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ČASOVÉ SLEVYČASOVÉ SLEVY
POBYTOVÉ ZÁJEZDY

Přesné informace o výši slevy a podmínkách 
jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. 

POZNÁVACÍ, RELAXAČNÍ 
a SPORTOVNÍ ZÁJEZDY

Informace o konkrétní výši slevy je uvedena 
ve formě zlomku u jednotlivých zájezdů v od-
stavci „číslo zájezdu, termín a cena“. Částka 
před lomítkem bude odečtena z ceny klien-
tům při uzavření smlouvy do 31.01.2020 
a současném zaplacení 30% zálohy. Hod-
nota za lomítkem platí při zakoupení zájezdu 
do 29.02.2020 a složení zálohy ve výši 30%. 
Časové slevy lze uplatnit pouze v tom přípa-
dě, jestliže v den uzavření smlouvy o zájezdu 
zbývá do odjezdu více než 45 dnů.

SK UPINSK UPINOVÉ SLEVYOVÉ SLEVY
Skupinám poskytneme slevu. Kolektivům 
připravíme zájezd „na míru“. Bližší info v CK. 

KONTAKTKONTAKT
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.

až 10 %

až 6 %

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

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. Pou-
kázky lze uplatnit pouze na úhradu základní ceny zájezdu (tj. bez příplat-
ků 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.

Vážení cestovatelé,
jsme velice potěšeni, že se Vám do rukou dostává katalog zájezdů naší 
cestovní kanceláře. Stejně jako každý rok, tak i tentokráte se Vás bude-
me snažit na následujících řádcích seznámit s novinkami a přesvědčit, 
že právě Mamut tour je tou správnou volbou. Naší základní fi lozofi í je, 
že spokojený klient je tou nejlepší reklamou. Nejsme žádná „mamutí“ 
fi rma, zakládáme si na osobním přístupu ke každému zákazníkovi, je-
hož postřehy a zpětnou vazbu si bereme k srdci. Od roku 1991 jsme 
zprostředkovali dovolenou pro téměř 90 000 osob a jsme hrdi na to, 
že mnoho z Vás využívá našich služeb opakovaně. Máte chuť to s námi 
také zkusit? Budeme více než rádi. Převážnou část naší nabídky tvoří 
tradičně po znávací zájezdy, přičemž většina z nich je dnes již realizová-
na letecky. Stálé klienty snad zaujme výlet na Azorské ostrovy, do italské 
Apulie či pobytově-poznávací zájezd na Sardinii. Ve spolupráci s prů-
vodkyní Ivetou Svobodovou pak vznikl letecký zájezd do francouzské 
Bretaně. Seznam exotických destinací rozšířila Kuba a také nový itinerář 
v Číně. Nezapomínáme ani na ty, kteří raději volí odpočinek v termál-
ních vodách osvědčených maďarských, slovinských či slovenských 
lázní. Stále více příznivců si získávají rovněž naše cyklistické programy 
rozšířené o rekordní počet novinek. Listujte, vybírejte a pokud budete 
potřebovat poradit, neváhejte nás kontaktovat. 

Hodně zdraví, štěstí a radosti z cestování přeje
Váš Mamut tour
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ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH

územní platnost Evropa Evropa svět svět svět
pojistná sazba (os./den) 26 Kč 29 Kč 42 Kč 59 Kč 75 Kč

rozsah pojištění limity plnění (Kč)

storno zájezdu do částky
(max. 80 % stornopoplatku) 15 000 20 000 40 000 60 000 80 000

léčebné výlohy 5 000 000
trvalé následky úrazu 300 000
odpovědnost za škodu 1 000 000
pojištění zavazadel 15 000 (5 000/kus)

● 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 sluchátky 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 památko-
vých objektů a turistických atrakcí dle programu (není-li uvedeno jinak)

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

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 autoka-
rových zájezdů naleznete u každého zájezdu. Případný příplatek za dopravu z někte-
rých 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 poža-
davkům 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 mož-
nost 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 požadav-
kem na doobsazení dvoulůžkového pokoje jiným účastníkem jsme na webových 
stránkách www.mamut-tour.cz zřídili menu „Hledá se spolucestující“, kde uveřejňu-
jeme zájezdy, na které evidujeme samotného muže nebo samotnou ženu.

