovaného Nového Dillí: India Gate – brána vystavěná k uctění památky Indů padlých během 1. sv. války; Prezidentský palác sloužící
do roku 1950 jako rezidence britského generálního guvernéra; Humajúnova hrobka –
další jedinečná ukázka tzv. Mughalské architektury (UNESCO); Kutub Minár – nejvyšší
cihlový minaret světa vysoký 72 m (UNESCO); proslulý „nerezavějící sloup“... Návrat
na ubytování.
7. den Dokončení prohlídky indické metropole: opevněné Staré město Šáhdžahanabád s nepřeberným množstvím krámků tvořících nekonečné tržiště; náměstí Chandi
Chowk s barvitým bazarem; nezapomenutelná projížďka cyklorikšami labyrintem úzkých uliček umožňující získat syrový obraz pravé Indie; největší mešita Indie – Jama
Masjid z roku 1656; památník Raj Ghat „otce národa“ Mahátma Gándhího; moderní
Bahaj Temple – chrám vybudovaný ve tvaru lotosového květu určený k rozjímání všech
věřících bez rozdílu náboženství; Gurudwara – neobyčejný svatostánek pohostinných
a hrdých Sikhů s typickými turbany a plnovousy, patřící k politické a intelektuální elitě
země... Možnost odpočinku na pokojích až do odjezdu. V noci transfer na letiště.
8. den Přílet přes Istanbul do Prahy v cca 13.30 hod.

hotely****

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191201    02.04.-09.04.    29 990 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Dillí – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným
autokarem, 6× ubytování v hotelu **** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 6× polopenzi, místního a českého průvodce,
pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 100 USD, vízum do Indie – 1 500 Kč (vyřizuje CK)
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SRÍ LANKA – MALEDIVY

letu
Airbus A380 -naPraha
Praha - Dubaj

pobytově-poznávací
zájezd

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 16 hod. odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den V ranních hodinách přílet do Colomba. Návštěva sloního sirotčince PINNAWALA založeného původně pro mláďata, která přišla o matku, bez níž by v džungli jinak
zahynula. Největším zážitkem pro návštěvníky je každodenní koupání slonů. Zastávka
v městečku DAMBULLA – prohlídka jeskynního komplexu skalních chrámů s více než
stovkou soch Buddhy a unikátními nástěnnými malbami (UNESCO). Ubytování.
3. den Prohlídka pozůstatků starověkého města ANURADHAPURA (UNESCO),
bývalého politického a náboženského centra ostrova: Sri Maha Bodni – nejstarší historicky zdokumentovaný strom na světě vypěstovaný z „řízku“ stromu, pod kterým
dosáhl Buddha osvícení; pozůstatky 1 600 sloupů kdysi devítipatrového paláce Brazen; chrám Jetavanarama – údajně největší cihlová stavba světa. Výstup k bývalému
královskému paláci, pevnosti zbudované na temeni žulové „Lví“ skály SIGIRIYA vyzdobené úchvatnými freskami a vyčnívající 200 m vysoko nad okolní džunglí. Návrat
na ubytování.
4. den Návštěva archeologického areálu POLONNARUWA – druhého největšího
starobylého města v zemi. Odpoledne fakultativně projížďka džípy NP MINNERIYA,
který je domovem divokých slonů, levhartů, jelenů, makaků a mnoha druhů ptáků.
Návrat na ubytování.
5. den Zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. Návštěva zahrad
s exotickým kořením v MATALE (ukázka pěstování, zpracování a využití v ájúrvédské
medicíně, možnost nákupu). Pokračování do KANDY, původního hlavního města malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného jezera. Prohlídka chrámu,
ve kterém je uložen Buddhův zub. Večer fakultativně zhlédnutí folklórního představení.
6. den Procházka královskou botanickou zahradou PERADENIYA založenou králem
Sinhalem, která patří mezi nejkrásnější v celé Asii. Panoramatická jízda hornatou krajinou ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ a mohutných vodopádů až do městečka NUWARA ELIYA
vystavěného v anglickém stylu. Cestou návštěva továrny na zpracování vyhlášeného
cejlonského čaje s možností nákupů. Ubytování.
7. den Výlet do NP HORTONSKÉ PLÁNĚ, ležícího více než 2 000 m nad mořem.
Absolvování pěšího okruhu atraktivní pustinou porostlou vysokou travou, rododendrony, ale i džunglí a dále kolem vodopádů až k téměř 1 km vysokému skalnímu srázu
přezdívanému KONEC SVĚTA s krásným výhledem. Přejezd na ubytování do Colomba.
8. den Návštěva COLOMBA, metropole Srí Lanky s výškovými budovami, ale
i pozůstatky britské koloniální architektury. Přelet na MALEDIVY. Transfer člunem
na ubytování.
9.-11. den Pobyt s plnou penzí ve FUN ISLAND RESORTU (www.funislandmaldives.
com), na palmovém ostrůvku s bílým pískem a průzračně čistou vodou s bohatým
podmořským životem. Možnost šnorchlování či lodního výletu na sousední atoly…
12. den Odpoledne transfer lodí na letiště v Male.
13. den Přílet přes Dubaj do Prahy v cca 13 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191101    31.03.-12.04.    57 990 Kč
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Colombo – Male – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu
klimatizovaným autokarem, transfer lodí na atol a zpět, 6× ubytování s polopenzí
v hotelu*** na Srí Lance, 4× ubytování s plnou penzí na Maledivách (vždy 2 lůžkové
klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), místního
a českého průvodce, všechny místní daně a poplatky, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 230 USD, vízum na Srí Lanku – 1 000 Kč (vyřizuje CK)
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SRÍ LANKA

pobytově-poznávací
zájezd

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.-7. den Stejný program jako u zájezdu Srí Lanka – Maledivy (str. 12). Pouze transfer
sedmý den nebude do Colomba, ale do přímořského letoviska KOGGALA.
8.-9. den Volný den u moře. Možnost následujících půldenních fakultativních výletů
(cena cca 30 USD/výlet): 1. plavba po sladkovodním jezeře, prohlídka buddhistického
chrámu a ostrova s výrobou skořice; 2. návštěva impozantní pevnosti Galle zbudované
Holanďany, nákupy na místním tržišti, koupaní v překrásné zátoce Unawatuna.
10. den Odpoledne přesun do COLOMBA. Návštěva metropole Srí Lanky s výškovými budovami, ale i pozůstatky britské koloniální architektury. Transfer na letiště.
11. den Přílet přes Dubaj do Prahy v cca 13 hod.

letu
Airbus A380 -naPraha
Praha - Dubaj

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
197601    27.11.-07.12.    35 990 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Colombo – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 8× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky a vlastním soc. zař.), 8× polopenzi, průvodce, poj. CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 230 USD, fakultativní výlety během pobytu u moře, vízum
na Srí Lanku – 1 000 Kč (vyřizuje CK)

NOVÝ ZÉLAND

20

zájezd 20
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.-2. den Odlet z Prahy s přestupem do Aucklandu.
3. den
Transfer do hotelu. Prohlídka AUCKLANDU, největšího města Nového Zélandu malebně rozloženého mezi vyhaslými sopečnými krátery (věž Sky Tower, akvárium Kelly Tarlton’s). Nocleh.
4. den
Přejezd na poloostrov COROMANDEL. Procházka k pověstným stromům
Kauri (český název je damaroň jižní) řadícím se mezi největší existující stromy. Výlet
k fotogenickému průchozímu skalnímu útvaru CATHEDRAL COVE. Relaxace na pláži HOT WATER BEACH s vyvěrajícími termálními prameny. Ubytování v letovisku
Tauranga.
5. den
Přesun do lázeňského střediska ROTORUA. Návštěva geotermální rezervace WHAKAREWAREWA – maorské vesnice dokumentující život a kulturu původních
obyvatel ostrova. Procházka termální oblastí WAIOTAPU s magicky zbarvenými jezírky,
bublajícím bahnem a gejzíry. Zastávka u peřejí HUKA FALLS s průzračně čistou vodou.
Podél jezera TAUPO dojezd na ubytování do Turangi.
6. den
Celodenní program v NP TONGARIRO, dalším z přírodních klenotů Nového
Zélandu (UNESCO). Absolvování téměř 20 km dlouhého přechodu „Tongariro Alpine Crossing“ vedoucí nevšední dýmající „měsíční“ krajinou s fantastickou siluetou kuželovitých
sopečných vrcholů. Alternativně kratší vycházky dle fyzické kondice. Návrat na ubytování.
7. den
Přejezd do hlavního města WELLINGTONU. Výjezd pozemní lanovkou k botanické zahradě nabízející úžasný pohled
na město. Procházka centrem (nábřežní promenáda, Cuba Street, katedrála sv. Pavla, parlamentní čtvrť...). Nocleh.
8. den
Dopoledne návštěva Národního muzea Te Papa s poutavou multimediální expozicí zahrnující historii i současnost
země ze všech možných pohledů. Cca 3 hod. plavba trajektem přes Cookovu úžinu na jižní ostrov. Vylodění v PICTONU. Ubytování. Vycházka po panoramatické Tirahonga Track (cca 6 km). Nocleh.
9. den
Atraktivní jízda po QUEEN CHARLOTTE DRIVE do nádherné oblasti Marlborough Sounds. Za podpory vodního taxi
procházka po části QUEEN CHARLOTTE TRACK (cca 12 km). Zastávka v městečku NELSON se zajímavým kostelem. Ubytování.
10. den Celodenní program v NP ABEL TASMAN. Přejezd člunem na některou z písečných pláží a procházka (cca 3,5 hod.)
po části jedné z nejvyhledávanějších „Great Walks“ podél hladiny moře, přes divoké pláže a lesním porostem. Návrat na ubytování.
13

NOVÝ ZÉLAND
11. den Průjezd divokým kaňonem řeky BULLER. Přechod po nejdelší visuté lávce
na Novém Zélandu. Zastávka na scénickém mysu CAPE FOULWIND s majestátnými
útesy a majákem. Vycházka k tulení kolonii. Procházka k impozantním skalním útvarům
– tzv. PANCAKE ROCKS bičovaným mořskými vlnami. Ubytování v Greymouth.
12. den Zastávka v městečku HOKITIKA s návštěvou umělecké dílny vyrábějící šperky
z nefritu. Nenáročná procházka k tyrkysově zbarvenému čelu LEDOVCE FRANTIŠKA
JOSEFA. Možnost vyhlídkového letu vrtulníkem. Vycházka podél jezera MATHESON,
na jehož hladině se nádherně odráží silueta pohoří NP Westland. Ubytování ve vesničce
FOX GLACIER s možností pěšího výletu ke stejnojmennému ledovci.
13. den Panoramatická jízda západním pobřežím. Foto zastávka na KNIGHT’S POINT
a procházka k vodopádu FANTAIL CREEK. Přejezd průsmyku HAAST. Pokračování
romantickou krajinou NP ASPIRING podél rozlehlých jezer Wanaka a Hawea do turistického střediska WANAKA. Výstup k jezeru DIAMOND LAKE a na krásnou vyhlídku
s neopakovatelnými pohledy na jezero a okolní hory. Ubytování ve Wanace.
14. den Přejezd do bývalého zlatokopeckého městečka ARROWTOWN s šedesátkou
původních domů zbudovaných v období zlaté horečky. Zastávka u mostu KAWARAU,
kde se zrodil „bungy jumping“. Příjezd do okouzlujícího QUEENSTOWNU. Možnost
výletu historickým parníkem po jezeře Wakatipu, adrenalinové jízdy tryskovými čluny
kaňonem Skippers nebo skalními soutěskami řeky Shotover, výjezd lanovkou na Bob’s
Peak...). Nocleh v Queenstownu.
15. den Dopoledne volno v Queenstownu nebo výlet s průvodcem do městečka GLENORCHY, jednoho z míst natáčení slavného snímku „Pán prstenů“. Krátká procházka
u nástupu na legendární Routeburn Track. Odpoledne přejezd přes TE ANAU na ubytování do Manapouri.
16. den Fascinující jízda s fotografickými zastávkami a krátkými procházkami
po údajně nejkrásnější silnici světa až do MILFORD SOUND. Ikonická cca 2 hod. dech
beroucí plavba po fjordu, která bývá považovaná za zlatý hřeb celého zájezdu. Fakultativně možnost vyhlídkového letu helikoptérou. Návrat na ubytování.
17. den Průjezd charakteristickou přírodní scenérií oblých travnatých kopců s pasoucími se ovcemi do Twizelu.
18. den Cesta podél jezera PUKAKI do vesnice MOUNT COOK, ležící na dosah
stejnojmenné nejvyšší hory novozélandského souostroví. Túra k jezeru HOOKER
a k TASMÁNSKÉMU LEDOVCI, který je se svými cca 27 km nejdelším v zemi. Návštěva multimediálního muzea Edmunda Hillaryho. Zastávka u jezera TEKAPO s blankytně
modrou hladinou a u kamenného kostelíka Dobrého pastýře. Návrat na ubytování.
19. den Přejezd do CHRISTCHURCH, nejangličtějšího novozélandského města poznamenaného zemětřesením, které kompletně zdevastovalo historické jádro. Nocleh.
20. den Dopoledne výlet na BANKSŮV POLOOSTROV. Vyhlídková jízda po tzv. Summit Road vedoucí po okraji jednoho z původních sopečných kráterů. Odpoledne
transfer na letiště v Christchurch. Odlet s mezipřistáním do Evropy.
21. den Přílet do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
205001    03.03.-23.03.2020*    104 000 Kč
časová sleva při uzavření smlouvy do 31.8.2019: 4 000 Kč
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v květnu 2019
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Auckland a Christchurch – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu 12-ti místným mikrobusem (max. obsazenost 9 osob + 1 řidič), 17× ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením; většinou se jedná o studia
s kuchyňským koutem), průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
vstupné – cca 500 NZD, stravování
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ČÍNA

amliner
Boeing 787 Drehá
- Praha
au
na letu Praha - D

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 17 hod. odlet z Prahy přes Dauhá do Číny.
2. den Odpoledne přílet do čínské metropole PEKINGU. Transfer na ubytování.
3. den Prohlídka LETNÍHO PALÁCE, romantického místa ukrytého v zeleni na břehu
jezera Kunming (rekreačního sídla císařského dvora). Největší atrakcí celého areálu
o rozloze přes 290 ha je 8 000 jedinečných kreseb v 750 m dlouhém zastřešeném
koridoru. Zastávka u VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI, která jako obrovský kamenný hrad střežila
říši před vetřelci (výstup na hradby). Vycházka malebnou CESTOU DUCHŮ lemovanou mramorovými sochami reálných i bájných zvířat, vojáků a úředníků, kteří měli
v posmrtném životě císaře ochraňovat. Zastávka u Národního olympijského stadionu
přezdívaného díky specifické konstrukci „PTAČÍ HNÍZDO“. Večeře včetně ochutnávky
pravé pekingské kachny. Návrat na ubytování.
4. den Procházka centrem PEKINGU, jehož srdce tvoří náměstí Nebeského klidu plná penze
o rozloze 40 ha s mauzoleem Mao Ce-tunga uprostřed. Prohlídka tzv. ZAKÁZANÉHO
MĚSTA, bývalého reprezentativního sídla panovníků zapsaného na seznamu UNESCO.
Návštěva CHRÁMU NEBES z roku 1420, ve kterém se císař dvakrát ročně modlil
za dobrou úrodu. Ochutnávka tradičního čínského čaje v některém z místních obchůdků. Přejezd nočním vlakem do Si-Anu.
5. den Příjezd v ranních hodinách. Prohlídka města SI-AN: buddhistický klášterní
komplex VELKÁ PAGODA DIVOKÉ HUSY; městské hradby, které se svou délkou a zachovalostí řadí mezi celosvětové unikáty; muslimská čtvrť s nejstarší mešitou ve vnitřní
Číně... Nocleh.
6. den Prohlídka jedné z nejvýznamnějších čínských památek, tzv. TERAKOTOVÉ ARMÁDY (více než 8 000 soch vojáků, koní
a vojenských povozů k ochraně panovníka v jeho posmrtném životě). Exkurze do dílny na výrobu keramiky. Transfer na ubytování
do města Luoyang.
7. den Návštěva působivého jeskynního komplexu LONGMEN (UNESCO), považovaného za nejbohatší sbírku čínského sochařského umění z 5. – 9. stol. Ve více než 2 300 jeskyních se zde nachází přes 100 000 soch a sošek Buddhy, 43 pagod a 3 600 kamenných desek s vyrytými texty nevyčíslitelné hodnoty. Výlet do legendárního kláštera SHAOLIN proslaveného mytickým a téměř
neuvěřitelným uměním místních bojovníků. Účast na nepřekonatelné show bojového umění KUNG-FU. Ubytování v Čeng-čou.
8. den Přejezd rychlovlakem (cca 5 hod. jízdy) do starobylého SU-ČOU přezdívaného díky důmyslnému systému vodních
kanálů „Benátky orientu“. Výlet lodí po kanálech umožňující nahlédnout do běžného života místních obyvatel. Ubytování.
9. den Prohlídka úchvatné Zahrady mistra rybářských sítí. Exkurze do továrny na výrobu a zpracování hedvábí. Návštěva
malebného vodního města TONGLI nazývaného „Muzeum čínské historie“ s typickými kamennými mosty a nezapomenutelnou
atmosférou. Ubytování v Šanghaji.
10. den Prohlídka ŠANGHAJE považované za „Paříž východu“: nábřeží Bund, malebné korzo na břehu řeky Huangpu, které je
památkovou rezervací honosných budov evropského stylu z počátku minulého století; Nankingská třída (nejznámější obchodní
tepna města); muzeum umění; fakultativně plavba lodí po řece (kontrast staré a hypermoderní zástavby města v oblasti Pudong).
Návrat na ubytování.
11. den Dokončení návštěvy ŠANGHAJE (Chrám Jadeitového Buddhy, zahrada Jü
Jüan, exteriér taoistického Chrámu patrona města, fakultativně dech beroucí vyhlídka
z mrakodrapu Světového finančního centra – 492 m...). Transfer na letiště.
12. den Přílet přes Dauhá do Prahy v cca 13 hod.
tupné v ceně
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192103    01.09.-12.09.    42 590 Kč
časová sleva: 1 000/600 Kč