POBYTOVÉ ZÁJEZDY
autokarové

Chorvatsko ............................ 54, 55

letecké
Thajsko .........................................7

RELAXAČNÍ ZÁJEZDY (termály)
Maďarsko .............................. 51, 53
Slovensko ...................................52
Slovinsko ....................................53

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
letecké

Arménie ......................................24
Azory ..........................................32
Čína ...................................... 14, 15
Estonsko .....................................36
Francie .................................. 29, 30
Gruzie .........................................24
Indie ...........................................10
Island ..........................................33 
Itálie ...................................... 34, 35
Japonsko ......................................8
Jordánsko ...................................21
Kambodža .....................................5
Kuba ...........................................20
Laos .............................................6
Litva............................................36
Lotyšsko .....................................36
Maledivy .....................................11
Maroko .......................................23
Mexiko ........................................19
Myanmar (Barma) ..........................4
Nový Zéland.................................12
Peru ............................................18
Portugalsko .................................31
Rusko ................................... 27, 28
SAE ............................................22
Skotsko .......................................28
Srí Lanka ............................... 11, 12
Španělsko ...................................30
Thajsko ......................................4-7
Turecko .......................................26
USA ...................................... 16, 17
Uzbekistán ...................................25
Vietnam .........................................9

autokarové
Česko ....................................40-42
Itálie ............................................38
Německo ............................... 39, 40
Slovensko ...................................42
Švýcarsko ...................................37

SPORTOVNÍ ZÁJEZDY
pěší turistika

Slovinsko ....................................43

cykloturistika
Francie ........................................50
Chorvatsko ..................................44
Itálie .......................................47-49
Německo ............................... 45, 50
Rakousko ...............................46-48
Slovinsko ....................................44
Švýcarsko ............................. 44, 48
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den V cca 15.30 hod. odlet z Prahy přes Dubaj do Thajska. 
2. den Přílet do thajské metropole BANGKOKU. Transfer na ubytování. 
3. den Přelet do Myanmaru. 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 SA-
GAINGSKOU 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 umožňu-
jící 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 většinu návštěv-
níků bývá výstup na terasy chrámů s neskutečným výhledem do celého 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 buddhistic-
kých kyaungů a tisícovkou stúp (návštěva plovoucího trhu; zastávka ve vesničce Indein 
s ruinami pagod z 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 vy-
budovaných v koloniálním stylu (Chaukhtatgyi Paya, Schwedagon Paya…). Ubytování.
10. den Procházka indickou a čínskou čtvrtí přecpanou obchody a pouličními proda-
vači. Návštěva Pagody Sule Paya. Možnost nákupů na Scott Market. Odpoledne 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 v cca 13 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
216401   14.01.-30.01.2021*   58 990 Kč 

časová sleva při uzavření smlouvy do 30.09.2020: 1 500 Kč 
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v květnu 2020

(možnost vynechání či prodloužení pobytu na ostrově Koh Chang )

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bangkok – Praha, Bangkok – Mandalaj, Heho – Yangon, Yangon – 
Bangkok (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

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné v Barmě – cca 110 USD, vízum do Barmy – 1 500 Kč (vyřizuje CK)

MYANMAR – THAJSKO – Koh Chang 

pobytově-poznávací
zájezd 2021

Airbus A380
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den V cca 15.30 hod. odlet z Prahy přes Dubaj do Thajska. 
2. den Přílet do thajské metropole BANGKOKU. Ubytování. 
3. den Odjezd do Kambodži (za příplatek 2 500 Kč lze přesun do Siem Reapu absol-
vovat letecky). Odpoledne ubytování v kambodžském SIEM REAPU.
4. den Návštěva jižní části ANGKOR TOM, bývalé metropole království Angkor 
(802-1432). Prohlídka jednoho z nejpozoruhodnějších chrámů tohoto dávného měs-
ta – BAYON TEMPLE (54 kamenných věží, z nichž každá je vyzdobena čtyřmi obličeji 
směřujícími do čtyř hlavních světových stran) a dalších architektonických skvostů: 
Bapoun Temple, Terrace of the Elephant, Terrace of Leper King, Royal Enclosure, 
Women and Men Pond… Odpoledne návštěva chrámu PROHM TEMPLE, původně 
buddhistického kláštera, kde v době největší slávy žilo na 12 000 mnichů (vystavěno 
roku 1186 králem Jayvarmanem VII.). Dnes jsou zdi tohoto komplexu působivě pro-
rostlé kmeny a kořeny mohutných stromů okolní džungle, čímž se řadí mezi nejfoto-
grafovanější turistickou atrakci celého areálu. V podvečer prohlídka monumentálního 
ANGKOR WATU – největší náboženské stavby světa. Návrat na ubytování.
5. den Výlet lodí po TONLE SAP, nejrozlehlejším sladkovodním jezeře jihovýchodní 
Asie spojený s prohlídkou plovoucí vesnice dokumentující život domorodců. Exkurze 
do řemeslné díly Artisans. Odpoledne návštěva trhů v Siem Reapu. Návrat na ubytování.
6. den Transfer na ostrov KOH CHANG, který je 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 za-
hradě na břehu moře (www.chaichetresort.com; www.coconutkohchang.com).
7.-15. 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…).
16. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
17. den Přílet přes Dubaj do Prahy v cca 13 hod. 
poznámka: 
Fakultativně lze poslední noc zajistit ubytování v Bangkoku – www.bangkokpalace.com a absolvovat 
prohlídku Bangkoku s česky hovořícím průvodcem dne 29.01./13.02./28.02.2021 (pobyt na Koh 
Changu se tím zkrátí o 1 noc). Cena 1 900 Kč/os. 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 27.01.-28.01./11.02.-
12.02./26.02.-27.02.2021 (pobyt na Koh Changu by se tím zkrátil o další 2 noci). Cena 3 000 Kč/
os. zahrnuje dopravu mikrobusem, českého průvodce, 1× ubytování se snídaní, 2× oběd, 1× večeři, 
vstupné dle programu

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
211001   14.01.-30.01.2021*   39 990 Kč
211002   29.01.-14.02.2021*   39 990 Kč
211003   13.02.-01.03.2021*   39 990 Kč

příplatek za ubytování v Coconut Beach Resortu (villa 2, Wanishpool 1/2): 1 600 Kč/os./zájezd
časová sleva při uzavření smlouvy do 30.09.2020: 1 000 Kč 

*přesné termíny zájezdů budou známé nejpozději v květnu 2020
(možnost prodloužení pobytu na ostrově Koh Chang)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bangkok – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizova-
ným mikrobusem, 10× ubytování v Chai Chet Resortu na ostrově Koh Chang cca 20 m 
od pláže (pokoje standard beach), 3× ubytování v hotelu v Sieam Reapu, 1× ubytování 
v hotelu v Bangkoku (vždy 2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky, mini-
barem a vlastním soc. zařízením), 14× snídani, průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné v Kambodži – cca 45 USD, vízum do Kambodži – 1 000 Kč 
(vyřizuje CK)

KAMBODŽA – THAJSKO – Koh Chang
pobytově-poznávací

zájezd 2021

Nabídka zájezdů
leden – únor 2020 na:
www.mamut-tour.cz

Airbus A380
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den V cca 15.30 hod. 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 prů-
vodcem: lodí po řece Chao Phraya, chrámy Wat Pho a Wat Traimit, královský palác... 
Večer odlet to Chiang Mai. Ubytování. 
4. den Prohlídka CHIANG MAI, historického města a centra buddhismu se stovkami 
chrámů a pagod z 14.–16. stol. 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 Výlet mikrobusem na nejvyšší horu Thajského království – DOI INTHANON (2 565 m) tyčící se ve stejnojmenném 
národním parku porostlém tropickými lesy. Nenáročná procházka s neopakovatelnými scenériemi. Cestou zpět zastávka ve 
vesničce HMONG, kde pěstování opia vystřídaly květiny. Návrat na ubytování.