vs

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Peking a Šanghaj – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu
autobusem/vlakem dle programu, 8× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 1× ubytování v nočním vlaku (4 lůžková
kupé), 9× plnou penzi (snídani, oběd, večeři), českého a místního průvodce, vstupné
dle programu, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
povinné „spropitné“ – 35 USD, vízum do Číny – 2 700 Kč (vyřizuje CK)
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USA – Národní parky s Yellowstonem
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 6.30 nebo 9 hod. odlet z Prahy přes Amsterdam/Paříž do San Francisca. GOLDEN GATE BRIDGE. Nocleh.
2. den Celodenní prohlídka SAN FRANCISCA – nejkrásnějšího města Spojených států. Nocleh.
3. den Návštěva okouzlujícího YOSEMITSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU obklopeného svislými skalami tyčícími se více než
1 000 m vysoko nad údolím, do něhož padají mohutné vodopády. Zastávka na vyhlídce Glacier Point s překrásným výhledem
na legendární El Capitan a nejpříkřejší útes v Severní Americe – Half Dome. Ubytování ve Fresnu.
4. den Prohlídka NP SEQUOIA s největšími a nejstaršími stromy na světě. Ubytování v Bakersfieldu.
5. den Průjezd tzv. „DEATH VALLEY“ (Údolím smrti), kde v létě průměrná teplota dosahuje 45 °C a teplota povrchu země
může dosáhnout téměř bodu varu. Zastávka na tzv. ZABRISKIE POINT (místo natáčení Hvězdných válek), u jezírka BADWATER
– 86 m pod hladinou moře a na pláni DEVIL’S GOLF COURSE plné bizarních solných útvarů. Ubytování v Las Vegas.
6. den Prohlídka HOOVER DAM, mohutného vodního díla na řece Colorado. Návštěva LAS VEGAS, které se stalo synonymem
hazardu. Procházka po hlavním bulváru, tzv. Stripu, s mnoha kýčovitými atrakcemi a světoznámými kasiny. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva NP ZION, který patří mezi opravdové perly utažské přírody. Ubytování v Lehi.
8. den Zastávka ve městě SALT LAKE CITY. Přejezd na západní okraj NP YELLOWSTONE. Ubytování.
9. den Celodenní pobyt v NP YELLOWSTONE s neskutečným množstvím volně se pohybující zvěře (Mamutí horké prameny,
vodopády Lower and Upper Falls, věhlasný gejzír Old Faithful…). Návrat na ubytování.
10. den Vyhlídková jízda s úchvatnými pohledy na pohoří GRAND TETON a kolem jezera JACKSON LAKE. Návštěva zachovalého městečka JACKSON postaveného ve stylu divokého západu. Ubytování v Evanstonu.
11. den Návštěva NP ISLAND IN THE SKY. Fotozastávky s pohledy na interesantní skalní útvary – The Needles. Ubytování.
12. den Prohlídka NP ARCHES plného oranžových skal a smělých skalních oblouků. Procházka nevšedním dílem matky přírody
podél nejznámějších monumentů (Balanced Rock, Double Arch, Delicate Arch...). Návrat na ubytování.
13. den Výlet do MONUMENT VALLEY známého z filmových westernů. Fakultativně okružní jízdy džípy. Ubytování v Page.
14. den Prohlídka BRYCE CANYONU, podivuhodného národního parku s různobarevnými zemními pyramidami. Procházka
po stezkách mezi oranžovo-bílými pískovcovými věžemi (cca 2 hod., Navajo Loop Trail). Návrat na ubytování.
15. den Přejezd do romantické oblasti ANTELOPE CANYON patřící k nejkrásnějším a nejfotografovanějším místům naší planety.
Zastávka u vyhlídky na meandr řeky Colorado zvaného „Koňská podkova“. Průjezd surrealistickou krajinou pískovcových homolí
a vyprahlé pouště u jezera LAKE POWELL (odpočinek u jezera). Návrat na ubytování.
16. den Návštěva velkolepého GRAND CANYONU, jedinečného přírodního skvostu. Panoramatická jízda po tzv. jižní hraně
s mnoha neopakovatelnými vyhlídkami. Fakultativně možnost okružního letu nad fascinující propastí hlubokou téměř 2 km a širokou od 6,5 do 30 km. Průjezd po části slavné ROUTE 66 se zastávkou u historické čerpací stanice. Ubytování v Las Vegas.
17. den Návštěva NP JOSHUA TREE, tajemné pouštní scenérie s pozoruhodnými skalními útvary pojmenované podle sukovitých a groteskně pokroucených jutovníků. Ubytování v Los Angeles.
18. den Návštěva filmových studií společnosti UNIVERSAL. Prohlídka Hollywoodu – mekky světového filmového průmyslu
a nejznámějších míst jako je Hollywood Boullevard, Beverly Hills... Návrat na ubytování.
19. den Transfer na letiště v Los Angeles a odlet zpět do Evropy.
20. den Přílet přes Amsterdam/Paříž do Prahy v cca 14.30 nebo 18 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
198101    06.05.-25.05.    73 990 Kč
198102    19.05.-07.06.    73 990 Kč
198103    02.09.-21.09.    73 990 Kč
sleva při ubytování na 3. lůžku: 10 200 Kč/zájezd
časová sleva: 1 200/800 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – San Francisco a Los Angeles – Praha včetně odbaveného zavazadla,
dopravu 12-ti místnými mikrobusy (max. obsazenost 9 osob + řidič), 18× ubytování
v hotelu – řetězec Super 8 nebo podobný (2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením a TV; součástí vybavení bývá zpravidla venkovní bazén), průvodce, pojištění
CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
registraci ESTA – 500 Kč (vyřizuje CK), stravování (průvodce je klientům nápomocen při zajištění stravy) a vstupné dle programu (dohromady včetně stravy,
parkovného, letu nad Grand Canyonem a projížďky džípy v Monument Valley cca
650-850 USD/os.)
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USA – N.Y. – Washington – Niagara – Toronto
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet přímou linkou z Prahy do New Yorku v cca 13.30 hod. Transfer do hotelu na LONG ISLANDU.
2. den První část prohlídky NEW YORKU, nejlidnatějšího města USA. Procházka
Manhattanem, o kterém se říká, že nikdy nespí: Battery park; novogotický anglikánský
kostel Trinity Church; finanční čtvrť s ulicí Wall Street, kde se nachází budova americké
burzy; majestátný Brooklynský most; stylová Čínská čtvrť s chrámy, pagodami a neony nasvícenými obchody či restauracemi... Návrat na ubytování.
3. den Návštěva ELLIS ISLAND – místa, kterým dříve museli projít všichni migranti hledající za oceánem nový život, štěstí a svobodu (muzeum imigrace). Přejezd
lodí na Liberty Island se známou, 46 m vysokou, SOCHOU SVOBODY, která se
stala neodmyslitelným symbolem celé země…Odpoledne pokračování v prohlídce města: prestižní Pátá avenue s luxusními obchody; multifunkční hala Madison
Square Garden; náměstí Time Square… Fakultativně zhlédnutí večerního představení Metropolitní opery.
4. den Celodenní výlet do WASHINGTONU. Vyhlídková jízda americkou metropolí:
Bílý dům; monumentální pětiúhelníková budova Pentagonu; Kapitol – místo schůzí zákonodárného sboru USA; monument George Washingtona; Arlingtonský národní hřbitov – tradiční místo posledního odpočinku amerických vojáků a válečných veteránů…
Individuální volno k návštěvě muzeí nebo obrazáren na třídě Mall. Návrat na ubytování.
5. den Pokračování v prohlídce „Velkého jablka“, oblasti středního MANHATTANU:
Grand Central Terminal – vlakové nádraží s největším počtem nástupišť; budova OSN;
Chrysler Building; Rockefellerovo centrum s nádhernou vyhlídkovou terasou; katedrála
sv. Patrika; koncertní síň Carnegie Hall; výjezd na panoramatickou plošinu Empire State
Building (40 let byla tato stavba nejvyšší budovou světa)… Návrat na ubytování.
6. den Dokončení prohlídky NEW YORKU: Central park – 340 ha zelená oáza uprostřed velkoměsta; Metropolitní opera; fakultativně návštěva Metropolitního muzea umění či Guggenheimova muzea – galerie moderního umění… Návrat na ubytování.
7. den Ranní přelet do Buffala. Prohlídka panoramatických vyhlídek na americké
straně NIAGARSKÝCH VODOPÁDŮ. Transfer do hotelu na kanadské straně situovaného jen 5 min. chůze od nejznámější části vodopádů známe pod názvem „Podkova“,
kde se každou sekundu z 52 m vysokého srázů řítí téměř 3 000 m3 vody. Večer účast
na úžasné světlené show promítané na valící se vodní masu. Nocleh.
8. den Přesun do TORONTA – prohlídka moderního města včetně repliky gotického
zámečku Casa Loma. Možnost vyhlídky z věže CN Tower – donedávna nejvyšší stavby
světa. Procházka centrem. Návrat na ubytování.
9. den Dopoledne volno u Niagarských vodopádů. V poledních hodinách transfer
na letiště v Buffalu.
10. den Přílet přes New York do Prahy v cca 12 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
197202    10.10.-19.10.    47 990 Kč
příplatek za pokoj s oddělenými lůžky: 2 000 Kč/os./zájezd
časová sleva: 700/400 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – New York, Buffalo – Praha, New York – Buffalo (vždy včetně odbaveného zavazadla), letištní transfery a výlety dle programu, 8× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s manželským lůžkem, TV a vlastním sociálním zařízením), 6× snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
registraci ESTA – 500 Kč (vyřizuje CK), jízdné na MHD v. N.Y. během prohlídek a vstupné dle programu (celkem cca 250 USD), lodní výlet k Soše Svobody (cena v předprodeji: 750 Kč/dosp. os., resp. 600 Kč/osoba nad 65 let)
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KANADA – USA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 10 hod. odlet z Prahy přes Paříž do amerického Seattlu. Ubytování.
2. den NP MOUNT RAINIER, jehož dominantou je stejnojmenný stratovulkán dosahující výšky 4 392 m (nejvyšší bod celého Kaskádového pohoří). Ubytování.
3. den Překročení kanadské hranice. Průjezd OKANAGAN VALLEY – nejúrodnějším
údolím Britské Kolumbie porostlým ovocnými sady a vyhlášenými vinohrady (degustace vína). Ubytování ve městě KELOWNA, které se díky příjemnému klimatu stalo
jednou z nejrychleji se rozvíjejících aglomerací v Kanadě.
4. den Průjezd NP MT. REVELSTOKE s rozkvetlými loukami a zrcadlícími se jezírky
připomínajícími alpskou krajinu. Pokračování NP GLACIER, který je domovem více než
400 ledovců. Ubytování v městečku Golden obklopeném vysokými štíty hor.
5. den Návštěva NP YOHO, půvabné krajiny působivých skalních stěn a vodopádů: 384 m vysoký vodopád Takakkaw (druhý nejvyšší v zemi), přírodní skvost Natural
Bridge, Emerald Lake (Smaragrové jezero), vyhlídka na unikátní spirálový železniční
tunel Canadian Pacific Railway, procházka podél kaňonu Johnston. Ubytování.
6. den Prohlídka CALGARY, moderní metropole provincie Alberta a centra zimních
sportů (velkolepá zimní zahrada, Calgary Tower, Saddle Dome, olympijská vesnice…).
Ochutnávka zlatavého moku z pivovaru v Canmore. Návrat na ubytování.
7. den Zastávka u okouzlujících jezer LAKE LOUISE a MORAINE LAKE. Pokračování
do NP KOOTENAY. Procházka podél „Mramorového“ kaňonu a k oranžově zbarveným
jezírkům Paint Pots. Návrat na ubytování.
8. den Celodenní program v okolí turistického střediska BANFF s úžasnou scenérií
Skalistých hor v pozadí (jezero Minnewanka, kaskády Bow Falls, relaxace v termální
vodě Banff Hot Springs, vycházka po stezkách v blízkosti města). Návrat na ubytování.
9. den Odpočinek u magicky zbarveného jezera PEYTO LAKE – nejfotogenetičtějšího kanadského jezera. Panoramatická jízda NP JASPER, dech beroucí cestou ICEFIELDS PARKWAY s mnoha atraktivními zastávkami, až ke slavnému ledovci Athabasca, po kterém turisty dopravují speciální „sněžné autobusy“. Ubytování.
10. den Procházka úchvatným kaňonem MALIGNE. Přejezd ke stejnojmennému jezeru (možnost absolvování 2 příjemných turistických okruhů nebo zapůjčení kánoe
či kajaku). Zastávka v městečku JASPER. Fotopauza s výhledem na majestátný MT.
ROBSON (3 954 m). Vzpomínka na Terryho Foxe. Ubytování.
11. den Prohlídka provinčního parku WELLS GRAY. Zastávky u známých vodopádů
Helmcken, Spahat Falls a Dawson Falls. Nenáročná turistika lesem, okolo peřejí a zpět
podél Západního jezera. Ubytování.
12. den Odjezd do lyžařského střediska WHISTLER – dějiště ZOH 2010. Procházka
k vodopádům Nairn Falls. Návštěva muzea indiánských kultur. Ubytování ve Squamishi.
13. den Přesun do VANCOUVERU, centra západní Kanady (Stanley Park, parní hodiny ve čtvrti Gasstown, možnost letu hydroplánem nad městem). Cestou zastávka
u vodopádu Shannon Falls a visuté lávky přes údolí Lynn. Ubytování v USA.
14. den Návštěva výrobních hal renomovaného výrobce letadel – společnosti BOEING.
Transfer na letiště a odlet zpět do Evropy.
15. den Přílet přes Paříž do Prahy v cca 14.30 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192301    09.09.-23.09.    69 990 Kč
časová sleva: 1 200/800 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Seattle – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu 12-ti místnými
mikrobusy (max. obsazenost 8 osob + řidič), 9× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje
s vlastním soc. zařízením), 4× ubytování v apartmánech se 2 oddělenými ložnicemi
(manželská lůžka) a vybavenou kuchyňkou, 12× snídani, průvodce, poj. CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
registraci ESTA – 500 Kč (vyřizuje CK), vstupné (cca 240 CAD + 50 USD)
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MEXIKO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy s přestupem do Mexico City. Transfer na ubytování.
2. den Návštěva pulsující metropole MEXICO CITY (UNESCO) rozprostírající se
na náhorní plošině 2 240 m vysoko nad hladinou moře: hlavní náměstí Zócalo s freskami Diega Rivery na veřejných budovách, Metropolitní katedrála, Národní palác…
Přejezd do čtvrti Xohimilco, plavba po kanálech vybudovaných starými Aztéky. Nocleh.
3. den TEOTIHUACÁN (UNESCO), prohlídka jednoho z nejpůsobivějších archeologických nalezišť v zemi. Procházka po „Cestě mrtvých“ – 2 km dlouhé třídě lemované
zbytky kněžských paláců, chrámů a pyramid: chrám Quetzalcóatla, Pyramida Měsíce
a Slunce… Cestou zpět na ubytování zastávka na poutním místě s kostelem Panny
Marie Guadalupské, kam každoročně zavítají miliony věřících z celé Latinské Ameriky.
4. den Návštěva ruin starobylého města TULA, bývalého centra Toltécké říše se třemi chrámy ve tvaru zkosených pyramid a vysokými sochami – tzv. Atlanťany. Návrat
do Mexico City. Prohlídka expozic vyhlášeného Muzea antropologie. Nocleh.
5. den Přelet z Mexico City do Tuxtla Gutierez. Krátký přejezd do CHIAPA DE CORZO
– prohlídka města. Ubytování.
6. den Výlet lodí do kaňonu SUMIDERO s impozantními strmými skalními stěnami
vystupujícími 1 000 m vysoko nad hladinu řeky Grijalva. Návštěva typických indiánských osídlení SAN JUAN CHAMULA a ZINACANTÁN, jejichž obyvatelé dodnes udržují
staré zvyky a tradice. Ubytování vysoko v horách, ve městě San Cristobal.
7. den Procházka po SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, jednom z nejzachovalejších
španělských koloniálních měst v celém Mexiku. Prohlídka tropického deštného pralesa
s překrásnými vodopády AGUA AZUL. Ubytování v Palenque.
8. den Návštěva pozůstatků dávného mayského města PALENQUE, ukrytého hluboko v džungli mexického státu Chiapas (jedna z nejmystičtějších mayských archeologických lokalit). Přejezd na vyhlídku s úchvatným pohledem na Mexický záliv. Ubytování.
9. den Prohlídka působivého opevněného města CAMPECHE. Odjezd do UXMALU,
návštěva nejvýznamnějšího starověkého sídla na poloostrově Yucatan, kde v době
největšího rozkvětu, v letech 600 – 1 000 n. l., žilo na 25 000 obyvatel: 35 m vysoká
Pyramida kouzelníka (nejvyšší stavba celé oblasti), Quadrangulo de las Monjas, Palác
guvernéra, Velká pyramida… Přejezd do MERIDY, prohlídka okouzlujícího „bílého“ koloniálního města s nejstarší katedrálou na americkém kontinentu. Ubytování.
10. den Návštěva symbolu mayské civilizace – archeologického areálu CHICHÉN
ITZÁ (UNESCO), jednoho ze sedmi novodobých divů světa. Ubytování v CANCÚNU.
11.-13. den Odpočinek na nejkrásnějších plážích Karibiku s programem all inclusive. Možnost fakultativních výletů do archeologických areálů Tulum a Cobá, případně
lodí na ostrov Isla Mujeres. Nocleh.
14. den Transfer na letiště v Cancúnu. Odlet zpět do ČR.
15. den Přílet s přestupem do Prahy.

pobytově-poznávací
zájezd

hotely 4/5*

ive

polopenze/all inclus

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
190301    24.10.-07.11.*    70 990 Kč
časová sleva: 1 000/600 Kč
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v lednu 2019
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Mexico City – Praha, Mexico City – Tuxtla/Gutierez (vždy včetně odbaveného zavazadla), dopravu klimatizovaným autokarem, 9× ubytování s polopenzí
(snídaně a oběd nebo večeře) v hotelu****, 4× ubytování s all inclusive v hotelu*****
v Cancúnu (vždy 2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), místního a českého průvodce, vstupné dle programu, pojištění CK
proti úpadku

vstupné v ceně

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a fakultativní výletu v Cancúnu
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SAE Dubaj – Abu Dhabí – Sharjah – Al Ain

hotely ****

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do emirátu Sharjah v cca 12.30 hod. Ubytování ve stejnojmenné metropoli nacházející se nedaleko Dubaje.
2. den Návštěva SHARJAHU, nejkonzervativnějšího ze všech emirátu, jehož hlavní
město je považováno za kulturní centrum celého arabského světa (Koránové náměstí,
obrazová galerie, pevnost, souk, rozsáhlé Muzeum islámské civilizace…). Odpoledne
relaxace u moře v krásném Al Mamzar Beach Parku v Dubaji. Návrat na ubytování.
3. den Volné dopoledne. Odpoledne první část prohlídky DUBAJE: foto zastávka
s pohledem na Zabeel Palace – sídlo dubajského šejka; návštěva Burj Khalifa, aktuálně
nejvyšší budovy na naší planetě tyčící se 828 m vysoko – výjezd výtahem na otevřenou vyhlídkovou plošinu do 124. patra (452 m), odkud lze dohlédnout téměř 100 km
daleko (návštěvu je žádoucí objednat v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu – cena
v předprodeji činí 1 500 Kč/os., na místě tato atrakce stojí cca 2 400 Kč/os.); volno
v největším obchodním domě světa – Dubai Mall s gigantickým akváriem hostícím
rejnoky a žraloky (nákupy, večeře); večer zhlédnutí kolosálního vodního představení
Dubai Fountain, kdy je každou vteřinu za doprovodu hudby hnáno do výšky až 150 m
více jak 83 000 l vody. Ubytování v Abu Dhabí.
4. den Prohlídka ABU DHABÍ – luxusní metropole Spojených Arabských Emirátů,
která před objevením místních ropných nalezišť byla jen malou beduínskou vesnicí: ostrov Yas Island se závodním okruhem Formule 1; interiéry monumentální mešity Sheika
Zayeda; skanzen Heritage Village dokumentující původní život místních obyvatel v poušti; odpočinek na městské pláži „Corniche“ lemované pobřežním bulvárem, alternativně
návštěva galerie a muzea umění Louvre Abu Dhabí… Návrat na ubytování.
5. den Výlet do AL AINU – věčně zelené palmové oázy ležící na úpatí pohoří Jebel
Hafeet nedaleko ománských hranic. Ubytování v Dubaji.
6. den Pokračování v prohlídce DUBAJE, jedné z nejluxusnějších turistických destinací světa. Návštěva Dubai Miracle Garden – květinové zahrady s miliony květů (pouze
u zájezdu č. 192201). Vyhlídková jízda nadzemním vláčkem, tzv. monorailem, na exkluzivní ostrov The Palm Jumeirah vystavěný ve tvaru palmového stromu. Návštěva
ultramoderní čtvrti Dubai Marina s úžasným panoramatem tvořeným mrakodrapy
a obchodního domu Mall of Emirates, jehož součástí je unikátní krytý lyžařský areál.
Zastávka u Burj Al Arab – nejpřepychovějšího hotelu na světě vybudovaného ve tvaru
napnuté lodní plachty. Fakultativně večeře na lodi při plavbě po Dubai Creek (cena:
1 100 Kč). Návrat na ubytování.
7. den Přesun do starobylé čtvrti Al Fahidi, kde lze obdivovat domy starých perských
obchodníků s typickými „větrnými“ věžemi plnícími funkci dnešní klimatizace. Prohlídka
expozice Dubajského muzea instalované ve 200 let staré pevnosti Al Fahidi. Přejezd tradiční dřevěnou lodí „Abra“ do čtvrti Deira, historického srdce emirátu s voňavým trhem
plným exotického koření a tzv. „zlatým sukem“. Osobní volno. Fakultativně výlet terénními džípy do pouště (adrenalinová jízda ve stylu rallye Dakar, projížďka na velbloudech,
ukázky břišního tance, vyzkoušení vodní dýmky, v ceně 1 300 Kč/os. je i večeře).
8. den Transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 12 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192201    08.03.-15.03.    26 290 Kč
192202    28.10.-04.11.    26 290 Kč
časová sleva: 800/400 Kč
poznámka: upozorňujeme, že při cestě do SAE nesmí být v cestovním pase izraelské vízum
nebo vstupní razítko do Izraele!

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Sharjah – Praha včetně odbaveného zavazadla, 7× ubytování
v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 7×
snídani, výlety a vstupné dle programu (vyjma vstupného a fakultativních výletů
uvedených za doplatek – viz. program), průvodce, pojištění CK proti úpadku
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JORDÁNSKO

novinka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Ammánu v cca 12.30 hod. Transfer na ubytování.
2. den Prohlídka AMMÁNU, metropole Jordánska malebně rozložené na bezmála dvou desítkách kopců. Nejvýznamnější památkou z římského období je
mohutný amfiteátr s kapacitou 6 000 diváků, který se nachází přímo uprostřed
města. Neméně zajímavou památkou z 2. stol. př. n. l. je nedaleký Odeon. Období
vlády muslimských panovníků symbolizuje Citadela s pozůstatky hradeb a palácový komplex El Quasr zbudovaný za vlády umajovských kalifů. Odpoledne
přejezd na pobřeží Mrtvého moře. Odpočinek a koupání na pláži Amman Beach.
Návrat na ubytování.
3. den Návštěva vesnice AJLUN se zříceninou stejnojmenné muslimské pevnosti
ze 12. stol., která byla vystavěna na obranu před útoky křižáků. Dnes kromě muzea
se sbírkou úlomků mozaik a keramiky nabízí především úžasné panorama údolí bájné
řeky Jordánu – jednoho z nejposvátnějších toků světa. Prohlídka starověkého města
JERASH přezdívaného „Pompeje“ východu. Toto místo se řadí mezi nejzachovalejší
řecko-římská sídla na Středním východě (chrám Artemidy a Dia, hipodrom, sloupové
kolonády, římské lázně…). Návrat na ubytování.
4. den Přejezd na jih země, po části tzv. KRÁLOVSKÉ CESTY vinoucí se
okouzlující krajinou s nádhernými výhledy. Svého času se jednalo o významnou
obchodní spojnici využívanou rovněž početnými armádami, ale také poutníky.
Mimochodem, Jordánsko je jedinou zemí na světě, kterou prošli všichni tři proroci: Ježíš, Mojžíš i Mohamed. Návštěva města MADABA vyhlášeného pro své
mozaiky a především díky tzv. Madabské mapě – mozaice zachycující Svatou
zemi a Jeruzalém. Nedaleko se nachází světoznámé poutní místo – 800 m vysoká
hora NEBO, na kterou vystoupil Mojžíš z Moábských pustin a nakonec zde nalezl
svou smrt. Pokračování přes Wadi Moujeb k monumentálnímu křižáckému hradu
KERAK kombinujícímu prvky evropské, byzantské a arabské architektury. Ubytování v Petře.
5. den Celodenní návštěva starobylého skalního města PETRA – jedné z nejvýznamnějších památek naší planety právem zařazené na seznam sedmi novodobých divů
světa. Procházka přes kilometr dlouhou, impozantní soutěskou Siq – úzkou trhlinou
mezi dvěma převislými útesy vysokými přes 100 m, na jejímž konci se otevře pohled
na velkolepou „Pokladnici“ – majestátní hrobku panovníků dokumentující neuvěřitelnou
zručnost místních kameníků. Návrat na ubytování.
6. den Přesun do fascinující přírodní rezervace Wádí Rum, tzv. MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ,
považovaného za nejkrásnější pouštní scenérii na světě obývanou cca 2 000 beduíny
kmene Zalabia. Dvouhodinová projížďka džípy úchvatnou krajinou bizarních pískovcových skalních útvarů vyrůstajících z doruda zbarveného písku. Přejezd na pobřeží Rudého moře, do populárního letoviska AGABA nedaleko hranic s Izraelem a Saudskou
Arábií. Ubytování.
7. den Volný den u moře. Relaxace a koupání. Nocleh.
8. den Transfer na letiště do Ammánu. Přílet do Prahy v cca 21 hod.

hotely ****

polopenze

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
190702    15.10.-22.10.    25 990 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Ammán – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× polopenzi, místního a českého průvodce, vízum do Jordánska, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 160 USD
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ARMÉNIE – GRUZIE

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 19.30 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Gruzie.
2. den V nočních hodinách přílet do gruzínské metropole TBILISI, malebně rozložené na březích řeky Kura. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností města: starobylé jádro s úzkými uličkami, chrámem Metechi, synagogou a katedrálou Sioni; procházka po futuristickém Mostě míru; přejezd
k monumentální soše „Matky Gruzie“ a sestup k pevnosti Narikala, odkud se naskýtají
krásné výhledy na centrum Tbilisi… Relaxace v sirných lázních. Nocleh.
3. den Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnicí vedoucí pohořím VELKÝ
KAVKAZ. Cestou návštěva působivého hradu ANANURI, jednoho z největších a nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických komplexů Gruzie. Pokračování v panoramatické jízdě se zastávkou v průsmyku Džvari (2 400 m). Příjezd do stylového
horského střediska STEPANSMINDA, odkud se vydáte džípy k poutnímu kostelíku
GERGETI (2 170 m) s úchvatným panoramatem mohutných ledovců a majestátných
štítů Kavkazu v čele s legendární horou KAZBEK (5 047 m). Návrat na ubytování.
4. den Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala křesťanství. Prohlídka výstavného kláštera HAGHPAT (UNESCO), představujícího vrchol místní religiózní architektury inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického
monastýru SAGMOSAVANK ze 13. stol., vystavěného na hraně impozantního kaňonu
řeky Kasakh. Přejezd do Jerevanu. Ubytování.
5. den Prohlídka JEREVANU, hlavního města Arménie (památník genocidy z roku
1915, muzeum Matenadaran s vzácnými rukopisy…). Exkurze do závodu NOY produkující světoznámý koňak (ochutnávka). Návštěva EČMIADZINU, sídla „katholikose“
(hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem skvostných chrámů na seznamu
UNESCO. Zastávka u pozůstatků katedrály ZVARTNOC. Návrat na ubytování.
6. den Návštěva monastýru CHOR VIRAP se siluetou biblické hory Ararat v pozadí.
Největší zajímavostí je kromě chrámu Matky Boží také kobka sv. Řehoře, ve které tento
světec strávil 13 let svého života, než vyléčil pohanského krále ze šílenství. Prohlídka atraktivního kláštera NORAVANK ležícího v krásném údolí lemovaném do červena
zbarvenými skalami. Zvláštností je dvoupatrový kostel ze 14. stol. Návrat na ubytování.
7. den Zastávka u antického svatostánku GARNI zasvěceného bohu slunce Heliovi.
Návštěva turisty i místními obyvateli vyhledávaného kláštera GEGHARD (UNESCO)
představující řadu kostelů a hrobek, z nichž většina je vytesána přímo do skály. Uvážete-li zde prý svůj kapesníček na některý z keřů, Vaše přání se vyplní. Cesta podél
rozlehlého jezera SEVAN (plocha 940 km2) rozprostírajícího se téměř 2 000 m vysoko.
Překročení hranice zpět do Gruzie. Ubytování v Tbilisi.
8. den MCCHETA – prohlídka bývalého hlavního města a duchovního centra Gruzie
s chrámem Džvari zbudovaným na skalním ostrohu a opevněnou katedrálou Sveticchoveli z 11. stol. (UNESCO). Zastávka v GORI, rodišti J.V. Stalina. Návštěva muzea
oslavující kult tohoto nechvalně proslulého diktátora. Prohlídka unikátního prehistorického skalního města UPLISCICHE pocházejícího z prvního tisíciletí před Kristem (150
jeskynních místností a chodeb). Návrat na ubytování.
9. den Ráno transfer na letiště. Přílet přes Istanbul do Prahy v cca 14 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
190801    04.06.-12.06.    26 990 Kč
190802    16.09.-24.09.    26 990 Kč
190803    01.10.-09.10.    26 990 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Tbilisi – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným
autokarem, 8× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 50 €

22

UZBEKISTÁN

hotely ****

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 13 hod. odlet z Prahy přes Moskvu do Uzbekistánu.
2. den Brzy ráno přílet do TAŠKENTU. Transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích.
Po pozdější snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností uzbecké metropole:
Muslimské centrum Khast Imom s Páteční mešitou Hazroti Imom a velkolepou Barak
Khánovou medresou; mauzoleum Kafal Šašího, náměstí Nezávislosti s budovou vlády,
senátu a mnoha fontánami; Muzeum užitého umění; rušný Chorsu Bazar ukrytý pod
gigantickou modrou kopulí; památník obětem zemětřesení z roku 1966; projížďka jediným funkčním metrem ve střední Asii… Návrat na ubytování.
3. den Ráno přelet vnitrostátní linkou do Urgenče. Prohlídka CHIVY (UNESCO) – památkového klenotu Střední Asie: vnitřní město Ičan-Kala, medresa chána Muhammeda
Amina s minaretem Kalta Minor, mauzoleum Pahlavána Mahmúda a mešita Juma s ojedinělou možností vystoupat na minaret, palác Tosh-Khowli (Harém).... Vyhlídka na staré
město z pevnosti Kunya Ark z 12. stol., která sloužila jako chánův palác. Ubytování.
4. den Celodenní přejezd pouští KYZYL-KUM ve stopách dávných karavan putujících
Hedvábnou stezkou. Cestou zastávky s panoramatickými výhledy na poušť, která tvoří
téměř 60% rozlohy Uzbekistánu a krajinu podél řeky Amu Darya. Ubytování v Buchaře.
5. den Prohlídka BUCHARY (UNESCO): pevnost Ark – sídlo bucharských emírů,
symbol vznešenosti a moci; nejkrásnější mešita města – Bolo Hau; zdobná mauzolea Ismaila Samaního a Česme Ajúba... Několik kilometrů severně od centra návštěva
paláce Sitorai Makhi Khosa, známého spíše jako Letní palác emíra. Tento „palác měsíce a hvězd“ byl vybudován v roce 1911 pro posledního bucharského emíra Saida
Alimchána. Na závěr dne prohlídka mauzolea sv. Bakhouddina, důležitého místa pro
muslimy, kteří se zde modlí za uzdravení a splnění svých přání. Návrat na ubytování.
6. den Dokončení prohlídky BUCHARY – fascinujícího města, které kdysi bývalo významným obchodním centrem na tzv. Hedvábné stezce (unikátní vodojem Lyabi Hauz
obklopený 400 let starými morušemi, okouzlující medresa Čor Minor, nejvyšší minaret
Kalján, tradiční uzbecký bazar s orientálním zbožím...). Přesun autokarem do Samarkandu se zastávkou v karavanseraji RABAT MALIK, bývalém letním sídle dynastie Karachanovců s dochovanými zbytky vstupní brány a půdorysů budov. Nocleh v Samarkandu.
7. den První část návštěvy bájného SAMARKANDU, přezdívaného „město modrých
paláců“. Během prohlídky uvidíte náměstí Registran a mauzoleum Gur Emir s hrobkou
velkého Tamerlána. Chybět nebude návštěva grandiózní mešity Bibi Khanum s charakteristickými modrými kopulemi, architektonického komplexu „Šachi Zinda“, Ulughbekovy observatoře... Možnost nákupů v orientální tržnici „Siyob bazar“ překypující
nejrůznějšími druhy komodit. Návrat na ubytování.
8. den Pokračování v prohlídce SAMARKANDU: návštěva muzea Afrosiyab ilustrujícího dějiny města od dob Alexandra Velikého až po nedávnou minulost a mauzolea proroka Daniela situovaného na veleposvátném místě a to nejen pro muslimy, ale i křesťany a židy. Přejezd do vesnice KONIGIL, kde se stále papír vyrábí prastarým způsobem
z moruše. Odpoledne dvouhodinová jízda rychlovlakem do Taškentu. Ubytování.
9. den Brzy ráno odlet z Taškentu. Přílet přes Moskvu do Prahy v cca 12 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
195801    15.05.-23.05.    36 900 Kč
časová sleva: 800/500 Kč

polopenze

vstupné v ceně

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Taškent – Praha a Taškent – Urgenč včetně odbaveného zavazadla,
dopravu klimatizovaným autokarem a rychlovlakem, 7× ubytování v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× polopenzi, českého a místního průvodce, vstupné dle programu, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ – cca 20 USD, vízum do Uzbekistánu – 1 000 Kč (vyřizuje CK)
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RUSKO – Bajkal
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 1 hod. ráno odlet z Prahy přes Moskvu do Irkutsku. Krátký transfer
na ubytování.
2. den Přesun busem na vlakové nádraží v Irkutsku, které je jednou z významných
zastávek slavné Transsibiřské magistrály. Vyhlídková jízda po historické trati populární
KRUGOBAJKALKY. Během celodenního výletu vlakem (celkem cca 8 hod. včetně procházek a fotografických zastávek) se Vám naskytnou neopakovatelné výhledy na typickou tajgu porostlou lesy s venkovskými usedlostmi a téměř opuštěnými nádražími.
Chybět nebudou ani pohledy na nekonečnou hladinu BAJKALU a lehké procházky
přírodou. Krátký přejezd trajektem z „Port Bajkalu“ přes řeku ANGARU (jediný odtok
Bajkalu) do turistického střediska LISTVJANKA na břehu nejhlubšího jezera světa
s křišťálově průzračnou vodou plnou ryb. Ubytování.
3. den Prohlídka rybího trhu nabízející rovněž možnost nákupu nejrůznějších suvenýrů a stylové vesničky KRESTOVKA s kostelem sv. Mikuláše. Nenáročná vycházka
tajgou. Návštěva NĚRPINÁRIA (tulení show). Po obědě výjezd lanovkou na vyhlídku
ČERSKÉHO KÁMEN. Prohlídka etnografického skanzenu v TALCY a zajímavého muzea
Bajkalské přírody s akváriem. Návrat na ubytování.
4. den Transfer autobusem a krátkým trajektem na ostrov OLCHON – největší
na Bajkalském jezeře. Rozkládá se v západní části jezera na 730 km2. Východní pobřeží ostrova je velmi členité, to západní pak tvoří vysoké skalní hřebeny. V současné
době zde žije asi 1 500 obyvatel, většinou burjatského původu. Olchon je významným
posvátným místem nejen v Rusku, ale i v rámci celé Asie. Odpoledne příjezd terénními
vozy do rybářské osady CHUŽIR. Ubytování v turistickém komplexu „Baikalov Ostrog“.
Výlet k Šamanské skále s jeskyní, ve které údajně žil vládce ostrova. Dříve byla skála používaná také pro různé rituály burjatských šamanů. Fakultativně večerní relaxace
v tradiční ruské baně (sauně). Nocleh.
5. den Celodenní exkurze terénními vozy 4×4 na MYS CHOBOJ (nejsevernější výběžek ostrova Olchon). Cesta vede atraktivní stepní krajinou s voňavými borovými lesy,
písečnými plážemi, strmými útesy a nabízí velkolepé výhledy. Krátké a nenáročné procházky. Návrat na ubytování. Fakultativně odpočinek v místní sauně.
6. den Fakultativní výlet lodí na ostrůvek OGOJ, kde se nachází krásná buddhistická
stúpa s jedinečným výhledem na ostrov OLCHON a tzv. MALÉ MOŘE. Cesta po ostrově povede stepí, podél písečných pláží a přes opuštěné osady. Návrat do Chužiru okolo
17. hod. Nocleh.
7. den Odjezd terénními vozy do přístavu. Přejezd trajektem a busem zpět do IRKUTSKU, průmyslové a kulturní metropole jižní Sibiře se starobylou atmosférou.
Cestou zastávka na oběd v Ust-Orda, centru burjatské kultury. Podvečerní prohlídka
města Irkutsk zahrnující pravoslavné chrámy i dřevěné domy vyhoštěných děkabristů.
Nocleh.
8. den Dopoledne transfer na letiště. Přílet přes Moskvu do Prahy v cca 19 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
193101    21.08.-28.08.    47 500 Kč
časová sleva: 1 200/800 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Irkutsk – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu dle programu
včetně jízdenky do 1. třídy na „Krugabajkalku“, 7× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× snídani, 5× oběd, místního
a českého průvodce, vstupné a výlety dle programu (s výjimkou lodního výletu na ostrov Ogoj), pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“, výlet na ostrov Ogoj (cca 6-7 hod.) – 1 700 Kč (nutno objednat dopředu),
vízum do Ruska – 2 000 Kč (vyřizuje CK)
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RUSKO – Petrohrad

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do PETROHRADU v cca 11 hod. Okružní jízda bývalou metropolí Ruského impéria. Návštěva chrámu
sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi největší na světě. Ubytování cca 15 min. chůze od Ermitáže.
2. den Prohlídka rozsáhlého komplexu Petropavlovské pevnosti včetně katedrály sv. Petra a Pavla s nepřehlédnutelnou, více
než 120 m vysokou zvonicí a hrobkami dynastie Romanovců. Návštěva pestrobarevného chrámu Kristova vzkříšení postaveného v tradičním ruském stylu. Přesun na Palácové náměstí s impozantním žulovým monolitem zvaným Alexandrův sloup
a velkolepou budovou Zimního paláce. Prohlídka věhlasné Ermitáže. Návrat na ubytování.
3. den Výlet lodí po Něvských kanálech s úžasným panoramatem nejvýznamnějších staveb „Benátek východu“. Prohlídka
paláce PETRODVOREC vystavěného po vzoru francouzského Versailles v obrovském parku (800 ha) s více než 170-ti fontánami různých velkostí. Návštěva letního carského sídla v Puškinu známého pod jménem CARSKOJE SELO. Prohlídka Kateřinského paláce – mistrovského barokního skvostu v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou. Návrat na ubytování.
4. den V ranních hodinách transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 10.30 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192001    01.08.-04.08.    17 700 Kč
časová sleva: 500/300 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Petrohrad – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, výlet lodí po Něvě, 3× ubytování v hotelu Nevsky Aster ***
(www.hotelaster.su) v centru města (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, místního česky hovořícího průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
vstupné – cca 95 € (vstupné je nutné objednat dopředu – bližší informace obdržíte
cca 45 dnů před odletem), vízum do Ruska – 2 000 Kč (vyřizuje CK)

RUSKO – Moskva – Petrohrad

novinka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.-3. den Stejný program jako u zájezdu Rusko – Petrohrad (str. 25) s tím, že výlet po Něvě se uskuteční až 4. den dopoledne.
4. den
Výlet lodí po Něvských kanálech. Přejezd rychlovlakem do MOSKVY (cca 4,5 hod.). Transfer do hotelu cca 10 min.
chůze od stanice metra. Večer metrem na pěší zónu známé ulice Arbat, spjaté s A.S. Puškinem. Návrat na ubytování.
5. den Pokračování v prohlídce MOSKVY: Katedrála Krista Spasitele proslavená vystoupením Pussy Riot; Rudé náměstí
(UNESCO) s chrámem Vasila Blaženého, mauzoleem V. I. Lenina a obchodním domem GUM; Kreml (sakrální stavby, zvon car-kolokol, dělo car-puška, zvonice Ivana Velikého, Zbrojnice), fakultativní prohlídka tzv. Diamantovém fondu. Návrat na ubytování.
6. den Prohlídka Novoděvičího ženského kláštera (UNESCO), který se řadí mezi nejkrásnější v celém Rusku. Jeho součástí
je i hřbitov, kde odpočívají nejvýznamnější osobnosti ruských dějin. Procházka parkem Zaryadye s moderním visutým mostem
končícím nad řekou Moskvou. Vycházka čtvrtí Kitaj-gorod, bývalým obchodním srdcem města s řadou cenných budov. Okružní
jízda moskevským metrem, centrální kruhovou linkou se stanicemi, které mnohdy svou honosnou výzdobou připomínají zdobné
paláce. V odpoledních hodinách transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 21 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
195101    15.08.-20.08.    24 990 Kč
časová sleva: 700/500 Kč

letadlo

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Petrohrad a Moskva – Praha včetně odbaveného zavazadla, jízdenku
na vlak, dopravu klimatizovaným autokarem, výlet lodí po Něvě, 5× ubytování v hotelu
*** (www.hotelaster.su; www.es-hotel.ru; 2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 5× snídani, místního česky hovořícího průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
vstupné – cca 165 € (vstupné je nutné objednat před odletem – bližší informace obdržíte cca 45 dnů před odletem), vízum do Ruska – 2 000 Kč (vyřizuje CK)
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POBALTSKÉ REPUBLIKY