6. den Návštěva vesnice „DLOUHÝCH KRKŮ“. Prohlídka jeskynního komplexu 
CHIANG DAO s krápníkovou výzdobou doplněnou početnými sochami Buddhy. Za-
stávka 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 lao-
ského LUANG PRABANGU (UNESCO), podmanivého městečka na břehu Mekongu. 
Ubytování. 
8. den Dopoledne 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“ tra-
diční dřevěné a francouzské koloniální architektury. Návrat na ubytování. 

9. den Půldenní vyhlídková plavba po MEKONGU ke známé jeskyni PAK OU, posvátnému místu vyzdobenému stovkami 
soch a sošek Buddhy. Cestou zastávka ve vesnici známé díky produkci místní „whisky“. Výlet k fotogenickým vodopádům TAD 
SAE, přírodnímu skvostu s vodou přetékající přes vápencové schody do tyrkysově zbarvených tůní. Návrat do Luang Prabangu. 
Pozorování západu slunce z kopce Phu Si. Návštěva večerního trhu. Nocleh. 
10. den Přejezd scénickou horskou silnicí do rozlehlé krasové oblasti s  vápencovými skalními homolemi porostlými tropickou 
vegetací. Ubytování v turistickém středisku VANG VIENG plném barů zavírajících až v pozdních nočních hodinách. Podvečerní 
procházka mezi políčky podél řeky Nam Song. Nocleh. 
11. den Fakultativní vyhlídkový let balonem nad místní malebnou krajinou. Návštěva působivé jeskyně POUKHAM, která je 
jednou z mnoha desítek zpřístupněných podzemních prostor této populární oblasti. Přesun do VIENTIANE, ležícího na břehu 
Mekongu nedaleko hranic s Thajskem. Nocleh. 
12. den Prohlídka hlavního města Laosu (stúpa Pha Tat Luang, chrám Wat Si Saket, oblouk vítězství Patuxai). Odpoledne odlet 
do Bangkoku. Nocleh. 
13. den Transfer na ostrov KOH CHANG, který je největším ostrovem severovýchodní části Thajska. Ubytování.

14.-17. den Pobyt na ostrově Koh Chang. 
18. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
19. den Přílet přes Dubaj do Prahy v cca 13 hod.  

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
216701   29.01.-16.02.2021*   57 990 Kč

prohlídka Bangkoku: 1 900 Kč 
časová sleva při uzavření smlouvy do 30.09.2020: 1 000 Kč
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v květnu 2020

(možnost vynechání či prodloužení pobytu na ostrově Koh Chang)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bangkok – Praha, Bangkok – Chiang Mai, Chiang Mai – Luang Prabang, 
Vientiane – Bangkok (vždy včetně odbaveného zavazadla), dopravu klimatizovaným mi-
krobusem, 16× ubytování v hotelu (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky 
a vlastním sociálním zařízením), 16× snídani, průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné: cca 120 USD, vízum do Laosu – cca 40 USD (vyřizuje se na místě)

LAOS – THAJSKO – Koh Chang 

pobytově-poznávací
zájezd 2021

Airbus A380
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den V cca 15.30 hod. 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.chaichet.com; www.coconutkohchang.com).
3.-15. den Pobyt na ostrově Koh Chang. Středisko nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy a aktivit (potápění, šnor-
chlování na korálových útesech, trekking v horách, jízda 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 v cca 13 hod. 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY: 
BANGKOK: 1 900 Kč
Poslední noc lze zajistit ubytování v Bangkoku – www.bangkokpalace.com a absolvovat 
prohlídku Bangkoku s česky hovořícím průvodcem dne 29.01./13.02./28.02.2021 (po-
byt na Koh Changu se tím zkrátí o 1 noc). Program: výlet lodí po řece Chao Phraya, ná-
vštěvu chrámů Wat Pho (socha ležícího Buddhy), Wat Traimit (socha zlatého Buddhy), 
prohlídka královského paláce s chrámem Smaragdového Buddhy... Cena zahrnuje: do-
pravu mikrobusem, českého průvodce, výlet lodí po řece, vstupné dle programu
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 hřbi-
tova 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 27.01.-28.01./11.02.-12.02./26.02.-27.02.2021 (pobyt 
na Koh Changu se tím zkrátí o další 2 noci). Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem, čes-
kého průvodce, 1× ubytování se snídaní, 2× oběd, 1× večeři, vstupné dle programu
SEVERNÍ THAJSKO: 8 900 Kč
V termínu 31.01.-04.02.2021 lze absolvovat výlet do severního Thajska s českým 
průvodcem (lze kombinovat s prohlídkou Bangkoku). Program viz 3.-7. den zájezdu 
Laos-Thajsko (str. 6), jen 04.02.2021 bude zajištěna letenka do Bangkoku a následný 
transfer na ostrov Koh Chang. Cena zahrnuje: letenku, transfery, 4× ubytování se sní-
daní 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 maso-
vým turismem a kam Vás z Koh Changu za cca 1,5 hod. dopraví rychloloď. Doporu-
čená 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/noc/pokoj pro 2 osoby se snídaní 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
216201   14.01.-30.01.2021 (14 nocí)*   34 990 Kč 
216101   14.01.-13.02.2021 (28 nocí)*   46 590 Kč 
216202   29.01.-14.02.2021 (14 nocí)*   34 990 Kč 
216203   13.02.-01.03.2021 (14 nocí)*   34 990 Kč 