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 9 hod. odlet z Prahy přes Rigu do Tallinnu. Transfer na ubytování situované na okraji metropole Estonska.
2. den Návštěva nejrozlehlejšího estonského národního parku LAHEMAA s typickými rybářskými osadami a krajinou posetou tzv. „bludnými kameny“, které jsou
pozůstatky dávné činnosti ledovců. Prohlídka TALLINNU – hanzovního města, které
je muzeem středověké architektury. Procházka malebným historickým centrem, kde
kostely střídají klášterní budovy a kupecké domy z 15.-17. stol. (gotická radnice, kostel sv. Olafa, nejstarší lékárna, věž Dlouhý Herman, hradby, vrch Toompea…). Návrat
na ubytování.
3. den Přejezd do Lotyšska se zastávkou v národním parku GAUJA přezdívaném „Lotyšské Švýcarsko“. Husté lesy obývané rozmanitou faunou zde doplňují blankytně modrá jezera, neobyčejné skalní útvary a jeskyně. Návštěva hradu TURAIDA ze 13. stol., nádherně situovaného na kopci, vysoko nad tokem
řeky Gauja. Po zásahu bleskem a následném výbuchu skladu střelného prachu
v 18. stol. byla pevnost znovu vystavěna z červených cihel a právem dnes patří
mezi nejnavštěvovanější turistické atrakce země. Zastávka v oblíbeném rekreačním středisku SIGULDA, které je zároveň jedním z mála lyžařských areálů v zemi.
Ubytování v Rize.
4. den Prohlídka RIGY – lotyšského hlavního města s největší gotickou katedrálou
celého Pobaltí, nejstarší pobaltskou burzou a okouzlujícími úzkými uličkami starého
města (výstavné gotické domy cechu „Černých hlav“, Švédská brána, Prašná věž,
secesní čtvrť zapsaná na seznamu UNESCO…). Přejezd na ubytování do litevského
Vilniusu.
5. den 	 Prohlídka VILNIUSU, kdysi třetího největšího židovského města světa, pro
nějž se vžilo označení „Jeruzalém severu“ (Gediminasův hrad, katedrála sv. Stanislava,
gotický komplex sv. Bernardina a sv. Anny…). Návštěva někdejšího sídla litevských
knížat, vodního hradu TRAKAI z počátku 14. stol. Ubytování ve městě Klaipéda, v jednom z mála nezamrzajících přístavů na severu Evropy, kam se za totality mohlo vstoupit pouze se zvláštním povolením.
6. den Celodenní výlet na téměř 100 km dlouhý poloostrov KURSKÁ KOSA,
úzký pás země (široký od 0,5 km do 4 km) rozdělený mezi Rusko a Litvu. Díky
písčité půdě se pro tuto oblast vytvořenou dle legendy mořskou obryní vžilo
pojmenování „Baltská Sahara“. Procházka po pohyblivých písečných dunách
s možností koupání a návštěva Vrchu čarodějnic v JUOKRANTE (venkovní expozice dřevěných soch čarodějnic a hnízdiště kormoránů). Na závěr dne krátká
prohlídka KLAIPÉDY, významného přístavu s půvabnými středověkými uličkami.
Návrat na ubytování.
7. den 	 Zastávka u HORY KŘÍŽŮ, svatého poutního místa na umělém pahorku, které
nemá ve světě obdoby (několik tisíc křížů symbolizujících utrpení Krista i prostých Litevců jako výraz vzdoru vůči sovětskému režimu). Návštěva honosného zámku RUNDÁLE, nejvýznamnějšího souboru barokních budov na severu Evropy s překrásnými
interiéry a zahradami ve francouzském stylu. Ubytování v Rize.
8. den 	 Dokončení prohlídky RIGY. Transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 19 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192401    07.08.-14.08.    19 990 Kč
příplatek za 7 večeří: 2 700 Kč
časová sleva: 700/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Tallinn a Riga – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním sociálním zařízením), 7× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 50 €
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MADEIRA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet přímou linkou z Prahy do Funchalu v cca 12.30 hod. Transfer do hotelu.
Možnost večeře v podobě fenomenálního steaku z tuňáka. Nocleh.
2. den Návštěva malebné rybářské vesničky CAMARA DE LOBOS, která je „mekkou“ národního drinku Poncha. Proslavená je rovněž pobytem Winstona Churchila,
který ji ztvárnil na malířském plátně. Přejezd na náhorní plošinu PAUL DA SERRA.
Nenáročná vycházka vavřínovým lesem Fanal mezi 600 let starými velikány. Zastávka ve vesnici PORTO MONIZ s možností koupání v zajímavých vulkanických jezírkách. Prohlídka lávových jeskyní a vulkanologického centra SAO VICENTE. Návrat
na ubytování.
3. den Výlet do východní části ostrova se zastávkou na autentickém trhu uprostřed hor, kde lze zakoupit skutečné lokální produkty a kde to místní obyvatelé „roztančí“ už od samého rána. Výjezd na třetí nejvyšší horu PICO DE ARIEIRO (1 818
m). Sjezd na severní úbočí do RIBEIRO FRIO se pstružími sádkami. Procházka
podél místní levády (akvaduktu) na jednu z nejkrásnějších vyhlídek celého ostrova
– tzv. „Balkóny“. Prohlídka městečka SANTANA s typickými modro-červeno-bílými domečky ve tvaru trojúhelníku. Návštěva obce PORTO DA CRUZ s továrnou
na zpracování cukrové třtiny a unikátní lanovkou sloužící zemědělcům při cestě
na obtížně přístupná políčka. Nezapomenutelné panorama z nejvýchodnějšího
mysu PONTA DO SAO LAURENCO, nabízející naprosto odlišnou tvář Madeiry v porovnání s věčně zeleným vnitrozemím. Návrat na ubytování. Ochutnávka vína, sýrů
a dalších místních dobrot na terase hotelu.
4. den Prohlídka hlavního města FUNCHALU včetně návštěvy městské tržnice
s ovocem, květinami a rybami. Košt madeirských vín ve vinařství OLIVEIRAS. Výjezd lanovkou na horu MONTE s krásným výhledem a poutním kostelem Panny Marie,
kde je pohřben Karel I., poslední nekorunovaný český král. Návštěva tropické zahrady
a v případě zájmu možnost jízdy na neobvyklých proutěných saních řízených dvěma
muži v tradičním kroji se slamákem. Návrat na ubytování.
5. den Fakultativně celodenní výlet lodí na ostrov PORTO SANTO – jeden z posledních turisty neobjevených koutů Evropy. Odpočinek a koupání na krásné 9 km dlouhé
písečné „Zlaté pláži“. Možnost zapůjčení skútru, kola či čtyřkolek a prozkoumání ostrova po vlastní ose. Návrat na ubytování.
6. den Ranní kávička u dvanáctimetrové sochy Krista na mysu GARAJAU. Lehká
túra (cca 10 km), kterou v závislosti na kondici skupiny a počasí vybere průvodce.
Může se jednat o levádu nebo pobřežní stezku. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva vyhlídkové terasy nad Údolím jeptišek – CURRAL DAS FREIRAS.
Dole ve vsi ochutnávka místních kaštanových specialit (polévka, likér, chléb, koláč).
Oběd v tradiční restauraci, kde servírují výhradně vyhlášené masové špízy – národní
jídlo Espetada. Přejezd mezi vinohrady a banánovými plantážemi na útes FAJA DOS
PADRES. Fakultativně sjezd lanovkou z útesu dolů na plantáž s tropickým ovocem,
koupání a pohoda na závěr dovolené.
8. den Volné dopoledne. Transfer na letiště. Odlet přímou linkou do Prahy. Přílet
v cca 22 hod.

přímý let

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191501    31.05.-07.06.    24 990 Kč
časová sleva: 900/700 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Funchal – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu autokarem,
7× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním
zařízením), 7× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 65 € + výlet na ostrov Porto Santo cca 65 €
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MADEIRA – Květinový festival
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Lisabonu v cca 19.30 hod. Transfer na ubytování.
2. den Prohlídka LISABONU, prastaré metropole Portugalska ležící u ústí řeky Tejo
do stejnojmenné mořské zátoky (náměstí Praca do Comércio, čtvrť Belém s Památníkem objevitelů v čele s Jindřichem Mořeplavcem, Belémská věž, klášter Svatého
Jeronýma, historické tramvaje, pohled na sochu Ježíše Krista, historický výtah Santa
Justa, možnost návštěvy obřího Oceanária). V cca 22 hod. přelet na Madeiru. Transfer
na ubytování.
3. den Návštěva vyhlídkové terasy u „sopečného“ kráteru nad Údolím jeptišek
– CURRAL DAS FREIRAS a zastávka ve stejnojmenné vesnici s ochutnávkou
místních kaštanových specialit (polévka, likér, chléb, koláč). Odpoledne účast
na KVĚTINOVÉM FESTIVALU – světoznámé slavnosti, během které se ulice města
Funchalu pokryjí kobercem z milionů řezaných květin. Vyvrcholením akce je slavnostní průvod z alegorických vozů za doprovodu lidové hudby a tanečních skupin.
Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka madeirské metropole FUNCHALU včetně návštěvy vyhlášeného
květinového trhu s pestrou nabídkou exotických rostlin a ryb Espada. Výjezd lanovkou
na horu MONTE s krásným panoramatem a poutním kostelem Panny Marie (místo
posledního odpočinku Karla I. – nekorunovaného české krále). Fakultativně jízda na neobvyklých proutěných saních řízených dvěma muži v tradičním kroji se slamákem.
Návrat na ubytování.
5. den Prohlídka původní rybářské vesničky CAMARA DE LOBOS, proslavené
pobytem Winstona Churchilla. Přejezd mezi banánovými plantážemi na impozantní
útes CABO GIRAO – vyhlídkovou plošinu s prosklenou podlahou zavěšenou téměř
600 m nad hladinou Atlantiku. Návštěva lávové jeskyně a vulkanologického centra
SAO VICENTE. Prohlídka vesničky PORTO MONIZ se zajímavými vulkanickými jezírky (koupání). Procházka podél levády (akvaduktu) poblíž osady RABACAL. Návrat
na ubytování.
6. den Návštěva dílny na výrobu proutěného zboží a moderního kostela ve vesnici
CAMACHA. Lehká túra po pestrobarevných útesech SAO LOURENCO v severovýchodní části ostrova. Druhé největší město ostrova – MACHICO. Zastávka u dvanáctimetrové sochy Krista v GARAJAU. Návrat na ubytování.
7. den Výjezd busem na třetí nejvyšší horu Madeiry – PICO DE ARIEIRO. Zastávka
v RIBEIRO FRIO se pstružími sádkami (procházka podél místní levády na jednu z nejkrásnějších vyhlídek ostrova – tzv. „Balkony“). Prohlídka skanzenu SANTANA s typickými modro-červeno-bílými domečky ve tvaru trojúhelníku. Exkurze do zpracovny
cukrové třtiny v městečku PORTO CRUZ. Ochutnávka madeirských vín, sýrů a klobás
na terase hotelu. Nocleh.
8. den Návštěva věhlasné botanické zahrady ve FUNCHALU (ukázky exotické flóry
pocházející nejen z Madeiry, ale i jižní Afriky a Brazílie). Lehká túra podél některé z levád. Konkrétní trasu v závislosti na kondici skupiny a počasí vybere průvodce.
9. den Transfer na letiště ve Funchalu. Přílet přes Lisabon do Prahy v cca 18.30 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192601    03.05.-11.05.    25 490 Kč
časová sleva: 700/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Lisabon – Funchal – Lisabon – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu autokarem, 8× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním sociálním zařízením), 8× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 50 €
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MADEIRA se zastávkou v Lisabonu
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Lisabonu v cca 19.30 hod. Transfer na ubytování.
2. den Prohlídka LISABONU, prastaré metropole Portugalska ležící u ústí řeky Tejo
do stejnojmenné mořské zátoky (náměstí Praca do Comércio, čtvrť Belém s Památníkem objevitelů v čele s Jindřichem Mořeplavcem, Belémská věž, klášter Svatého
Jeronýma, historické tramvaje, pohled na sochu Ježíše Krista, historický výtah Santa
Justa, možnost návštěvy obřího Oceanária). V cca 22 hod. přelet na Madeiru. Transfer
na ubytování.
3. den Návštěva dílny na výrobu proutěného zboží a moderního kostela ve vesnici
CAMACHA. Exkurze do zpracovny cukrové třtiny v městečku PORTO CRUZ. Lehká túra
vulkanickou pouští a po pestrobarevných útesech SAO LOURENCO v severovýchodní
části ostrova. Druhé největší město ostrova – MACHICO. Zastávka u dvanáctimetrové
sochy Krista v GARAJAU. Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka madeirské metropole FUNCHALU včetně návštěvy vyhlášeného
květinového trhu s pestrou nabídkou exotických rostlin a ryb Espada. Výjezd lanovkou
na horu MONTE s krásným výhledem a poutním kostelem Panny Marie (místo posledního odpočinku Karla I. – nekorunovaného české krále). Fakultativně jízda na neobvyklých proutěných saních řízených dvěma muži v tradičním kroji se slamákem. Návrat
na ubytování.
5. den Fakultativně celodenní výlet lodí na ostrov PORTO SANTO – jeden z posledních turisty neobjevených koutů Evropy. Okružní jízda po ostrově (dům K. Kolumba,
větrné mlýny) zakončená odpočinkem na krásné, 9 km dlouhé, písečné pláži. Návrat
na ubytování.
6. den Nenáročná turistika v Madeirských horách – oblasti PICO DE ARIEIRO.
Zastávka v RIBEIRO FRIO se pstružími sádkami. Procházka podél místní levády
(akvaduktu) na jednu z nejkrásnějších vyhlídek ostrova – tzv. „Balkony“. Možnost hřebenové túry na nejvyšší horu ostrova PICO DE RUIVO nabízející fantastické výhledy.
Prohlídka skanzenu SANTANA s typickými modro-červeno-bílými domečky ve tvaru
trojúhelníku. Ochutnávka madeirských vín, sýrů a klobás na terase hotelu.
7. den Návštěva vyhlídkové terasy u „sopečného“ kráteru nad Údolím jeptišek
– CURRAL DAS FREIRAS a zastávka ve stejnojmenné vesnici s ochutnávkou místních kaštanových specialit (polévka, likér, chléb, koláč). Pohodlná procházka podél
levády. Prohlídka věhlasné orchidejové a tropické botanické zahrady ve FUNCHALU
(ukázky exotické flóry pocházející nejen z Madeiry, ale i jižní Afriky a Brazílie). Návrat
na ubytování.
8. den Prohlídka původní rybářské vesničky CAMARA DE LOBOS, proslavené
pobytem Winstona Churchilla. Přejezd mezi banánovými plantážemi na impozantní
útes CABO GIRAO – vyhlídkovou plošinu s prosklenou podlahou zavěšenou téměř 600 m nad hladinou Atlantiku. Návštěva lávové jeskyně a vulkanologického
centra SAO VICENTE. Prohlídka vesničky PORTO MONIZ se zajímavými vulkanickými jezírky (koupání). Procházka okolo levády poblíž osady RABACAL. Návrat
na ubytování.
9. den Transfer na letiště ve Funchalu. Přílet přes Lisabon do Prahy v cca 18.30 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
199701    25.07.-02.08.    25 490 Kč
časová sleva: 900/700 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Lisabon – Funchal – Lisabon – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu autokarem, 8× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním sociálním zařízením), 8× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 65 € + výlet na ostrov Porto Santo cca 70 €
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letadlo

přímý let

polopenze

MAROKO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet přímou linkou z Prahy do MARRAKÉŠE v cca 12.30 hod. Transfer
na ubytování. Procházka medinou (UNESCO) a zbožím překypujícími súky (tržišti).
Nezapomenutelný večer na náměstí Jemaa el Fna. Nocleh.
2. den Návštěva exotické zahrady Majorelle. Přejezd VYSOKÉHO ATLASU přes
sedlo Tizi n’Tichka (2 260 m). Prohlídka opevněné hliněné vesnice – tzv. ksaru – AIT
BENHADOU (UNESCO), která posloužila jako kulisa mnohým slavným filmům (Ježíš Nazaretský, Gladiátor, Honba za klenotem Nilu…) a bývá proto někdy přezdívána
„Hollywood v poušti“. Přejezd do OUARZAZATU, exkurze do filmových studií Atlas,
největších na světě. Ubytování.
3. den Prohlídka kasby (typická pevnostní stavba z červené hlíny) TAOUIRT, bývalého sídla pašů Glaoui. Vyhlídková jízda údolím pouštní řeky DADÉS, tzv. „Cestou tisíce
kasb“ (krásné pohledy na zelené oázy a hory v pozadí). Zastávka v KELAA MGOUNA,
kde se zpracovávají květy známých damašských růží na éterický olej s léčivými účinky.
Nenáročná vycházka úzkou soutěskou řeky TODRA sevřenou 300 m vysokými skalními stěnami. Starověký zavlažovací systém rhetaras. Ubytování v Erfoudu.
4. den Fakultativně výlet na Saharu k písečné duně Erg Chebi – pozorování východu
slunce. Prohlídka palmerie a políček v oáze MERZOUGA. Zastávka u nomádů, žijících
ve stanech. Návrat do ERFOUDU. Prohlídka dílny na zpracování v poušti těženého
mramoru s otisky prvohorních fosilií. Odpoledne průjezd údolím řeky ZIZ a podél přehrady u Er Rachidie. Výhledy na desítky kilometrů dlouhou oázu s datlovými palmami.
Zastávka u tunelu legionářů. Přejezd přes průsmyk STŘEDNÍHO ATLASU – Col de Zad
(2 178 m) do horského střediska Azrou. Ubytování.
5. den Procházka cedrovým lesem v národním parku IFRANE, pozorování makaků.
Přejezd do MEKNÉS (UNESCO), jednoho ze 4 královských měst obklopeného olivovníky a vinicemi. Návštěva památek z doby Moulaye Ismaila, jednoho z prvních panovníků
současné vládnoucí dynastie Alaouitů. Náměstí El Hedim, tržnice, kde nabízejí nejlepší
koření v celém Maroku. Ubytování.
6. den Prohlídka města FÉS (UNESCO), nejstaršího sídla sultánů s typickou islámskou architekturou: židovská čtvrť se synagogou, vyhlídka na město z pevnosti Borj
sud, keramické dílny vyrábějící mozaiky, Medina – mešita Karaouine s nejstarší marockou univerzitou, mauzoleum zakladatele města Moulaye Idrisse II., medresa, knihovna,
nejkrásnější brána Bab Jeloud, súky, koželužny... Ubytování v Rabatu.
7. den Návštěva RABATU, současné rezidence marockého krále Mohameda VI.:
zastávka před branou královského paláce, archeologický areál Chellah s antickými
i středověkými památkami, mauzoleum králů Mohameda V. a Hasana II., pozůstatky
středověké mešity s Hasanovou věží, kasba Oudaias s vyhlídkou na ústí řeky Bou Regreg do oceánu a na město Salé... Přejezd do královského města Marrakéš. Ubytování.
8. den Dokončení prohlídky MARRAKÉŠE s bujnou subtropickou vegetací a charakteristickými načervenalými hradbami ohraničujícími historické centrum. Návštěva
památek na vládnoucí dynastie – mešita Kutubia (klenot vrcholného almohadského
stylu), palác La Bahia, Saadienské hrobky. Transfer na letiště. Odlet přímou linkou
do Prahy. Přílet v cca 21.30 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192901    04.04.-11.04.    24 500 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Marrakéš – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× polopenzi, místního a českého průvodce,
pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 80 € + výlet do Sahary za východem slunce cca 20 €
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TURECKO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 9.30 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Kayseri. Transfer na ubytování.
2. den Celodenní program v oblasti KAPPADOKIE, pohádkové krajině vytvořené
sopečnými vyvřelinami a dešťovou vodou, která pak společně s větrem vymodelovala měsíční krajinu skalních pyramid, kuželů a jiných tvarů dosahujících výšky až 100
metrů. Zastávka v typické vesničce UCHISAR se skalním hradem nabízejícím nádherné
panorama. Výlet do skalního města GÖREME s jeskynními obydlími a kostely prvních
křesťanů. Prohlídka skalního klášterního komplexu ZELVE a pozoruhodného podzemního města KAYMAKLI se spletitým labyrintem chodeb. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva kaňonu IHLARA s malovanými kostely z 6.-11. stol. vytesanými
v měkké sopečné hornině a skalisky neobyčejných tvarů, které posloužily jako kulisa
mnoha filmů. Zastávka v KERVANSARAY SULTANHANI, malé pevnosti, která sloužila
k ochraně a odpočinku karavan. Přejezd do KONYE, bývalého sídla Řádu tančících
dervišů a nejortodoxnějšího města v Turecku. Ubytování.
4. den Návštěva PAMUKKALE, svérázných travertinových teras tvořících kamenné
kaskády a jezírka s minerální vodou. Prohlídka vykopávek dávného lázeňského města
HIERAPOLIS (Apollonův chrám, nekropole, římské divadlo, možnost koupání ve stylovém bazénu s mramorovými sloupy a minerální vodou). Ubytování.
5. den Výlet do jedné z nejkrásnějších antických lokalit – bájného AFRODISIASU,
jehož srdcem byl chrám bohyně Afrodité. Součástí areálu je i největší stadion v malé
Asii s kamennými tribunami pro 50 000 diváků. Prohlídka pozůstatků slavného ARTEMIDINA CHRÁMU, svého času jedné z největších a nejkrásnějších staveb řeckého
světa (právem zařazeného mezi jeden ze sedmi divů světa) a také údajného domku
Panny Marie, kde strávila poslední dny svého života. Ubytování v oblasti Kusadasi.
6. den Návštěva městečka DIDYMA s velkolepým chrámem zvaným Didymaion.
Zastávka v MILÉTU, kdysi významném starověkém městě zmiňovaném v Novém zákoně s dochovaným amfiteátrem z 5. stol. př.n.l. a také v PRIENÉ s ruinami antického
města včetně chrámu Athény Polias. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka věhlasného města PERGAMON s akropolí na skále, ze které je pěkný rozhled. Zastávka v prvním městě Osmanské říše – BURSE. Ubytování v Istanbulu.
8. den Prohlídka starobylého centra ISTANBULU, „brány orientu“ rozložené
na dvou kontinentech: mešita Hagia Sofia (chrám Boží Moudrosti) považována za nejhonosnější stavbu byzantské kultury, která svého času byla největším křesťanským
chrámem světa; úchvatná Modrá Mešita – symbol Istanbulu se 6 minarety; palác
Topkapi – až do roku 1839 oficiální residence osmanských sultánů a centrum vlády
nad celou říší, součástí je i klenotnice s předměty nevyčíslitelné hodnoty; Hipodrom,
který je dnes jednou z nejoblíbenějších promenád; Cisterna Yerebatan – působivě
nasvícená jedinečná podzemní zásobárna vody ze 4. stol. podepřená více než 300
sloupy. Návrat na ubytování.
9. den Výlet lodí po BOSPORU, průlivu pod smělými mosty spojujícími evropskou
a asijskou část města. Návštěva Velkého bazaru, největšího komplexu krytých tržnic
na světě s téměř 60 krytými pasážemi a více než 1 200 obchody. Právě zde lze nejlépe
zažít pravou orientální atmosféru a nakoupit vše od zlata až pro předměty běžné denní
potřeby. Odpoledne transfer na letiště v Istanbulu. Přílet do Prahy v cca 18.30 hod.

novinka

letadlo

polopenze

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
195201    03.10.-11.10.    19 990 Kč
časová sleva: 700/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Kayseri a Istanbul – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu
klimatizovaným autokarem, 8× ubytování v hotelu***/**** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 8× polopenzi, místního a českého průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 100 €
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TURECKO – Istanbul

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Istanbulu v cca 9.30 hod. Transfer na ubytování v centru. Procházka ke Galatskému mostu, jehož spodní část tvoří promenáda lemovaná
obchody a restauracemi. Návštěva rušného Egyptského trhu s kořením a typickými
tureckými dobrotami. Nocleh.
2. den Prohlídka starobylého centra ISTANBULU, „brány orientu“ rozložené na dvou
kontinentech: mešita Hagia Sofia a úchvatná Modrá Mešita – symbol Istanbulu se 6
minarety; palác Topkapi – až do roku 1839 oficiální residence osmanských sultánů;
Hipodrom; Cisterna Yerebatan – podzemní zásobárna vody ze 4. stol. podepřená více
než 300 sloupy. Návrat na ubytování.
3. den Výlet lodí po BOSPORU. Návštěva Velkého bazaru, největšího komplexu krytých tržnic na světě s téměř 60 krytými pasážemi a více než 1 200 obchody. Fakultativní odpočinek v tureckých lázních hammam. Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka čtvrti Galata, obývané původně janovskými a benátskými obchodníky. Výstup na 70 m vysokou Galatskou věž s krásným výhledem na tzv. Zlatý roh.
Podzemní lanová dráha Tünel. Vycházka do nejživější části Istanbulu – čtvrti Taksim.
Transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 18.30 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
195601    30.05.-02.06.    12 990 Kč
195602    26.09.-29.09.    12 990 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Istanbul – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, výlet lodí po Bosporu, 3× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 40 €

letadlo

PORTUGALSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Lisabonu v cca 7 hod. První část prohlídky portugalské metropole. Zastávka na nejzápadnější výspě Evropy – skalnatém mysu CABO DA ROCA.
Transfer na ubytování v Colares (cca 1,5 km od pláže). Volné odpoledne. Nocleh.
2. den Dokončení prohlídky LISABONU (čtvrť Beixa s unikátním výtahem Santa
Justa, náměstí Praca do Comércio, Torre de Belém, Památník objevitelů, klášter
sv. Jeronýma...). Návrat na ubytování.
3. den Návštěva hradbami opevněného města ÓBIDOS, zvaného též „svatební“.
Prohlídka cisterciáckého kláštera ALCOBACA s největším gotickým kostelem v Portugalsku a kláštera Řádu Kristova v TOMARU, bývalého sídla templářských rytířů.
Procházka městečkem FÁTIMA – jedním z nejvýznamnějších poutních míst světa.
Ubytování.
4. den Návštěva města COIMBRA s jednou z mála románských katedrál v Evropě a univerzitou založenou již ve 13. stol. První část prohlídky PORTA s bohatstvím
církevních i světských památek (most Ponte Dom Luís I., katedrála, čtvrť Ribeira...).
Ubytování v Povoa de Varzim.
5. den Prohlídka BRAGY, dávného církevního centra země. Zastávka na známém
poutním místě BOM JESUS DO MONTE. Návštěva GUIMARAES, města, které bývá
nazýváno kolébkou portugalského národa. Návrat na ubytování.
6. den Dokončení prohlídky PORTA. Fakultativně ochutnávka portského vína. Návštěva dominikánského kláštera BATALHA, založeného na počest velkolepých vítězství
portugalských vojsk nad nepřítelem. Ubytování v Colares.
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7. den Návštěva monumentálního kláštera MAFRA, který je největší portugalskou
stavbou. Odpočinek v rybářském městečku ERICEIRA s úzkými uličkami a bílými
domy vypínajícími se vysoko nad hladinou moře. Prohlídka letního sídla portugalských
panovníků ve městě SINTRA. Návrat na ubytování.
8. den Volné dopoledne (odpočinek u moře). Transfer na letiště v Lisabonu. Přílet
do Prahy v cca 19 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191801    06.05.-13.05.    19 500 Kč
191802    23.09.-30.09.    19 990 Kč
příplatek za 7 večeří: 2 600 Kč
časová sleva: 800/600 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Lisabon – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 80 €

ŠPANĚLSKO – Andalusie

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Málagy v cca 18 hod. Transfer na ubytování do letoviska TORREMOLINOS (cca 15 min.) s písečnými plážemi a nepřebernými možnostmi zábavy.
2. den Návštěva SEVILLY, města zvaného pro svoji krásu „perla Andalusie“. Symbolem Sevilly je minaret bývalé mešity, odkud je krásný pohled na město. Prohlídka
Alcázaru, někdejší rezidence emírů, katedrály a židovské čtvrti. Návrat na ubytování.
3. den Cesta pohořím Serranía de Ronda do „bílého“ města RONDA, rozděleného
100 m hlubokým kaňonem řeky Guadalevín. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva jednoho z nejjižnějších cípů Evropy – GIBRALTARU, britského území s pevností střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. Návrat na ubytování. Možnost
zhlédnutí večerního vystoupení flamenka v uměle vybudované jeskyni. Nocleh.
5. den Odpočinek u moře v místě pobytu. Fakultativně výlet lodí z Tarify do marockého TANGERU (bez českého průvodce). Nocleh.
6. den Prohlídka starobylé CÓRDOBY s jedinečnou maurskou mešitou, do které byla
vystavěna křesťanská katedrála. Procházka krásnými zahradami Alcázaru a úzkými
uličkami na bílo natřené židovské čtvrti. Zastávka u dolmenů DOLMEN DE MENGA
(UNESCO), který lze obdivovat i zevnitř a DOLMEN DE VIERA. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka GRANADY, jednoho z nejkrásnějších měst světa ležícího v úrodném údolí Vega s vrcholky Sierry Nevady v pozadí. Návštěva Alhambry, palácového
komplexu maurských staveb včetně královského sídla dynastie Nasridů a úchvatných
zahrad paláce Generalife. Návrat na ubytování.
8. den Dopoledne koupání v moři nebo hotelovém bazénu. Prohlídka MÁLAGY
s pevností Alcazaba, římským divadlem a dalšími památkami. Večer transfer na letiště.
9. den Přílet do Prahy v cca 1.30 hod.

pobytově-poznávací

polopenze s nápoji

hotel****

zájezd

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191701    26.05.-03.06.    20 990 Kč
191702    03.10.-11.10.    20 990 Kč
časová sleva: 700/500 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Málaga – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením; součástí hotelu je venkovní bazén), 7×
polopenzi (bufet) včetně nápojů (pivo, víno, nealko), průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 120 € + lodní výlet do Tangeru cca 70 €
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letadlo

ITÁLIE – Sicílie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Katánie v cca 12.30 hod. Ubytování na severním pobřeží Sicílie.
2. den Fakultativně výlet lodí na ostrov VULCANO. Výstup k doutnající sopce Vulcano
zakončený odpočinkem v sirném bahenním jezírku nebo na pláži. Návštěva sousedního ostrova LIPARI. Návrat na ubytování. Alternativně volný den u moře.
3. den Zastávka v rybářském městečku CEFALU. Prohlídka arcibiskupského sídla
MONREALE, jehož dominantou je nádherná katedrála s úchvatnou mozaikovou výzdobou. Procházka historickou částí PALERMA s normanskými stavbami v orientálním
stylu, barokními památkami i úzkými uličkami starého města. Ubytování.
4. den Zastávka v SEGESTĚ se zbytky řeckého sídliště, chrámem a divadlem. Prohlídka okouzlujícího středověkého městečka ERICE situovaného v nadmořské výšce 800 m, pouhé 2 km od moře (nádherné
výhledy). Průjezd podél solných polí, odkud se přirozeným odpařováním vody získává mořská sůl. Ubytování nedaleko Agrigenta.
5. den AGRIGENTO – návštěva archeologického komplexu se zříceninami antických chrámů. Prohlídka překrásných mozaikových komplexů ze 4. stol. nedaleko městečka PIAZZA ARMERINA. Ubytování na východním pobřeží Sicílie.
6. den Výlet ke kráteru ETNY. Výjezd autobusem do nadmořské výšky cca 2 000 m (možnost návštěvy kráteru Silvestri), odkud
lze dále pokračovat lanovkou o 500 m výše nebo na parkovišti přestoupit to terénních vozidel a nechat se vyvézt téměř 3 000 m
vysoko. Odpoledne prohlídka TAORMINY, jednoho z nejkrásněji položených italských měst s úžasným výhledem na Etnu.
7. den Prohlídka SYRAKUS s řadou památek. Návrat na ubytování. Odpolední odpočinek u Jónského moře. Nocleh.
8. den Transfer na letiště v Katánii. Přílet do Prahy v cca 18 hod.

polopenze

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194301    11.09.-18.09.    22 490 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Katánie – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním sociálním zařízením), 7× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 90 € + lodní výlet Vulcano cca 50 €

letadlo

polopenze
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ITÁLIE – Toskánsko – Elba
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Bologni v cca 12.30 hod. Krátká prohlídka města BOLOGNA.
Transfer do letoviska Marina di Bibbona, do hotelu cca 100 m od krásné písečné pláže.
2. den Volný den. Odpočinek u moře, event. procházka podél pobřeží. Nocleh.
3. den Prohlídka SIENY (UNESCO) – perly Toskánska s četnými památkami gotické architektury (černobílý románsko-gotický dóm, polokruhové svažující se náměstí
Piazza del Campo, Palazzo Pubblico, věž Torre del Mangia…). Návštěva SAN GIMIGNANA, jehož středověký ráz dokreslují hradby a historické rodové věže, díky kterým se
město honosí přezdívkou „středověký Manhattan“. Návrat na ubytování.
4. den Fakultativní celodenní výlet lodí na ELBU (doba plavby cca 1 hod): prohlídka PORTOFERRAIA – hlavního města ostrova s Napoleonovou rezidencí Villa Mulini;
z vesničky MARCIANA (krátká návštěva) výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova
– MONTE CAPANNE s neopakovatelným panoramatem; relaxace na pláži. Klienti, kteří
se nezúčastní výletu na Elbu mohou strávit den odpočinkem u moře v místě ubytování.
5. den Prohlídka starobylé LUCCY, malebného města s výstavnými románskými
kostely a elegantními patricijskými domy obehnanými 4 km dlouhým prstencem hradeb. Návštěva PISY, města proslaveného především svou „šikmou“ věží. Nocleh.
6. den Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států – FLORENCIE, města, které je dnes pokladnicí architektonických památek i uměleckých skvostů a proto je
jedním z turisty nejvyhledávanějších míst na světě. Návrat na ubytování.
7. den Půldenní výlet do městečka VOLTERRA. Procházka strmými uličkami

s okouzlující atmosférou a s četnými dílnami na zpracování alabastru. Návrat na ubytování. Koupání. Nocleh.
hotel 100 m
8. den Transfer na letiště v Bologni. Přílet do Prahy v cca 17 hod.

od pláže

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191901    07.05.-14.05.    20 990 Kč
příplatek za výlet na ostrov Elba: 900 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bologna – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV
a vlastním sociálním zařízením), 7× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, lanovku a místní průvodce: cca 120 €

SKOTSKO s výletem na ostrov Skye

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Glasgow v cca 21 hod. (u zájezdu č. 191601 v cca 10 hod.
do Edinburghu). Transfer na ubytování.
2. den Zastávka na památném bojišti BANNOCKBURN. Návštěva města Stewartovců, starobylého STIRLINGU. Prohlídka GLASGOW, proslaveného především kulturou,
architekturou a designem (gotická katedrála sv. Munga, možnost návštěvy fotbalového
stadionu Rangers, muzeí či galerií…). Návrat na ubytování.
3. den Návštěva tajemné ROSSLYNSKÉ KAPLE, která se díky románu „Šifra mistra
Leonarda“ stala poutním místem hledačů záhad spojených se svatým grálem. Prohlídka města JEDBURGH s monumentálním opatstvím. Návštěva DRYBURGH ABBEY, místa posledního odpočinku Waltera Scotta
a také MELROSE ABBEY, kde je pohřbeno srdce skotského krále a národního hrdiny Roberta Bruce. Návrat na ubytování.
4. den Výjezd lanovkou za neopakovatelnými pohledy k nejvyšší britské hoře BEN NEVIS (1 343 m). Zastávka ve FORT AUGUSTUS s unikátní soustavou zdymadel na Kaledonském kanálu. Návštěva romantické zříceniny hradu URQUHART CASTLE
na břehu bájného jezera LOCH NESS. Ubytování v Inverness.
5. den Celodenní výlet na ostrov SKYE: zastávka u ostrovního hradu EILEAN DONAN CASTLE, který patří mezi nejfotografovanější skotské atrakce; prohlídka hradu DUNVEGAN a jeho nádherných zahrad; plavba loďkou k jediné kolonii volně žijících tuleňů
v Evropě; návštěva malebného přístavního městečka PORTREE. Návrat na ubytování.
6. den Exkurze do palírny tradiční skotské whisky DALWHINNIE spojená s ochutnávkou. Prohlídka hradu vévody z Atholu –
BLAIR CASTLE s krásnými zahradami a bohatou expozicí. Návštěva místa korunovace skotských králů – SCONE PALACE, sídla
rodu Mansfieldů s okouzlujícími zahradami a vzácnými sbírkami umění. Ubytování.
7. den Prohlídka EDINBURGHU, města s nenapodobitelnou atmosférou, které svou
polohou patří mezi nejkrásnější na světě. Návrat na ubytování.
8. den Zastávka u pozůstatků PALÁCE LINLITHGOW, rodiště skotské královny Marie Stuartovny. Fotopauza u největších soch koní na světě, tzv. Kelpies vysokých 30 m
a vážících 300 tun. Návštěva impozantního technického díla FALKIRK WHEEL – lodního výtahu překonávajícího 24 m vysoký rozdíl mezi hladinami kanálů Clyde a Union.
Transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 20 hod. (u zájezdu č. 191601 v cca 9.30 hod.)
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191601    27.06.-04.07.    20 790 Kč
191603    12.08.-19.08.    20 790 Kč
časová sleva 600/400 Kč
poznámka: u zájezdu č. 191601 se program posledního dne přesune na den první; snídaně formou
jednoduchých snídaňových balíčků lze zakoupit na recepci hotelů za cca 5 GBP (některé hotely nabízejí při větším počtu zájemců standardní snídani za cca 6-8 GBP); v pěším dosahu hotelů se nacházejí
restaurace nebo fastfoody, kde je možné individuálně zajistit večeře (hlavní jídlo stojí cca 7-12 GBP)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Glasgow (Edinburgh) – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu
klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 105 GBP
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novinka

letadlo

ANGLIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Londýna v cca 11 hod. Přejezd do přímořského BRIGHTONU s královským palácem v exotickém indicko-orientálním stylu s řadou kupolí a minaretů. Procházka podél pláže i po viktoriánském molu z roku 1899. Přejezd na ubytování.
2. den Prohlídka historických doků v PORTSMOUTH, kde kotví vlajková loď Jindřicha VIII. – Mary Rose i trojstěžník Victory, na kterém zahynul v bitvě u Trafalgaru
admirál Nelson. Možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Spinnaker. Návštěva mystické
megalitické památky STONEHENGE (UNESCO). Ubytování v Yeovil.
3. den Přejezd do EXETERU. Prohlídka malebného centra s jedinečnou katedrálou
sv. Petra a nejužší uličkou na světě. Z přístavního městečka DARTMOUTH výlet lodí
po řece na prohlídku letního sídla GREENWAY HOUSE, kde sepisovala své detektivky
slavná Agatha Christie. Ubytování v Plymouth.
4. den Návštěva ostrůvku Mount s klášterem ST. MICHAEL’S MOUNT, který je
britskou obdobou francouzského Mont St. Michel. Zastávka na LAND’S END (konci
světa); s příkrými skalními útesy padajícími do vln Atlantiku. Prohlídka údajného rodiště
krále Artuše – legendárního hradu TINTAGEL. Návrat na ubytování.
5. den Odjezd do starobylého GLASTONBURY, města opředeného mýtickým příběhem o králi Artušovi. Prohlídka opatství a nejstaršího kláštera Velké Británie. Návštěva
elegantních lázní BATH. Kromě antického lázeňského komplexu neunikne pozornosti
ani řada budov v georgiánském stylu. Ubytování na okraji Londýna.
6. den Návštěva univerzitního OXFORDU. Možnost prohlídky honosné Christ Church
College, která posloužila jako kulisa populární ságy o Harry Potterovi. Přejezd do roztomilé vesnice DORCHESTER-ON-THAMES známé díky seriálu „Vraždy v Midsomeru“.
Návštěva středověkého opatství, místo natáčení několika epizod. Zastávka v nádherném
městečku WALLINGFORD, alias fiktivním městě Causton. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka LONDÝNA, metropole na Temži (Westminster Abbey, Houses of
Parliament, vládní třída Whitehall a Downing Street, Buckingham Palace …). Navečer transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 23 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191301    02.09.-08.09.    21 900 Kč
časová sleva: 700/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Londýn – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 6× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s TV a vlastním sociálním
zařízením), 6× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 130 GBP

SRN – LUCEMBURSKO – BELGIE
novinka
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Frankfurtu v cca 7 hod. Procházka vinařským městečkem
BACHARACH se stylovými hrázděnými domy. Projížďka lodí po RÝNU obklopeném
vinicemi a majestátními hrady. Přejezd do údolí řeky MOSELY se zastávkou v dalším
typickém městečku BERNKASTEL-KUES. Ubytování u Trevíru.
2. den Prohlídka ECHTERNACHU, nejstaršího města lucemburského království s benediktýnským klášterem. Možnost vycházky podél hraniční řeky Sure (cca 5-7 km) nebo
návštěva Římské vily se zajímavými vykopávkami. Zastávka v městečku VIANDEN
s prohlídkou velkolepého hradu (rodiště Jana Lucemburského). Návrat na ubytování.
3. den Návštěva unikátního muzea Maginotovy linie v pevnosti HACKENBERG. Zastávka v lucemburském SCHENGENU, místě podpisu tzv. Schengenských dohod (muzeum EU). Prohlídka TREVÍRU (UNESCO), údajně nejstaršího města Německa s půvabným náměstím a řadou římských památek. Ochutnávka vína. Návrat na ubytování.

4. den Návštěva slavného hradu BEAUFORT. Procházka údolím přezdívaným
díky působivým skalním formacím lucemburské Švýcarsko (cca 5-7 km). Zastávka
v ETTELBRUCKU, kde je muzeum a památník generála Pattona. Degustace vína. Návrat na ubytování.
5. den Prohlídka historického LUCEMBURKU, významného bankovního centra a hlavního města Lucemburského velkovévodství. Zastávka v městě NAMUR s procházkou
podél řeky Mázy a na vyhlídce u Vaubanovy pevnosti. Ubytování na okraji Bruselu.
6. den Prohlídka BRUSELU, dvojjazyčné evropské metropole, v níž si minulost podává ruce s budoucností (Atomium, náměstí Grand Place, Dům brabantských vévodů,
„Manneken-Pis“...). Osobní volno k návštěvě muzeí. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva starobylého GENTU, města pyšnícího se mnoha památkami (katedrála sv. Bavona s proslulým oltářem bratří Eycků, hraběcí hrad, cechovní domy…).
Odpoledne transfer na letiště v Bruselu. Přílet do Prahy v cca 21 hod.

letadlo

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
196601    16.09.-22.09.    20 790 Kč
příplatek za 4 večeře: 1 500 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Frankfurt a Brusel – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným autokarem, 6× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním sociálním zařízením), 6× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 100 €

FRANCIE – Provence a Azurové pobřeží
PROGRAM ZÁJEZDU:
letadlo
1. den Odlet z Prahy do Nice v cca 7.30 hod. Návštěva LES BAUX DE PROVENCE,
středověké vesničky zbudované uprostřed vápencových skal. Ochutnávka vína v CHATEAUNEUF DU PAPE. Ubytování na okraji Avignonu.
2. den Prohlídka MUZEA LEVANDULE. Zastávka u cisterciáckého opatství SÉNANQUE,
jehož fotografie s levandulovým polem v popředí je typickou pohlednicí z Provence a dále
v malebné vesničce GORDES tyčící se na skále s krásným výhledem. Návštěva pitoreskní
vesnice ROUSSILLON. Procházka osadou FONTAINE DE VAUCLUSE s působivou krasovou vyvěračkou řeky Sorque. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva okouzlujícího města ORANGE, které se může pyšnit nejzachovalejším římským divadlem v Evropě. Zastávka u unikátního akvaduktu PONT DU GARD (UNESCO). Prohlídka historického AVIGNONU s impozantním papežským palácem a slavným mostem Pont Bénezet. Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka ARLES, města proslulého pobytem mnoha věhlasných malířů. Zastávka u mostu známého z plátna Vincenta
Van Gogha. Přejezd do kraje mokřadů NP CAMARQUE s hejny plameňáků a pasoucími se stády bílých koní. Zastávka v městečku ST. MARIES DE LA MER proslaveném dlouhými plážemi a býčími zápasy (možnost koupání). Návrat na ubytování.
5. den Panoramatická cesta busem s fantastickými pohledy do velkolepého GRAND CANYON DU VERDON. Fakultativní výlet
na šlapadlech po jezeře ST. CROIX do nitra hlubokého kaňonu. Zastávka v provensálské vesničce MOUSTIERS STE MARIE
s tradiční výrobou fajánse. Ubytování v Roquebrune sur Argens.
6. den Zastávka ve festivalovém CANNES, které je oblíbenou destinací evropské smetánky. Procházka městečkem PORT
GRIMAUD vystavěným na umělých ostrůvcích a poloostrovech po vzoru italských Benátek. Návštěva ST. TROPEZ se známou
četnickou stanicí a luxusními jachtami kotvícími přímo v centru. Návrat na ubytování.
7. den Ráno transfer na letiště v Nice. Přílet do Prahy v cca 12 hod.
:
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
190901    27.09.-03.10.    17 990 Kč
časová sleva: 600/400 Kč

průvodce
Iveta Svobodová

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Nice – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným
autokarem, 6× ubytování v hotelu – www.hotel-BB.com (2 lůžkové klimatizované pokoje s TV a vlastním sociálním zařízením), 5× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 75 €
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bez nočních přejezdů

FRANCIE – Alsasko

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Prohlídka STRASBOURGU (UNESCO): katedrála
Notre Dame, Ponts Couverts, Petite France, Evropský parlament, projížďka na lodičkách historickým centrem města. Ubytování v Colmaru.
2. den Procházka OBERNAI, alsaským městečkem s půvabnými hrázděnými domy.
Zastávka u kláštera MONT STE ODILE zasvěceného patronce Alsaska sv. Odile. Prohlídka impozantního hradu CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG, vévodícímu kraji
z výšky více než 700 m. Návštěva opičího parku MONTAGNE DES SINGES s téměř
300 volně se pohybujícími makaky. Degustace vína v jednom z typických sklípků vinařského městečka RIQUEWIHR ležícího na tzv. ROUTE DE VIN. Návrat na ubytování.
3. den Prohlídka městečka THANN s kostelem sv. Thiébauta (nádherná figurální výzdoba). Vyhlídková jízda tzv. ROUTE DE CRETES se zastávkou u nejvyšší hory pohoří
Vogézy – GRAND BALLON (1 424 m). Návštěva muzea likérů v LAPOUTROIE spojená s ochutnávkou. Exkurze do SÝRÁRNY, kde se produkuje nejznámější alsaský sýr
zvaný Munster. Zastávka ve vinařské vesničce KAYSERSBERG s malebnými domy
a romantickými uličkami. Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka COLMARU se zachovalým starobylým centrem. Procházka pitoreskní čtvrtí Petit Venice s vodními kanály lemovanými hrázděnými domy. Návštěva jednoho z NEJVĚTŠÍCH MUZEÍ AUTOMOBILŮ v Mulhouse – téměř 500 exponátů, které
ilustrují dějiny evropského automobilového průmyslu. Příjezd do Prahy v cca 22 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
192801    19.09.-22.09.    6 200 Kč
časová sleva: 350/250 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 3× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s TV
a vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 65 €