příplatek za ubytování v Coconut Beach resortu (villa 2, wanishpool 1/2): 1 600 Kč/os. (14 nocí)
příplatek za ubytování v Coconut Beach resortu (villa 2, wanishpool 1/2): 3 200 Kč/os. (28 nocí)

časová sleva při uzavření smlouvy do 30.09.2020: 1 000 Kč 
*přesné termíny zájezdů budou známé nejpozději v květnu 2020

(možnost prodloužení pobytu na ostrově Koh Chang)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bangkok – Praha včetně odbaveného zavazadla, transfery klimatizo-
vaným mikrobusem, ubytování v Chai Chet Resortu na ostrově Koh Chang (2 lůžko-
vé klimatizované pokoje standard beach s možností přistýlky, minibarem a vlastním 
soci ál ním zařízením), snídani, delegáta

THAJSKO – Koh Chang – Koh Kood

pobytový zájezd 2021

(14 – 28 nocí)

Nabídka zájezdů
leden – únor 2020 na:
www.mamut-tour.cz

Airbus A380
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den V cca 16 hod. odlet z Prahy přes Dubaj do Japonska.
2. den Odpoledne 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 
uprostřed zástavby mrakodrapů; tokijská zátoka se siluetou mostu Rainbow Bridge; 
nákupní a zábavní čtvrť Odaiba; fi nanční distrikt Ginza; futuristické Tokijské kongresové 
centrum… Návrat na ubytování.

4. den Celodenní výlet do 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. Večerní prohlídka TOKIA: obchodní a administrativní centrum Šindžuku; noční panorama ze střechy Tokijské radnice; 
okrsek Kabukičó – bývalé doupě mafi e – 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 bo-
hyně milosrdenství vyřezanou z jednoho kusu dřeva; šintoistická svatyně Hačimandžingú. Dvouhodinový přejezd Šinkansenem 
z Tokia do Ósaky. 
7. den Celodenní prohlídka KJÓTA, historické residence císařů. Při troše štěstí zde potkáte i opravdovou Gejšu v kimonu a tra-
dičních 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. Nocleh.
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. Procházka 
3 km dlouhou řadou bran zasvěcených bohyni Inari (místo natáčení fi lmu 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 vý-
zdobou. Přejezd rychlovlakem Šinkansen do HIMEDŽI se samurajským hradem, který 
je nejzachovalejší středověkou památkou v Japonsku. Návrat na ubytování. Procházka 
noční Ósakou. Nocleh.
11. den Návštěva ÓSAKY, významného přístavu na poloostrově Honšú (futuristický 
mrakodrap Umeda s otevřeným vyhlídkovým ochozem; Ósacký hrad; ochutnávka spe-
cialit 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:
202501   01.06.-12.06.   69 990 Kč 

příplatek za pokoj s oddělenými lůžky: 2 500 Kč/os./zájezd
časová sleva: 1 500/1 000 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE: 
letenku Praha – Tokio a Ósaka – Praha včetně odbaveného zavazadla, veškerou 
dopravu a transfery 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
doporučená částka na vstupné: cca 110 USD

JAPONSKO
Airbus A380

V termínu 03.10. – 18.10.
nabízíme doplnění zájezdu
na 13 nocí. Více info v CK.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 19 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Hanoje.
2. den Odpoledne přílet do HANOJE, motorkami přeplněného hlavního města Viet-
namu, ve kterém se mísí více než tisíciletá vznešenost dějin se socialistickou přítom-
ností. Ubytování. 
3. den Celodenní prohlídka HANOJE (Ho či Minovo mauzoleum, Pagoda jediného 
sloupu, Chrám literatury, projížďka rikšami, představení vodních loutek…). Nocleh.
4. den Přejezd do NINH BINH přezdívaného díky okolním vápencovým skalám a ze-
leným údolím „Halong na pevnině“. Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le 
Dai Hanh se sochami dávných králů. Plavba lodičkami pohádkovou krajinou s kraso-
vými 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 rýžovými poli. Plavba zátokou 
HA LONG (UNESCO) s úchvatnými, z moře vystupujícími, vápencovými skalními věže-
mi, jejichž počet dosahuje téměř dvou tisíc. Nocleh na palubě lodi.
6. den Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se zastávkou v jesky-
ni LUON 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. Zastávka u okázalé 
hrobky císaře Minh Manga. Návštěva majestátní pevnosti z 19. stol., jejíž součástí je Císařské město inspirované čínskými vlivy 
s vodním příkopem i pozůstatky Zakázaného purpurového města vyhrazeného pro obytné paláce a panovníkovi konkubíny. 
V podvečer návštěva tržnice Dong Ba „přetékající“ ovocem, zeleninou, rybami, ale i záplavou dalšího zboží. Návrat na ubytování. 
8. den Výjezd lanovkou BA NA HILLS, donedávna nejdelší na světě, u jejíž horní stanice se nachází zábavné středisko s re-
plikou francouzské vesnice. Hlavní atrakcí je však tzv. ZLATÝ MOST, podepřený dvěma gigantickými betonovými dlaněmi. 
Ubytování v okouzlujícím kupeckém městečku HOI AN (UNESCO), jehož dnes ospale působící kanál řeky Thu Bon býval plný 
obchodních lodí připlouvajících z celé Asie, ale i daleké Evropy.
9. den Výlet do MY SON, k působivému areálu s ruinami hinduistických čamských chrámů ukrytých uprostřed hustě zalesně-
ných kopců. Odpoledne návrat do HOI AN, jednoho z nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou atmosférou. Nocleh.
10. den Zastávka v tzv. MRAMOROVÝCH HORÁCH představujících pět vápencových skal s několika pozoruhodnými jeskynní-
mi chrámy. Odpoledne odlet do Saigonu. Transfer na ubytování. 
11. den Návštěva nejvýznamnějších památek SAIGONU – bývalé metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a znovu-
sjednocení na Ho Či Minovo město (katedrála, Palác sjednocení, tržnice Benh Tanh, pagoda Giac Lam – nejstarší ve městě…). 
Fakultativně večerní panorama z mrakodrapu Bitexco. 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. Přejezd autokarem do města MY THO. Výlet lodí po Mekongu podél několika ostrůvků se 
zastávkou na Ostrově jednorožce. Projížďka na dřevěné kánoi. 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 fakult. výletů. 
16. den Dopoledne koupání. Odpoledne transfer na letiště v Saigonu. 
17. den Přílet přes Istanbul do Prahy v cca 9 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
205301   09.03.-25.03.   54 990 Kč
205302   18.03.-03.04.   54 990 Kč

časová sleva: 1 500/1 000 Kč

CENA ZAJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Hanoj, Hanoj – Hue, Da Nang – Saigon a Saigon – Praha (vždy 
včetně odbaveného zavazadla), dopravu klimatizovaným autokarem, 13× ubytování 
v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1× uby-
tování na lodi (2 lůžkové kajuty s vlastním sociálním zařízením), 14× snídani, 6× oběd 
nebo večeři, českého a místního průvodce, vstupné dle programu

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“, vízum do Vietnamu – 1 000 Kč (vyřizuje CK) 