CHORVATSKO – NP a pobřežní města
polopenze
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 21.30 hod. Noční přejezd.
2. den Návštěva NP PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO), který se stal kulisou slavného
westernu „Poklad na Stříbrném jezeře“. Procházka úžasným přírodním amfiteátrem,
jehož osu tvoří 16 jezer spojených 92 kaskádami s průzračně čistou vodou. Přejezd
do hotelu na Trogirskou riviéru.
3. den Dopoledne fakultativní lodní výlet podél malebných ostrovů DRVENIK, KRNJAŠI a ŠOLTA nebo odpočinek u moře v místě pobytu. Odpoledne výjezd k pevnosti
KLIS s překrásným výhledem a prohlídka SPLITU, významného chorvatského přístavu
s pestrou paletou historických a kulturních památek. Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka „perly Jadranu“ ŠIBENIKU s impozantní katedrálou sv. Jakuba
a útulnými uličkami stvořenými pro romantické duše. Výlet do NP KRKA, fascinující
krajinné scenérie s kaskádami na řece Krka, z nichž nejznámější je Skradinská peřej
(17 kaskád širokých až 100 m s výškovým rozdílem 45 m). Návrat na ubytování.
5. den Návštěva TROGIRU, města s pozoruhodně zachovaným historickým jádrem
ležícím na malém ostrůvku spojeném s pevninou kamenným mostem. Prohlídka
ZADARU, pátého největšího města Chorvatska s půvabným centrem nacházejícím se
na poloostrově odděleném od pevniny tzv. Zadarským kanálem. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Prahy v cca 6 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194801    07.05.-12.05.    6 390 Kč
194802    25.09.-30.09.    6 390 Kč
časová sleva: 300/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 3× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlastním
soc. zařízením), 3× polopenzi, průvodce, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 460 Kn + lodní výlet cca 120 Kn

RUMUNSKO

bez nočních přejezdů

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Navečer ubytování v Temešváru.
2. den Prohlídka TEMEŠVÁRU, nádherně zrekonstruované metropole Banátu, kde
v roce 1989 začala vzpoura rumunského lidu proti režimu Nicolae Ceausesca (srbský
pravoslavný kostel, barokní římsko-katolická katedrála sv. Jiří na náměstí Sjednocení,
opera, německé a maďarské divadlo, synagoga...). Přejezd na ubytování do Baile Herculane, lázeňského městečka vklíněného do údolí karpatských hor.
3. den Dopoledne projížďka lodí tzv. KAZAŇSKOU SOUTĚSKOU, nejužším místem na Dunaji, kde šířka jeho toku dosahuje pouhých 150 m. Odpoledne návrat do lázní BAILE HERCULANE, které svého času bývaly oblíbenou destinací habsburské císařské
rodiny. Koupání a relaxace v populárních termálních pramenech objevených již Římany. Možnost procházek okolím, okouzlující
přírodou vápencových skal s pěknými vyhlídkami. Nocleh.
4. den Celodenní výlet do malebného BANÁTU, oblasti obývané od poloviny 19. století českými krajany, jejichž potomci dodnes užívají mateřský jazyk svých předků. Návštěva vesnice EIBENTHAL s vycházkou působivou venkovskou krajinou zakončenou posezením v legendární hospůdce „U Medvěda“. Alternativně pohodové toulky obcí umožňující nahlédnout do běžného
života místních obyvatel. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva BOJARSKÝCH SÍDEL (tzv. cule) v Maldaresti – unikátních několikapodlažních staveb, resp. tvrzí známých mimo
jiné z oceněného filmového snímku Aferim pojednávajícím o otroctví Romů v Rumunsku 19. stol. Ubytování v oblasti valašského
městečka Horezu.
6. den Exkurze do dílny na výrobu tradiční kameninové keramiky. Prohlídka pravoslavného kláštera HOREZU (UNESCO) s bohatou kamenickou a jedinečnou freskovou výzdobou. Procházka k dalšímu neméně zdobnému monastýru ARNOTA ze 17. stol.
Fakultativně menší túra NP BUILA VANTURARITA. Návrat na ubytování.
7. den Panoramatická jízda tzv. TRANSFAGARAŠSKOU MAGISTRÁLOU, přezdívanou „Ceauseskovo bláznovství“ – jednou
z nejscéničtějších horských silnic světa. Na necelých 120 km se tato cesta vine v nekonečných serpentinách zaříznutých do
majestátních skal nejvyššího rumunského pohoří až do výšky přes 2000 m k ledovcovému jezeru Balea. Prohlídka SIBIU, jednoho z nejvýznamnějších transylvánských
měst s dochovaným historickým jádrem. Ubytování.
8. den Návštěva atraktivního skanzenu SIBIU ASTRA, kde je instalováno více než 400
nejrůznějších staveb ze všech koutů Rumunska. Přejezd na ubytování do maďarského
KECSKEMÉTU. Nocleh.
9. den Dopoledne odpočinek v místních termálech. Příjezd do Prahy v cca 22 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
195401    07.09.-15.09.    12 990 Kč
příplatek za 8 večeří: 2 200 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 8× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním soc. zař.), 8× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 40 €
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RAKOUSKO – NĚMECKO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. HALLEIN – exkurze do jednoho z nejstarších
solných dolů na světě (jízda hornickým vláčkem, plavba lodičkou po solném jezeře,
jízda po 30 m dlouhé skluzavce…). Prohlídka SALZBURGU, perly na řece Salzach.
Návštěva historického jádra rodného města W.A. Mozarta. Ubytování v Radstadtu.
2. den Výjezd kyvadlovou dopravou k legendárnímu „ORLÍMU HNÍZDU“ – Hitlerově
horské chatě s překrásným výhledem. Přejezd ke KÖNIGSSEE, průzračně čistému jezeru, ne nepodobnému norským fjordům. Výlet lodí ke kostelíku sv. Bartoloměje a zpět.
Návrat na ubytování.
3. den Výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL (2 245 m) – adrenalinová procházka
po 140 m dlouhém, NEJVÝŠE POLOŽENÉM VISUTÉM MOSTĚ V EVROPĚ pohupujícím se 28 m vysoko nad propastí. Výstup na neobvyklou vyhlídkovou plošinu s pohledem na nejvyšší horu Rakouska – Grossglockner. Nenáročná procházka z lázeňského
střediska BAD GASTEIN s mohutným vodopádem do sousedního BAD HOFGASTEIN.
Návštěva soutěsky LIECHTENSTEINKLAMM zpřístupněné soustavou lávek, schodů
a skalních tunelů, na jejichž konci lze obdivovat působivý vodopád. Návrat na ubytování.
4. den Procházka okolo GOSAUSEE, nádherně položeného jezera pod zaledněným
masivem Dachsteinu. Prohlídka HALLSTATTU, nejkrásnějšího a nejznámějšího městečka v celé Solné komoře. Lodní výlet po Wolfgangsee ze Stroblu do SANKT WOLFGANGU. Příjezd do Prahy v cca 22.30 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194601    27.06.-30.06.    5 990 Kč
příplatek za 3 večeře: 850 Kč
časová sleva: 300/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 3× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním soc. zař.), 3× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, lanovky a lodě: cca 100 €
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ŠVÝCARSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 20 hod. Noční přejezd.
2. den Návštěva mondénního LOCARNA s poutním kostelíkem Madonna del Sasso.
Vyhlídková jízda podél jezera LAGO DI MAGGIORE obklopeného středomořskou vegetací. Výlet lodí na ostrůvek ISOLA BELLA (letní sídlo hraběte Karla III. Borromejského
s unikátními terasovitými zahradami), který je nejnavštěvovanějším místem BORROMEJSKÝCH OSTROVŮ. Cesta průsmykem SIMPLON. Ubytování v Saas Grundu.
3. den Přejezd horským vláčkem z Täsche do ZERMATTU, na úpatí nejfotografovanější evropské hory Matterhornu. Nádherný přírodní amfiteátr s více než 25 vrcholy
přesahujícími 4 000 m a rozlehlými ledovci vybízí k návštěvě některé lanovkou zpřístupněných vyhlídek (Gornergrat, Kl. Matterhorn, Sunnegga…). Návrat na ubytování.
4. den Celodenní program v údolí SAASTAL (jízdné za lanovky jsou již v ceně zájezdu). Výjezd lanovkou na Kreuzboden (2 397 m), případně až na Hohsaas (3 200 m)
s úžasným panoramatem věčně zaledněných horských štítů. Busem k impozantní přehradě MATTMARK – nejvyšší sypané hrázi světa (vycházka okolo vodního díla). Prohlídka populárního lyžařského střediska SAAS FEE ležícího u paty mohutných ledovců.
Možnost výjezdu některou z lanovek za dalšími výhledy. Návrat na ubytování.
5. den Zastávka na břehu ŽENEVSKÉHO JEZERA, v lázeňském MONTREUX, které
je považováno za nejkrásnější místo tzv. „švýcarské riviéry“. Návštěva GRUYÉRES,
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údajně nejmalebnější vesničky Švýcarska proslavené výrobou stejnojmenného sýru.
Exkurze do SÝRÁRNY v Gruyéres spojená s degustací a do ČOKOLÁDOVNY u městečka Broc (ochutnávka a možnost nákupů). Prohlídka BERNU, historického města
na řece Aare s typickými podloubími a pověstmi opředenými kašnami. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Prahy v cca 7 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
193201    12.06.-17.06.    8 990 Kč
časová sleva: 350/250 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň

polopenze

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 3× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 3× polopenzi, jízdné na všechny
otevřené lanovky a místní dopravu v údolí Saastal (s výjimkou „metra Alpin“), průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, zubačky/lanovky: cca 120 CHF (včetně vláčku
Täsch-Zermatt a zpět) + 25 €

ITÁLIE – Lago di Garda – Bologna – Toskánsko
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 23 hod. Noční přejezd.
2. den Ráno příjezd k jezeru LAGO DI GARDA obklopenému subtropickou vegetací. Návštěva MALCESINE, nádherného městečka s křivolakými uličkami a kamennými domy. Výlet lodí do LIMONE, jednoho z nejpůvabnějších míst v celé oblasti
vyhlášeného pěstováním citrónů. Prohlídka VERONY, dějiště Shakespearovy slavné
tragédie Romeo a Julie, s nesčetnými historickými památkami (3. největší amfiteátr
na světě, Palazzo del Governo...). Ubytování.
3. den Prohlídka starobylého města BOLOGNA známého pro své věže a elegantní
podloubí. Návštěva PISY, města proslaveného především svou „šikmou“ věží. Přejezd
do oblíbeného letoviska Marina di Bibbona. Ubytování v hotelu situovaném necelých
100 m od krásné písečné pláže.
4. den Prohlídka SIENY (UNESCO) – perly Toskánska s četnými památkami gotické
architektury. Návštěva romantického SAN GIMIGNANA, jednoho z nejatraktivnějších
míst této části Itálie. Středověký ráz centra dokreslují hradby a historické rodové věže,
díky kterým se město honosí přezdívkou „středověký Manhattan“. Návrat na ubytování.
5. den Půldenní výlet do městečka VOLTERRA. Procházka strmými uličkami
s okouzlující atmosférou a s četnými dílnami na zpracování alabastru. V časných odpoledních hodinách návrat na ubytování. Koupání. Nocleh.
6. den Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států – FLORENCIE, města, které je dnes pokladnicí architektonických památek i uměleckých skvostů a proto je
jedním z turisty nejvyhledávanějších míst na světě. Noční přejezd.
7. den Příjezd do Prahy v cca 9 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
191401    19.09.-25.09.    8 990 Kč
časová sleva: 350/250 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 4× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s TV
a vlastním soc. zařízením), 4× snídani, 3× večeři, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, lodičku a místní průvodce: cca 120 €
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novinka

ITÁLIE – Dolomity

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 22 hod. Noční přejezd.
2. den Turistika v údolí VAL GARDENA. Výjezd lanovkou z lyžařského střediska ST.
ULRICH na okouzlující vyhlídkový hřeben RÄSCHOTZ (2 170 m). Vycházka po cestě
„Grödner Höhenweg“ k chatě Brogleshütte ležící ve stínu impozantní třítisícovky Furchetta (cca 10-15 km). Přejezd na ubytování.
3. den Program v okolí historického BRIXENU nerozlučně spjatém s nedobrovolným pobytem K. H. Borovského. Kabinkovou lanovkou pod vrchol PLOSE. Procházka
po tzv. „Dolomiten Panoramaweg“ s nádhernými výhledy na rozmanitou jihotyrolskou
přírodu. Alternativně zpestření o hřebenovku přes Pfannspitz a Grosser Gabler (2 574 m), u které lze větší část stoupání eliminovat využitím lanovky (cca 10-12 km). Návrat na ubytování.
4. den Přejezd busem mezi vinohrady do KLOBENSTEINU, oblíbeného tréninkového střediska olympijské vítězky Martiny Sáblíkové. Výjezd lanovkou RITTNER HORN na rozlehlou náhorní plošinu ležící více než 2 000 m vysoko. Nenáročná túra širokými
cestami po oblých stráních přes salaše a almy s fantastickým panoramatem Dolomit i zasněžených vrcholků Alp (cca 9-13 km).
Návrat na ubytování.
pouze 1 5. den Turistika v malebném údolí JOCHTAL. Lanovkou do nadmořské výšky
m, kde začíná atraktivní, 8 km dlouhá okružní túra přes vrchol STEINER MANDL
noční přejezd 2(2000
118 m) s úžasnými pohledy do údolí řek Eisack a Rienz, ale také na Zillertalské Alpy.
Příjezd do Prahy v cca 23 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
193601    03.07.-07.07.    6 800 Kč
příplatek za 3 večeře: 900 Kč
časová sleva: 400/250 Kč

lehká pěší turistika

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 3× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, průvodce, pojištění CK
proti úpadku
doporučená částka na lanovky: cca 70 €

polopenze

SLOVENSKO – Roháče a Orava

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6.30 hod. Zastávka v TÝNĚ NAD BEČVOU a prohlídka
hradu HELFŠTÝN, rozlehlé gotické pevnosti s unikátním muzeem uměleckého kovářství. Ubytování v rázovité vesnici Zuberec.
2. den Lehká turistika scénickou ROHÁČSKOU DOLINOU od populární chaty Zverovka přes Ťatliakovu chatu ke skupině čtyř okouzlujících ples známých pod názvem ROHÁČSKÁ PLESA. Cesta zpět povede Spálenou dolinou a podél Roháčského vodopádu
(cca 12 km; možnost zkrácení). Návrat na ubytování.
3. den Cca 5 km procházka podél dochovaných starobylých mlýnů a uměle vytvořených vyhlídek do nitra hluboko zaříznuté KVAČIANSKÉ DOLINY. Odpoledne relaxace
na termálním koupališti či v aquaparku v ORAVICI. Návrat na ubytování.
4. den Pěší výlet LÁTANOU DOLINOU od chaty Zverovka s možností výstupu na vrchol Lúčná (1 652 m), odkud trasa dále
pokračuje po hřebeni s výhledy na celé Západní Tatry přes vrchol Rákoň až dolů k Ťatliakově chatě a busu (cca 15 km). Kratší
varianta vypouští hřebenovou partii a vede z Látané doliny skrz sedlo Zábrať (cca 12 km). Návrat na ubytování.
5. den Dopoledne cca 3 hod. vycházka JURÁŇOVOU DOLINOU s pestrou květenou nebo odpočinek na termálním koupališti
či v aquaparku v ORAVICI. Plavba lodí po ORAVSKÉ PŘEHRADĚ se zastávkou na SLANICKÉM OSTROVĚ, představující jediný
pozůstatek zatopené vesnice Slanica. Návrat na ubytování.
6. den Výjezd lanovkou na SNILOVSKÉ SEDLO (1 520 m), odkud se naskýtají krásné pohledy na MALOU FATRU. Fakultativně
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krátký výšlap na Velký Kriváň (1 709 m). V případě nepříznivého počasí průchod vápencovou „tiesňavou“ JÁNOŠÍKOVO DIERY. Příjezd do Prahy v cca 21 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
198801    04.08.-09.08.    8 750 Kč
sleva pro dítě do 12 let na přistýlce: 1 100 Kč/zájezd
sleva pro osobu od 12 let na přistýlce: 450 Kč/zájezd
časová sleva: 350/250 Kč

ty

pěší turistika s výle
a koupáním

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Domažlice, Stod, Staňkov, Plzeň, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 5× ubytování v penzionu Pribisko (2 lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek, TV a vlastním sociálním zařízením; za poplatek wellness,
tenisový a squashový kurt, bowling, minigolf), 5× polopenzi, průvodce, pobytovou
taxu, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, výlet lodí a lanovku: cca 30 € + 60 Kč

SLOVENSKO – Vysoké Tatry a Pieniny
PROGRAM ZÁJEZDU:
polopenze
1. den Odjezd z Prahy v cca 6.30 hod. Zastávka v sedle PUSTEVNY s dřevěnými
stavbami od Dušana Jurkoviče. Ubytování v Tatranské Lomnici.
2. den Přejezd busem na ŠTRBSKÉ PLESO, do nejvýše položené tatranské osady
se stejnojmenným jezerem. Celodenní pěší turistika. Lehká varianta měří od 6 do 10 km
a vede k Areálu snů, kde začíná lanovka na PŘEDNÍ SOLISKO. Střední varianta pokračuje k vodopádu SKOK (cca 12 km). Alternativně vycházka k POPRADSKÉMU PLESU
se symbolickým hřbitovem obětem hor (cca 10 km). Zkušení horští turisté mohou
absolvovat přechod po části tatranské magistrály přes Sliezsky dom do Starého Smokovce (cca 20 km). Návrat na ubytování.
3. den Výjezd pozemní lanovkou ze STARÉHO SMOKOVCE na HREBIENOK. Možnost výběru z několika túr. Pohodlná trasa
je dlouhá pouze 6,5 km (Bilíkova chata – vodopády Studeného potoka – Rainerova chata – Zamkovského chata). Náročnější
účastníci mohou zvolit výstup Malou Studenou dolinou k Téryho chatě, event. Velkou Studenou dolinou ke Zbojnické chatě a zpět.
Obě varianty měří cca 12 km. Návrat na ubytování.
4. den Výlet do NP PIENINY. Plavba na „pltích“ (vorech) po řece Dunajec z Červeného Kláštora do Lesnice. Návrat povozem,
pěšky nebo na vypůjčeném kole (cca 8 km podél vody). Místo plavby lze navštívit historický KEŽMAROK. Odpoledne relaxace
na termálním koupališti ve VRBOVĚ. Návrat na ubytování.
5. den Výjezd lanovkou z TATRANSKÉ LOMNICE na SKALNATÉ PLESO. Fakultativně až na Lomnický štít (2 634 m) nebo
na Lomnické sedlo. Pěší turistika. Lehká (cca 12 km): Zamkovského chata – Rainerova chata – údolí Studeného potoka – Tatranská Lesná – Tatranská Lomnica. Obtížnější (cca 17 km): sedlo Velká Svišťovka – Chata pri Zelenom plese – Dolina Kežmarskej
Bielej vody – Tatranská Lomnica. Nocleh.
6 den Turistika v oblasti TATRANSKÉ KOTLINY: po zelené k Chatě Plesnivec a zpět Dolinou Siedmich Prameňov (cca 10 km).
Alternativně pokračování od chaty Plesnivec na Velké Biele pleso a sestup Dolinou Kežmarskej Bielej vody (cca 16 km). Nocleh.
7. den Návštěva komorní VAŽECKÉ JESKYNĚ s krápníkovou výzdobou různých tvarů a barev. Příjezd do Prahy v cca 19 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
198001    14.07.-20.07.    9 200 Kč
sleva pro osobu starší 55 let:
300 Kč/zájezd
sleva pro dítě 5-14,99 let na přistýlce: 1 800 Kč/zájezd
příplatek za pokoj s balkonem:
300 Kč/os./zájezd
časová sleva: 350/250 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Praha

pěší turistika

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 6× ubytování v hotelu Morava** v Tatranské Lomnici (2 lůžkové pokoje bez balkonu s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 6× polopenzi, průvodce, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a lanovky: cca 60 €
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ČESKO – Mikulovsko s výletem do Vídně

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 7 hod. Zastávka v moravských HUSTOPEČÍCH, městě
vyhlášených burčákových slavností. Návštěva ARCHEOPARKU PAVLOV – moderní
expozice zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů
na světě. Vycházka známou vinařskou obcí PAVLOV. Ubytování v Mikulově.
2. den Nenáročný turistický program v malebné CHKO PÁLAVA s vápencovými
skalami a řadou archeologických památek či zřícenin. Trasa povede z Klentnice soutěskou na Dívčí hrady s výhledem na Novomlýnské nádrže a zpět jižním úbočím hory
Děvín (cca 7 km). Fakultativně cca 6 km putování po části Svatojakubské cesty přes
zříceninu Sirotčí hrádek a Stolovou horu až na ubytování. Možnost návštěvy jeskyně
Na Turoldu, posezení ve vinném sklípku nebo koupání. Nocleh.
3. den Návštěva tzv. AKADEMICKÉ ZAHRADY s pestrou paletou domácích i exotických
druhů rostlin. Prohlídka proslulého LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU (UNESCO): zámek
Lednice, zámecký skleník s tropickými palmami, minaret – 62 m vysoká rozhledna, maurská vodárna, Janův hrad – umělá zřícenina loveckého zámečku... Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka MIKULOVA, jehož architekturu výrazně ovlivnila silná židovská komunita (židovská čtvrť se synagogou a židovským hřbitovem, místní barokní zámek
s obřím sudem, Dietrichsteinská hrobka, Svatý kopeček). Posezení u sklenky dobrého
vína nebo relaxace na koupališti. Nocleh.
5. den Návštěva zámku SCHÖNBRUNN – bývalé letní rezidence Habsburků s honosnými císařskými komnatami, muzeem kočárů, skleníky, reprezentativními zahradami a nejstarší ZOO na světě. Návrat na ubytování,
6. den Návštěva vinařského města VALTICE. Procházka bylinkovou zahradou.
Prohlídka muzea železné opony prezentující historii pohraniční služby v období 1951–
1989. Pěší výlet k empírové kolonádě na Rajstně, naučnou Vinařskou stezkou nebo tzv.
„Stezkou bosou nohou“ (obě stezky měří cca 5 km). Návrat na ubytování.
7. den Zastávky u triumfálního oblouku DIANIN CHRÁM a v POŠTORNÉ s ojedinělým
novogotickým farním kostelem Navštívení Panny Marie a dále u APOLLONOVA CHRÁMU s empírovými dórskými sloupy a vyhlídkovou terasou. Příjezd do Prahy v cca 19 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
197801    28.07.-03.08.    7 200 Kč
časová sleva: 200/100 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 6× ubytování v penzionu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním soc. zař.), 6× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku

RAKOUSKO – ČESKO – Jižní Čechy
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 7 hod. Návštěva HOLAŠOVIC (UNESCO) s hospodářskými usedlostmi, které představují unikátní soubor vesnické architektury přezdívaný
selské baroko. Výjezd lanovkou na KLEŤ – nejvyšší horu Blanského lesa s rozhlednou,
odkud lze spatřit i vzdálené vrcholky Alp. Ubytování ve Vyšším Brodě.
2. den Návštěva historického jádra LINCE, metropole Horního Rakouska. Možnost
výjezdu tramvají po nejstrmější adhezní trati na světě z roku 1898 vedoucí na kopec
PÖSTLINGBERG s poutní bazilikou a krásnými výhledy na město se siluetou Alp v pozadí. Fakultativně návštěva zoologické či botanické zahrady nebo futuristického centra
Ars Electronica. Návrat na ubytování.
3. den Cca 10 km pěší výlet z místa ubytování k vodní nádrži LIPNO (event. přesun busem). Výstup k populární STEZCE V KORUNÁCH STROMŮ (alternativně výjezd
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lanovkou), jejímž středem se vine suchá skluzavka dlouhá 52 m. Ze samého vrcholu je
vidět nádherné panorama „Jihočeského moře“, Šumavy a Novohradských hor. Možnost koupání či okružní plavby po přehradě. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva VYŠEBRODSKÉHO CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA umožňující
nahlédnut do běžného života místních mnichů. Turistika v okolí Vyššího Brodu. První
možností je pohodová trasa údolím Menší Vltavice s informačními tabulemi o historii kamenictví (cca 5 km). Náročnější varianta (cca 18 km) vede krásnou šumavskou
přírodou k nejjižnějšímu bodu ČR s pozůstatky osad, které padly v 50. letech za oběť
hraničními pásmu. Návrat na ubytování.
5. den Prohlídka romantického hradu ROŽMBERK. Návštěva ČESKÉHO KRUMLOVA (UNESCO), památkové perly na řece Vltavě. Návrat na ubytování.
6. den Exkurze do VODNÍ ELEKTRÁRNY ČEZ v Lipně nad Vltavou. Návštěva zříceniny VÍTKŮV HRÁDEK, nejvýše položených pozůstatků hradu v ČR. Nenáročná fakultativní vycházka do Frýdavy (cca 7 km). Přejezd přívozem do FRYMBURKU (možnost
návštěvy místního muzea nebo odpočinek u vody). Návrat na ubytování.
7. den Návštěva zámku HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, přestavěného v 19. stol. po vzoru
anglického Windsoru. Alternativně procházka podél Muninského rybníka do ZOO Ohrada
či návštěva Loveckého muzea a Alšovy jihočeské galerie. Příjezd do Prahy v cca 17 hod.

polopenze

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
197701   25.08.-31.08.   6 990 Kč
časová sleva: 200/100 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 6× ubytování v hotelu *** (2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 6× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku

SRN – Horní a Dolní Lužice
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6.30 hod. Výlet úzkokolejkou ze starobylého města
ZITTAU (Žitava) k unikátnímu skalnímu hradu OYBIN s částečně dochovaným gotickým chrámem. Procházka historickým centrem okouzlujícího města BAUTZEN (Budyšín) s romantickými zákoutími a příjemnými hospůdkami. Návštěva hradu Ortenburg
s muzeem původních obyvatel – tzv. Lužických Srbů, jejichž dodnes užívaný jazyk
není nepodobný češtině. Možnost nákupu vyhlášené budyšínské hořčice. Ubytování
v polském Zhořelci.
2. den Prohlídka německé části ZHOŘELCE, města, které je považováno za největší památkovou rezervaci Německa, představující jeden z nejdůležitějších souborů
renesanční architektury severně od Alp. Procházka parkem zámku hraběte Pücklera
v BAD MUSKAU, upraveným v anglickém krajinářském stylu (UNESCO). Fakultativně
návštěva zajímavé expozice instalované na zámku. Vycházka skalničkovým parkem
FINDLINGSPARK NOCHTEN s cca 6 000 balvany, jezírkem a více než 160 druhy vřesů, které překvapují barevnou pestrostí květů i listů. Příjezd do Prahy v cca 21.30 hod.

polopenze

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194901    25.05.-26.05.    2 400 Kč
časová sleva: 150/100 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 1× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním soc. zař.), 1× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a vlak: cca 25 €
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ČESKO – Železné Hory a Žďárské vrchy
PROGRAM ZÁJEZDU:
polopenze
1. den Odjezd z Prahy v cca 7 hod. Prohlídka zámku ŽLEBY v jehož oboře jsou k vidění
bílí jeleni. Lehká turistika do nitra NPR LICHNICE vedoucí přes zříceninu hradu, rozhlednu
polopenze

Milada až na Berlovu vápenku (cca 6 km). Po obědě procházka NS KAŇKOVY HORY
z Třemošnice do Pekla (cca 2 km). Návštěva řezbářské expozice. Ubytování ve Svratce.
2. den Přejezd ke KŘIŽANOVICKÉ PŘEHRADĚ na řece Chrudimce. Návštěva keltského oppidia HRADIŠTĚ. Turistika po trase: Hradišťský vodopád – Pekelský mlýn –
PR Stradovské Peklo – zřícenina hradu Stradov – Libáň (cca 7 km). Po obědě prohlídka
včelařského muzea v Nasavrkách. Výstup na rozhlednu Boika. Pokračování busem
přes vsi s hezkými zvoničkami (foto zastávky). Návrat na ubytování.
3. den Prohlídka unikátních pískovcových skalních obydlí ve ZDERAZI, obývaných
ještě na počátku 19. stol. Pěší výlet do Podchlumu (cca 7-10 km). KOŠUMBERK –
prohlídka zříceniny středověkého hradu. Návštěva města LUŽE. Návrat na ubytování.
4. den Cca 7 km vycházka z obce Herálec přes skalní labyrint DEVĚT SKAL do Křižánek. Oběd v Hlinsku. Návštěva skanzenu VYSOKÝ KOPEC s roubenými usedlostmi. Krátká procházka kolem Dřevíkova s udržovaným židovským hřbitovem. Návrat na ubytování.
5. den Turistika po trase: Křižánky – skalní bloky Čtyři palice – Velké perníčky – skalní
útvar Zkamenělý zámek – lovecký zámeček Karlštejn – Svratka (cca 9,5 km). Po obědě
zastávka v obci KAMENIČKY s návštěvou domku, ve kterém působil malíř Antonín Slavíček. Nenáročný výstup na Vojtěchův kopec s pěknou vyhlídkou. Návrat na ubytování.
6. den Přejezd do SKUTČE a procházka po NS „Žulová stezka Horkami“, která vás
seznámí s historií i technologií těžby kamene a provede bývalými lomy (cca 3,5 km).
Odpoledne pěší výlet ze vsi Skála k baroknímu zámku CHRAST. Možnost procházky
zámeckým parkem a návštěvy vyhlídkové vodárenské věže. Návrat na ubytování.
7. den Zastávka v obci BUDISLAV a návštěva kostela Boží lásky, který je postaven
ve tvaru lidského srdce. Prohlídka státního zámku SLATIŇANY včetně místního hřebčína. Příjezd do Prahy v cca 18 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
197901    11.08.-17.08.    6 990 Kč
časová sleva: 200/100 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 6× ubytování v hotelu *** (2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 6× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku

polopenze
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SRN – ČESKO – Podkrušnohoří
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 7 hod. DUBÍ – návštěva „Domu porcelánu s modrou
krví“, kde je instalována expozice věnovaná historii výroby porcelánu v oblasti pod
Krušnými horami. Prohlídka DULNÍ ŠTOLY STARÝ MARTIN v Krupce, která náležela
mezi nejvýznamnější cínové rudné žíly na našem území. Návštěva místního hasičského
muzea nebo procházka ke zřícenině hradu Krupka. Výjezd lanovkou na KOMÁŘÍ VÍŽKU,
odkud budete mít České středohoří jako na dlani. Prohlídka regionálního muzea na zámku v TEPLICÍCH. Alternativně vycházka lázeňským parkem. Ubytování v Chomutově.
2. den Absolvování tzv. UHELNÉHO SAFARI nedaleko Mostu. Seznámení s technologií povrchové těžby uhlí a následnou rekultivací krajiny. Prohlídka rozlehlého barokního zámku JEZEŘÍ. Exkurze do neobyčejných městských sklepů v JIRKOVĚ, jejichž
vznik se datuje do 16. stol. Návštěva ZOO v Chomutově se 160 druhy zvířat. Fakultativně prohlídka minipivovaru KARÁSEK-STÜLPNER. Návrat na ubytování.

3. den Návštěva muzea KRÁLOVSKÁ MINCOVNA v Jáchymově – seznámení s geologií Krušných hor, ražbou mincí, ale i s osudy politických vězňů pracujících ve zdejších rudných dolech. Výjezd autobusem k rozhledně na KLÍNOVCI, nejvyšším vrchu
Krušných hor. Oběd na BOŽÍM DARU. Přejezd do německého OBERWIESENTHALU
– prohlídka mořského akvária s množstvím barevných tropických rybiček a korálů.
Příjezd do Prahy v cca 18 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194701    06.09.-08.09.    2 900 Kč
časová sleva: 100/50 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 2× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2× polopenzi, průvodce, pojištění
CK proti úpadku

ITÁLIE – Jižní Tyrolsko
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 23 hod. Noční přejezd.
2. den Sjezd z průsmyku BRENNER po cyklostezce vedoucí zčásti po svršku
bývalého železničního tělesa do jihotyrolského STERZINGU. Fakultativně zajížďka do údolí RIDNAUNTAL, cestou vinoucí se mezi loukami přes udržované statky
a poklidné vesničky. Pokračování po cyklomagistrále podél řeky Eisack až do hotelu
ve vesničce Mühlbach (cca 55-75 km).
3. den Přejezd busem mezi vinohrady do KLOBENSTEINU, oblíbeného tréninkového střediska olympijské vítězky Martiny Sáblíkové. Přeprava kol lanovkou RITTNERHORN. Vyhlídková jízda po oblých stráních přes salaše a almy s fantastickým
panoramatem Dolomit i zasněžených vrcholků Alp. Lahůdkou na závěr bude sjezd
do historického BRIXENU nerozlučně spjatého s nedobrovolným pobytem K. H. Borovského (cca 45-55 km). Nocleh.
4. den Přesun busem do NP FANES-SENES-BRAIES (UNESCO). Výlet na kolech údolím RAUTAL s impozantními skalními stěnami a dále po cestě zaříznuté
do svahu údolí GADERTAL. Fakultativně lanovkou na KRONPLATZ (cíl jedné z etap
Giro d’Italia). Dojezd na ubytování po Pustertalské cyklostezce (cca 35-60-85 km).
Nocleh.
5. den Jízda údolím VAL GARDENA, po 10 km dlouhém úseku železnice opuštěné
roku 1960. Pokračování klikatými asfaltkami uprostřed pastvin přes typickou vesničku LAJEN do KLAUSENU s úzkými uličkami, vyhlášenými vinicemi a klášterem.
Cesta do cíle v BOLZANU povede po cyklostezce skrz bývalé železniční tunely (cca
65 km). Možnost návštěvy muzea „Ötziho“ a relaxace v bazénu. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Prahy v cca 5 hod.

Trasy jsou koncipovány tak, aby
vedly z větší části po rovině nebo
z kopce a lze je dle fyzické kondice
každého účastníka prodloužit nebo
zkrátit. Třikrát lze do hotelu dojet
v sedle bicyklu. Doporučujeme horská nebo treková kola.

cykloturistika

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
193801    04.09.-09.09.    7 400 Kč
příplatek za 3 večeře (3 chodové menu): 900 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3× ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s TV, možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na lanovky: cca 15-40 €
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FRANCIE – Provence
Trasy uspokojí jak příležitostné cyklisty, tak i sportovněji založené jedince.
Třikrát je dojezd do hotelu naplánován
v sedle bicyklu. Každý si tak může zvolit libovolné tempo, aniž by tím jakkoliv
omezoval ostatní účastníky. Doporučujeme treková, event. horská kola.

cykloturistika

novinka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 15 hod. Noční přejezd.
2. den Vyložení kol v malebném provensálském městečku PERNES LES FONTAINES s téměř čtyřicítkou kašen a muzeem jízdních kol. Cyklistika přes cisterciácké
opatství SÉNANQUE, jehož fotografie s levandulovým polem v popředí je typickou
pohlednicí z Provence a okouzlující vesničku GORDES, tyčící se na skále s krásným
výhledem. Odpočinek ve vesnici ROUSSILLON vystavěné z různých odstínů okrového
kamene. Dojezd na ubytování do historického města APT. Celkem cca 50 km.
3. den Přesun busem do MALAUCÉNE. Absolvování okruhu úpatím MONT VENTOUX (1 912 m) přes Brantes a lázeňské Montrun les Bains do městečka SAULT.
Zdatní cyklisté mohou změřit své síly ve více než 20 km stoupání na vrchol kultovní
hory. Fakultativně pokračování úchvatným kaňonem řeky Nesque do Villes sur Auzon.
Celkem cca 50-80 km. Návrat na ubytování.
4. den Autokarem do města L’ISLE SUR LA SORGUE, protkaného vodními kanály
s dřevěnými mlýnskými koly. Výlet na kolech do osady FONTAINE DE VAUCLUSE známé díky působivé krasové vyvěračce řeky Sorque. Po Luberonské cyklostezce okolo
zříceniny hradu Ménerbes, přes LACOSTE se zámkem proslulého Markýze de Sade
a rázovité Bonnieux až do hotelu. Celkem cca 60 km. Nocleh.
5. den Celodenní program se začátkem a koncem u hotelu. Etapa povede nejprve
po Calavonské cyklostezce do CÉLESTE se zachovalým římským mostem, poté přes
nádherné VIENS a podél „COLORADO PROVENCAL“ – krajiny s okrovými skalními formacemi vytvořenými erozí. Pokračování do středověké vesničky ST. SATURNIN LES
APT zbudované na skále s pěkným panoramatem a starým větrným mlýnem. Celkem
cca 60 km. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Prahy v cca 14 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194101    07.05.-12.05.    8 990 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s TV a vlastním soc. zař.), 3× snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku

NĚMECKO – Bavorsko
Trasy vedou po málo frekventovaných
komunikacích a cyklostezkách. Dvakrát
je dojezd do hotelu naplánován v sedle
bicyklu. Zájezd je vhodný pro všechny
věkové kategorie a typy kol. Plánované
etapy lze obvykle prodloužit i zkrátit.

cykloturistika
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Výlet cyklostezkou po bývalém železničním
svršku z bavorské obce Falkenstein. Projedete se po starých náspech, které se vinou
malebnou venkovskou krajinou, lesy nebo alejemi a místy, kde se nádražní budovy proměnily v útulné restaurace. Ukončení etapy v historickém REGENSBURGU (UNESCO).
Celkem cca 45 km. Přejezd busem na ubytování poblíž Rosenheimu.
2. den Přesun busem k jezeru WAGINGER SEE. Cykloturistika oblíbenou rekreační
oblastí podél břehů jezera CHIEMSEE přezdívaného „Bavorské moře“ s panoramatem
Alp v pozadí. Na jednom ze tří ostrovů dostupným lodí se nachází zámek Ludvíka II.
Bavorského, vybudovaný po vzoru Versailles. Celkem cca 50-70 km. Nocleh.
3. den Přejezd autokarem do lázeňského střediska BAD TÖLZ, které se stalo,
stejně jako jeho okolí kulisou populárního detektivního seriálu „Big Ben“. Procházka
atraktivním centrem tvořeným kupeckými domy s malovanými štíty. Výlet na kolech
nádhernou, lehce zvlněnou podhorskou krajinou se zastávkou u fotogenického jezera
TEGERNSEE až do hotelu. Celkem cca 30-60 km. Nocleh.

4. den Odjezd autobusem k dalšímu z půvabných jezer – STARNBERGER SEE se
siluetou nejvyššího pohoří Německa. Vyhlídková jízda na kole podél průzračné hladiny
do stejnojmenného městečka. Pokračování v sedle bicyklu až do bavorské metropole
MNICHOVA. Celkem cca 55 km. Možnost návštěvy muzea BMW nebo posezení v tradiční pivnici. Příjezd do Prahy v cca 22 hod.

polopenze

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
196001    01.05.-04.05.    7 750 Kč
196002    06.06.-09.06.    7 750 Kč
196003    11.07.-14.07.    7 990 Kč
časová sleva: 400/300 Kč

bez nočních
přejezdů

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň, Karlovy Vary (pouze u záj. č. 196003)
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3× ubytování v hotelu***
(2 lůžkové pokoje s TV, možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku

RAKOUSKO – SLOVINSKO – ITÁLIE
novinka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 21 hod. Noční přejezd.
2. den Vyhlídková jízda na kolech asfaltovou silničkou vinoucí se italským úpatím
Karnských Alp, člověkem nenarušenou krajinou s hustými lesy a voňavými loukami
až do městečka PONTEBBA. Odtud cyklostezkou zbudovanou na bývalém železničním
svršku až do hotelu. Celkem cca 55 km. Alternativně od hotelu po trase bývalé železnice PONTEBBANA, luxusní cyklostezce se spoustou tunelů, můstků, drážních domků
a přes atraktivní městečka. Celkem cca 65 km. Ubytování v Tarvisiu.
3. den Přejezd busem do rakouského Kötschachu. Pohodová cykloturistika po tzv.
„KARNISCHER RADWEG“, oblíbené trase údolím řeky Gail přes příjemná městečka
a typické vesničky s panoramatem Karnských Alp. Cíl u jezera FAAKER SEE s křišťálově čistou vodou (koupání). Celkem cca 85 km (lze zkrátit). Návrat na ubytování.
4. den Přejezd autokarem do italské vesnice VEDRONZA. Přejezd na kolech po téměř opuštěné silničce razící si cestu zvlněným terénem se zapomenutými hospodářskými usedlostmi až do sousedního Slovinska. Ukončení etapy na břehu řeky Soči,
ve městečku KOBARID. Celkem cca 45 km (možnost prodloužení). Fakultativně návštěva muzea 1. světové války nebo výstup k vodopádu Kozjak či vyhlídkám na Julské
Alpy. Návrat busem na ubytování přes sedlo Predel.
5. den Vyložení kol ve slovinském letovisku BLED s mohutným hradem na skalním
ostrohu vypínajícím se na břehu stejnojmenného jezera. Cykloturistika údolím řeky
Sava Bohinjka do malebného lázeňského městečka RADOVLJICA a dále venkovskou krajinou přes Tržič a upravené vísky zpět na Bled. Celkem cca 60 km. Koupání
na Bledu. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Prahy v cca 6 hod.