VIETNAM

vstupné v ceně

pobytově-poznávací
zájezd
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INDIE – „Zlatý trojúhelník“
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, bývalého hlav-
ního města Mughalské říše. Ubytování. Prohlídka bohatě zdobené pevnosti ÁGRA 
(UNESCO) zbudované z červeného pískovce. 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 – im-
pozantního 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 návštěva FATÉHPÚR SÍKRÍ (UNESCO), 
městečka na pokraji pouště. Rozměry a propracovanost zdejšího sultánského paláce 
opuštěného 14 let po dokončení kvůli nedostatku vody jsou nevídané. 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 Hawa 
Mahal s 593 malými okénky; návštěva Městského paláce s muzeem dokumentujícím 
život místních obyvatel; vyzkoušení malby na zrnka rýže... Návrat na ubytování. 
5. den Odjezd do cca 280 km vzdáleného DILLÍ. Ubytování. Volné odpoledne, pří-
padně program s průvodkyní. Nocleh.
6. den Návštěva Starého a Nového Dillí: India Gate – brána vystavěná k uctění pa-
mátky Indů padlých během 1. sv. války; Prezidentský palác; Humajúnova hrobka – 
další jedinečná ukázka tzv. Mughalské architektury (UNESCO); Kutub Minár – nejvyšší 
cihlový minaret světa (UNESCO); proslulý „nerezavějící sloup“... Návrat na ubytování. 
7. den Dokončení prohlídky indické metropole: opevněné Staré město 
Šáhdžahanabád s nepřeberným množstvím krámků; náměstí Chandi Chowk s barvitým 
bazarem; projížďka cyklorikšami labyrintem úzkých uliček umožňující získat obraz pravé 
Indie; největší mešita Indie – Jama Masjid; památník Raj Ghat „otce národa“ Mahátma 
Gándhího; moderní Bahaj Temple – chrám vybudovaný ve tvaru lotosového květu; Gu-
rudwara – neobyčejný svatostánek pohostinných a hrdých Sikhů... Možnost odpočinku 
na hotelových pokojích až do odjezdu. V nočních hodinách transfer na letiště.
8. den Přílet přes Istanbul do Prahy v cca 13.30 hod. 

FAKULTATIVNÍ VÝLET VÁRÁNASÍ: 15 000 Kč
8. den Odlet z Dillí do VÁRÁNASÍ, svatého místa pro všechny hinduisty, buddhisty 
i džinisty. Transfer do hotelu. Procházka po ghátech u řeky Gangy. Chrám Bharát Mátá. 
Večer možnost zhlédnutí každodenního obřadu Árthí – „uzavírání Gangy“. Nocleh.
9. den Projížďka lodí okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu 
očišťování tisíců poutníků a kde již po stovky let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňo-
vání. Krátký přejezd do SARNÁTHU – prohlídka buddhistických chrámů a stúp. Odpo-
ledne návrat do Váránasí. Návštěva bazaru a výrobny hedvábí. Nocleh. 
10. den Odpoledne odlet do Dillí. Odpočinek na pokojích. V noci transfer na letiště. 
11. den Přílet přes Istanbul do Prahy. 
Cena zahrnuje: 3 noci s polopenzí v hotelu****, českého a místního průvodce, le-
tenku Dillí – Váránasí – Dillí včetně odbaveného zavazadla, transfery, výlet lodí po řece 
Ganga (Cena nezahrnuje: vstupné a „spropitné“ – cca 20 USD)

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201201   02.04.-09.04.   31 990 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

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE: 
„spropitné“ a vstupné – cca 110 USD, vízum do Indie – 2 100 Kč (vyřizuje CK)

hotely****

průvodkyně Eva Mahrová
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SRÍ LANKA – MALEDIVY