Trasy vedou po málo frekventovaných
komunikacích a cyklostezkách. Zájezd
je vhodný pro všechny věkové kategorie a typy kol. Plánované etapy lze
obvykle prodloužit i zkrátit.

polopenze

cykloturistika

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194401    17.07.-22.07.    8 300 Kč
194402    20.08.-25.08.    8 300 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3× ubytování v hotelu***
(2 lůžkové pokoje s TV, možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
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ITÁLIE – Toskánsko – Elba
Trasy vedou převážně po méně
frekventovaných asfaltových a šotolinových cestách. Čtyřikrát je dojezd do hotelu naplánován v sedle
bicyklu. Etapy lze obvykle zkrátit či
prodloužit. Doporučujeme treková,
event. horská kola.

cykloturistika
s koupáním

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 17 hod. Noční přejezd.
2. den Návštěva SIENY (UNESCO) – středověké perly Toskánska s úzkými uličkami a skvostnými památkami gotické architektury. Cykloturistika typickou toskánskou
krajinou, vyhlášenou vinařskou oblastí Chianti až na ubytování do POGGIBONSI (cca
36 km). Doporučujeme absolvovat zajížďku ke středověké opevněné vesničce Monteriggioni a zpět (cca 12 km). Nocleh.
3. den Přejezd busem do SAN GIMIGNANA (UNESCO), místa s okouzlující atmosférou a nezaměnitelnou siluetou majestátných rodových věží. Etapa povede přes starověké CERTALDO a charakteristickým toskánským venkovem s osamocenými statky,
olivovými háji a vinohrady až do hotelu (cca 40 km). Možnost projížďky po bývalém železničním svršku do historického města COLLE DI VAL D’ELSA (cca 18 km). Nocleh.
4. den Prohlídka starobylé VOLTERRY, města alabastru zbudovaného na skalnaté
plošině obehnané dvojitým prstencem hradeb. Výlet atraktivní zvlněnou krajinou přes
vesničky GUARDISTALLO a MONTESCUDAIO do hotelu v přímořském letovisku MARINA DI BIBBONA (cca 30-60 km). Odpočinek u moře. Nocleh.
5. den Prohlídka pitoreskního opevněného městečka SUVERETO. Vyjížďka do romantické vesnice SASSETTA rozkládající se na skalním ostrohu uprostřed lesů. Pokračování po starých etruských stezkách mezi vinohrady (možnost degustace vín) až
do hotelu (cca 45 km). Koupání. Nocleh.
6. den Výlet na ELBU. Z přístavu RIO MARINA na kole po silnici do turistického
střediska PORTO AZZURRO s kavárničkami na nábřeží. Odpočinek v městečku CAPOLIVERI (170 m) s nádhernými vyhlídkami. Okružní jízda okolo hory Calamita vedoucí
panenskou přírodou s piniovými háji a neskutečnými pohledy na pláže i tyrkysově
zbarvené moře. Ukončení etapy v PORTOFERRAIU proslulém pobytem Napoleona
Bonaparta (cca 55 km). Noční přejezd.
7. den Příjezd do Prahy v cca 13 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194501    27.05.-02.06.    8 990 Kč
194502    23.09.-29.09.    8 990 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 4× ubytování v hotelu***
(2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením),
4× snídani, 2× večeři, průvodce, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
loď na Elbu a zpět včetně přepravy kola: cca 45 €

cykloturistika
Trasy jsou koncipovány, aby vedly z větší části po rovině nebo z kopce. Doporučujeme horská nebo treková kola.

50

RAKOUSKO – Lechtalské Alpy

PROGRAM ZÁJEZDU:
polopenze
1. den Odjezd z Prahy v cca 22 hod. Noční přejezd.
2. den Vyhlídkový sjezd na bicyklech podél smělého vodního díla po silnici SILVRETTAHOCHALPENSTRASSE. Pokračování po cyklostezce půvabným krajem MONTAFON s možností odbočky do údolí SILBERTAL, kde lze i s kolem vyjet lanovkou
mezi rozkvetlé louky se stylovými statky a pasoucími se kravami. Panoramatická jízda
do města Bludenz. Celkem cca 45-65-80 km. Ubytování ve Flirsch am Arlberg.
3. den Odjezd autokarem do mondénního turistického střediska LECH, atraktivní
oblasti s neporušenou přírodou. Výšlap na kolech k jezeru FORMARINSEE – přírodnímu skvostu se zeleno-modrou vodou považovanému za nejkrásnější místo celého

Rakouska. Lze se vydat rovněž k dalšímu jezeru SPULLERSEE (cca 35-45 km). Fakultativně 7 km z kopce do ST. ANTONU a dále 13 km po cyklostezce až do hotelu. Nocleh.
4. den Přesun busem do údolí PITZTAL, obklopeného mohutným ledovcem a majestátnými horskými štíty. Cykloturistika podél dravé řeky Pitze přes typická městečka
a vesnice dolů údolím až ke břehům Innu. Ukončení etapy v Landecku (možnost koupání). Celkem cca 60 km. Návrat na ubytování.
5. den Cyklovýlet po nejkrásnější části populární cyklostezky LECH RADWEG,
pohodlnou cestou po proudu stejnojmenné řeky protínající údolí s charakteristickými
kostelíky a příjemnými hostinci (cca 65 km). Příjezd do Prahy v cca 22.30 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
193701    13.06.-17.06.    7 350 Kč
193702    28.08.-01.09.    7 350 Kč
časová sleva: 400/300 Kč

d

pouze 1 noční přejez
na cestě tam

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3× ubytování v hotelu***
(2 lůžkové pokoje s TV, možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na lanovku: cca 15 €

RAKOUSKO – Korutany
e

polopenz
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 22 hod. Noční přejezd.
2. den Výjezd busem po GOLDECK-PANORAMASTRASSE téměř 2 000 m vysoko.
Přes rozkvetlé louky a almy sjezd na kolech k okouzlujícímu WEISSENSEE s křišťálově
čistou vodou. Cyklistický okruh po lesních cestách v okolí jezera (lze zkrátit lodí). Dojezd na bicyklu až do hotelu (cca 50-65-75 km).
3. den Po Drávské cyklostezce do historického VILLACHU se siluetou mohutného
hradu Landskron v pozadí. Možnost návštěvy AFFENBERGU neboli Opičí hory se
stovkou volně skotačících makaků. Okružní jízda podél břehu OSSIACHER SEE (cca
55 km). Fakultativně lanovkou na GERLITZEN (1 910 m) s jedinečným kruhovým rozhledem, kde začíná 13 km sjezd. Návrat autokarem na ubytování.
4. den Přejezd busem do BAD KLEINKIRCHHEIMU, populárního střediska zimních
sportů s léčivými termálními prameny. Výjezd lanovkou s krásnou vyhlídkou na lysé
vrcholky NP Nockberge. Panoramatický sjezd do RADENTHEIMU. Pokračování podél
MILLSTÄTTER SEE až do Seebodenu (cca 40-55 km). V případě zájmu návštěva MUZEA BONSAÍ ve stylu japonských zahrad. Návrat autokarem na ubytování.
5. den Cyklovýlet okolo WÖRTHERSEE, největšího korutanského jezera. Výšlap
k rozhledně PYRAMIDENKOGEL s překrásným výhledem. Návštěva expozice MINIMUNDUS (na 150 modelů světových atrakcí). Celkem cca 45-60 km. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Prahy v cca 5 hod.

Trasy jsou koncipovány tak, aby vedly
z větší části po rovině nebo z kopce
a lze je dle fyzické kondice každého
účastníka zkrátit či naopak prodloužit.
Doporučujeme horská nebo treková
kola. Každý den je možné vykoupat se
v některém z korutanských jezer.

cykloturistika
s koupáním

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
195701    02.08.-07.08.    7 850 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3× ubytování v hotelu***
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, loď a lanovky: cca 55 – 100 €

Doporučujeme zakoupení tzv. Korutanské
karty za 47 €/os. (pro děti do 15 let za 25 €),
jejíž držitel získá vstup zdarma na více než
100 turistických atrakcí v celých Korutanech.
Jen za lanovky a vstupné v rámci programu
ušetříte cca 30 €/os. (po odečtu ceny karty).
Více informací obdržíte v pokynech k odjezdu
a na www.kaerntencard.at
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CHORVATSKO – Makarská riviéra – Tučepi
TUČEPI je rušné rekreační středisko na Makarské riviéře s dlouhými oblázkovými plážemi a mohutnou kulisou pohoří Biokovo.
V centru města se nachází řada obchodů a restaurací. Sousední, 3 km vzdálené letovisko Makarska je dostupné autobusy
městské hromadné dopravy, jejíž spoje odjíždějí cca každých 30 min. Vzdálenost z Prahy je cca 1 170 km.

polopenze
číslo
zájezdu
190601
190602
190603
190604
190605
190606
190607
190608
190609
190610
190611
190612
190613
190614

hotel villa Vinka***
termín
14.06.-23.06.
21.06.-30.06.
28.06.-07.07.
05.07.-14.07.
12.07.-21.07.
19.07.-28.07.
26.07.-04.08.
02.08.-11.08.
09.08.-18.08.
16.08.-25.08.
23.08.-01.09.
30.08.-08.09.
06.09.-15.09.
13.09.-22.09.

1. a 2.
lůžko
11 590
11 790
11 990
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
11 990
11 890
11 690

3. lůžko
dítě 2-12 let
7 590
7 790
7 990
8 290
8 290
8 290
8 290
8 290
8 290
8 290
8 290
7 990
7 890
7 690

3. lůžko
osoba od 12 let
9 590
9 790
9 990
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
9 990
9 890
9 690

SLEVY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu:
1 000 Kč/os.
dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu platí pouze:
2 800 Kč/7 nocí
sleva při ubytování na pokoji s terasou v přízemí (bez klimatizace): 1 000 Kč/os./7 nocí
DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Praha, Beroun, České Budějovice (možnost nástupu na trase)
odjezdy: pátek v odpoledních hodinách (Praha cca 14.30 hod.)
příjezdy: neděle v dopoledních hodinách (Praha cca 10.00 hod.)
UBYTOVÁNÍ:
hotel VILLA VINKA*** (www.villa-vinka.com) situovaný cca 200 m od dlouhé
oblázkové pláže (lehátka a slunečníky za poplatek) a pobřežní promenády vedoucí
do centra Tučepi; 2-3 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením,
SAT-TV, lednicí a balkonem; na recepci hotelu možnost bezplatného připojení
k internetu prostřednictvím Wi-Fi

klimatizace
ČASOVÉ SLEVY

10 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.2019

8%
při zaplacení 30 % zálohy do 31.03.2019
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STRAVOVÁNÍ:
polopenze

snídaně: bufet
večeře: výběr ze 3 menu, salát formou bufetu

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu, 7× ubytování včetně klimatizace, 7× polopenzi, služby delegáta v místě
pobytu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
Dubrovník, Split, NP Krka, Mostar, Imotski (Červené a Modré jezero), pohoří Biokovo,
ostrovy Brač a Hvar, rafting na řece Cetině...

CHORVATSKO – Makarská riviéra – Drvenik
DRVENIK je přímořské letovisko na Makarské riviéře (cca 30 km jižně od Makarské), která je považována za nejkrásnější
a nejoblíbenější rekreační oblast Jadranu. Leží mezi příkrými útesy horského masivu Biokovo a průzračným mořem s nádhernými
oblázkovými plážemi. Celá oblast má příjemné podnebí s vysokým počtem hodin slunečního svitu. Poloha letoviska je ideální
k organizování mnoha zajímavých výletů. Vzdálenost z Prahy je cca 1 200 km.

hotely Krasna-Srečko / Ivando ****
číslo
zájezdu
190201
190202
190203
190204
190205
190206
190207
190208
190209
190210
190211
190212
190213
190214

termín
14.06.-23.06.
21.06.-30.06.
28.06.-07.07.
05.07.-14.07.
12.07.-21.07.
19.07.-28.07.
26.07.-04.08.
02.08.-11.08.
09.08.-18.08.
16.08.-25.08.
23.08.-01.09.
30.08.-08.09.
06.09.-15.09.
13.09.-22.09.

1. a 2.
lůžko
12 190
12 390
12 990
12 990
12 990
12 990
12 990
12 990
12 990
12 990
12 990
12 990
12 490
12 290

3. / 4. lůžko
dítě 3-11 let
7 990
8 090
8 190
8 190
8 190
8 190
8 190
8 190
8 190
8 190
8 190
8 190
8 090
7 990

3. / 4. lůžko 3. / 4. lůžko
dítě 12-14 let osoba od 15 let
8 490
10 490
8 590
10 590
8 690
10 690
8 690
10 690
8 690
10 690
8 690
10 690
8 690
10 690
8 690
10 690
8 690
10 690
8 690
10 690
8 690
10 690
8 690
10 690
8 590
10 590
8 490
10 490

hotel ****

Ivando

polopenze

klimatizace

SLEVY A PŘÍPLATKY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu: 1 000 Kč/os.
dítě do 3 let bez nároku na lůžko platí pouze:
2 800 Kč/7 nocí
dítě do 10 let na přistýlce (5. lůžku) platí pouze:
5 990 Kč/7 nocí
DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Praha, Beroun, České Budějovice (možnost nástupu na trase)
odjezdy: pátek v odpoledních hodinách (Praha cca 14.30 hod.)
příjezdy: neděle v dopoledních hodinách (Praha cca 10.00 hod.)
UBYTOVÁNÍ:
hotely KRASNA-SREČKO/IVANDO**** (www.hotelivando.hr) – nádherně zrekonstruované čtyřpatrové objekty s výtahem vzdálené od sebe 10 m; prostorné 2-4 lůžkové
klimatizované pokoje (možnost 1 přistýlky – 5. lůžko) s vlastním sociálním zařízením,
lednicí, SAT-TV a balkonem s výhledem na moře; zdarma připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi; pláž s drobnými oblázky a pozvolným vstupem do moře jen cca 50 m
od ubytování; v pobytovém místě je obchod a několik restaurací; v restauraci Plaža je
klientům CK poskytována 10% sleva
STRAVOVÁNÍ:
polopenze

snídaně: bufet
večeře: polévka, výběr ze 3 hlavních jídel, salát formou bufetu, desert, 0,2 dcl nealko
nápoje nebo piva
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu, 7× ubytování včetně klimatizace, 7× polopenzi, služby delegáta v místě pobytu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
Dubrovník, Split, NP Krka, Mostar, Imotski (Červené a Modré jezero), pohoří Biokovo,
ostrovy Korčula, Brač a Hvar, rafting na řece Cetině...

ČASOVÉ SLEVY

10 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.2019

8%
při zaplacení 30 % zálohy do 31.03.2019
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SLOVENSKO – Velký Meder – termály
Zájezdy do Velkého Mederu se již řadu sezon těší mezi našimi klienty mimořádné oblibě a to nejen díky vynikajícím léčebným
účinkům zdejší termální vody, ale zejména pro zcela nadstandardní služby hotelu Thermal Varga umocněné neformálními vztahy
mezi klienty a hotelovým managementem. Stávající kapacita HOTELU THERMAL VARGA*** (www.hotelthermal.sk) byla v roce
2016 rozšířena o nový objekt s názvem HOTEL AQUA*** (www.hotelaqua.sk), který se nachází přes ulici. Oba hotely mají
stejné majitele, jsou vzdálené cca 100 m od termálního areálu a společně nabízí mimo jiné lobby bar, letní terasu s příjemným
posezením, biliard, stolní tenis, dětský koutek a hřiště včetně trampolíny. Na recepci lze zdarma zapůjčit omezený počet jízdních
kol a hole na nordic walking.
Moderní termální areál ve VELKÉM MEDERU (www.thermalcorvinus.sk) nabízí celkem
9 bazénů s celkovou plochou 3 400 m2. Léčivá voda o teplotě 25-37 °C blahodárně
působí především při léčbě kloubových a svalových onemocnění. Krytý komplex se
čtyřmi bazény nabízí mimo jiné perličkovou lázeň, rodinný bazén s atrakcemi pro děti,
saunu, biosolárium, masáže a rovněž 2 tobogány s celoročním provozem. Součástí
areálu je restaurace a stánky s občerstvením.

*
3-7 nocí v hotelu**
í
zn
lá
100 m od

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Ubytování. Odpoledne relaxace v termálních
lázních ve VELKÉM MEDERU. Nocleh.
2. den Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den Půldenní výlet do maďarského GYÖRU, historického města ležícího na soutoku řek Dunaje, Ráby a Rábcy. Prohlídka barokní části města, event. návštěva místních
termálních lázní. Návrat na ubytování. Koupání ve Velkém Mederu.
4. den Dopoledne odpočinek v termálních lázních. Příjezd do Prahy v cca 19 hod.
poznámka: zájezd č. 194203 je prodloužen o 1 pobytový den; zájezdy č. 194204, 194205, 194206
o 2 pobytové dny; zájezd č. 194201 o 4 pobytové dny; u zájezdu č. 197301 (zabíjačka) se neuskuteční
výlet do Györu

hotel AQUA

číslo
zájezdu
194201
194203
194204
194205
194206
197301

termín
01.05.-08.05.
08.06.-12.06.
15.06.-20.06.
21.09.-26.09.
01.10.-06.10.
14.11.-17.11.

počet
nocí
7
4
5
5
5
3

hotel
Aqua
Thermal
Aqua
Aqua
Thermal
Aqua

cena
se snídaní
6 990
4 990
5 800
5 800
5 800
zabíjačka

cena
s polopenzí*
8 790
6 040
7 090
7 090
7 090
5 200**

* večeře jsou formou bufetu s nealko nápoji z automatu zdarma
** program obsahuje domácí zabíjačku včetně oběda a zábavný večer; v ceně je bezplatné používání
hotelového županu a zabíjačkový balíček domů (klobáska, škvarky, sádlo a tlačenka)

časová sleva: 350/200 Kč
(sleva neplatí pro zájezd č. 197301)
sleva pro dítě 3-9 let na přistýlce: 300 Kč/noc se snídaní, resp. 420 Kč/noc s polopenzí
sleva pro dítě 10-15 let na přistýlce: 250 Kč/noc se snídaní, resp. 290 Kč/noc s polopenzí
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 3/4/5/7× ubytování v hotelu Aqua***/ Thermal Varga*** cca 100 m od termálních lázní (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, SAT-TV s českými programy, trezorem, ledničkou, vysoušečem vlasů, Wi-Fi
a vlastním sociálním zařízením; většina pokojů má balkón), 3/4/5/7× snídani (bufet)/polopenzi (bufet) v hotelu Thermal Varga, 1× taneční večer, ozdravný balíček
pro každou osobu nad 15 let (1× 15 min. rašelinový zábal zad, 1× 15 min. masáž
zad) – platí pouze pro pobyty na 5 a 7 nocí, lázeňský poplatek, delegáta v místě
pobytu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje vstupné do term. lázní: cca 9 €/vstup (Györ cca 3 100 HUF/vstup)
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MAĎARSKO – Kehidakustány – termály
Léčivé a zážitkové lázně KEHIDA (http://kehidatermal.hu) s vodní plochou 2 400 m2 disponují 13 vnitřními a venkovními bazény
(teplota vody 21-38 ºC). Léčivá termální voda neobsahuje radium a je vhodná i pro děti a osoby trpící na srdeční onemocnění.
Má blahodárné účinky při léčbě nervových, gynekologických a kožních onemocněních a při problémech pohybového ústrojí.

hotel ****

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Ubytování v KEHIDAKUSTÁNY. Odpočinek
v místních termálních lázních. Nocleh.
2.-3. den Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
4. den Dopoledne prohlídka lázeňského městečka HEVÍZ (možnost nákupů).
Po obědě návrat do Kehidakustány. Relaxace v termálech. Nocleh.
5. den Koupání. Příjezd do Prahy v cca 21 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
194001    01.05.-05.05.    7 650 Kč
194004    22.05.-26.05.    7 650 Kč
194003    18.09.-22.09.    7 650 Kč
sleva při ubytování v pokoji bez balkonu/terasy: 300 Kč/os./zájezd
časová sleva: 350/200 Kč

bohatá polopenze

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 4× ubytování v hotelu Hertelendy Haus**** cca
150 m od lázní (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, minibarem, SAT-TV, trezorem a Wi-Fi), 4× polopenzi (bufet), používání hotelového županu, neomezený
vstup do termálů včetně saun, lázeňský poplatek, delegáta, pojištění CK proti úpadku

ně

vstupné do lázní v ce

SLOVINSKO – Radenci – termály

novinka

Termální lázně RADENCI (www.sava-hotels-resorts.com) s deseti bazény o rozloze 1 460 m2 garantují, že se domů budete
vracet perfektně odpočatí. Lázně zahrnují venkovní a vnitřní bazény s teplotou vody 28-37 °C a dětský bazén o teplotě 28-34 °C.
PROGRAM ZÁJEZDU:
vstupné
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Ubytování v RADENCI. Koupání. Nocleh.
2. den Relaxace v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den Dopolední návštěva malebného PTUJE. Koupání v lázních. Nocleh.
4. den Zastávka ve vesnici BOGOJINA s moderním kostelem od známého architekta
Plečnika. Ochutnávka vína s možností nákupů. Výstup na věž VINÁRIUM přezdívanou
„Prekmurská Eiffelovka“. Návrat do Radenci. Relaxace v bazénech. Nocleh.
5. den Dopoledne odpočinek v lázních. Příjezd do Prahy v cca 22 hod.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
193001    16.05.-20.05.    7 990 Kč
193002    07.09.-11.09.    7 990 Kč
časová sleva: 350/200 Kč

do lázní v ceně

m do lázní

hotel s přímým vstupe

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 4× ubytování v hotelu Radin**** propojeným s lázeňským areálem (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, SAT-TV, minibarem, trezorem
a vlastním sociálním zařízením), 4× polopenzi (bufet), zapůjčení hotelového županu,
neomezený vstup do lázní po celou dobu pobytu, 1 denně vstup do saunového světa
(do 16 hod.), lázeňský poplatek, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné během výletů: cca 15 €

polopenze
SLEVA PRO DÍTĚ NA PŘISTÝLCE
dítě do 6 let:
4 500 Kč
dítě 6-11,99 let: 2 300 Kč
dítě 12-14,99 let: 1 400 Kč
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