Airbus A380 na letu

Praha - Dubaj - Praha

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 PINNA-
WALA 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 his-
toricky zdokumentovaný strom na světě vypěstovaný z „řízku“ stromu pod kterým 
dosáhl Buddha osvícení; pozůstatky 1 600 sloupů kdysi monumentálního devítipat-
rového 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 ma-
lebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného jezera. Prohlídka chrámu, 
ve kterém je uložen Buddhův zub. Nocleh. Fakultativně zhlédnutí folklórního představení. 
6. den Procházka královskou botanickou zahradou PERADENIYA založenou králem 
Sinhalem, která patří mezi nejkrásnější v celé Asii. Panoramatická jízda hornatou kraji-
nou 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, rododendro-
ny, 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 po-
zůstatky britské koloniální architektury. Večerní přelet na MALEDIVY. Transfer člunem 
na ubytování (cca 45 min.).
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:
201101   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 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 230 USD, vízum na Srí Lanku – 1 100 Kč (bude-li znovu 
zavedeno, aktuálně je vízum vystavováno zdarma)
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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 řadícím se mezi největší existující stromy. Výlet k fotogenickému průchozímu 
skalnímu útvaru CATHEDRAL COVE. Relaxace na pláži HOT WATER BEACH s vyvěra-
jícími termálními prameny. Ubytování v letovisku Tauranga.
5. den Přesun do lázeňského střediska ROTORUA. Návštěva geotermální rezerva-
ce 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 kuže-

lovitých sopečných vrcholů. Alternativně kratší vycházky dle fyzické kondice. Návrat na ubytování. 
7. den Přejezd do hlavního města WELLINGTONU. Návštěva Národního muzea Te Papa s poutavou expozicí zahrnující historii 
i současnost země ze všech možných pohledů. Nocleh. 
8. den Dopoledne výjezd pozemní lanovkou k botanické zahradě nabízející úžasný pohled na město. Procházka centrem (ná-
břežní promenáda, Cuba Street, katedrála sv. Pavla, parlamentní čtvrť...). 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 pro-
cházka 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 zlatavé pláže a lesním porostem. Návrat na ubytování. 

NOVÝ ZÉLAND
zájezd 2021

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1.-7. den Stejný program jako u zájezdu Srí Lanka – Maledivy (strana 11). Pouze sed-
mý den nebude transfer 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 moderní 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. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
207601   26.11.-06.12.   35 990 Kč

časová sleva: 800/500 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Colombo – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizova-
ným autokarem, 8× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností 
přistýlky a vlastním soc. zařízením), 8× polopenzi, místního a českého průvodce 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné – cca 230 USD, vízum na Srí Lanku – 1 100 Kč (bude-li znovu 
zavedeno, aktuálně je vízum vystavováno zdarma)

SRÍ LANKA

Airbus A380 na letu

Praha - Dubaj - Praha

pobytově-poznávací
zájezd
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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 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 turi-
stického 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 snímku „Pán prstenů“. Krátká procházka u ná-
stupu na legendární Routeburn Track. Odpoledne přejezd přes TE ANAU na ubytování 
do Manapouri. 
16. den Fascinující jízda s fotografi ckými zastávkami a krátkými procházkami 
po údajně nejkrásnější silnici světa až do MILFORD SOUND. Ikonická cca 2 hod. plav-
ba po fjordu, která bývá považovaná za zlatý hřeb celého zájezdu. Fakultativně možnost 
vyhlídkového letu helikoptérou. Návrat na ubytování.
17. den Dopoledne návštěva jeskyně GLOWWORM, jejíž stěny jsou poseté svítícími 
červy Glowworms. Průjezd charakteristickou přírodní scenérií, krajinou oblých travna-
tých kopců s pasoucími se ovcemi. Cestou DEGUSTACE VÍNA v některém z vinařství. 
Ubytování v 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 Výlet na BANKSŮV POLOOSTROV. Vyhlídková jízda po tzv. Summit Road 
vedoucí po okraji jednoho z původních sopečných kráterů. Ubytování v Christchurch.
20. den Návštěva CHRISTCHURCH, nejangličtějšího novozélandského města pozna-
menaného zemětřesením, které kompletně zdevastovalo historické jádro. Odpoledne 
transfer na letiště. Odlet s mezipřistáním do Evropy.
21. den Přílet do Prahy.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
215001   březen 2021*   105 000 Kč

časová sleva při uzavření smlouvy do 30.09.2020: 4 000 Kč 
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v květnu 2020

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Auckland a Christchurch – Praha včetně odbaveného zavazadla, do-
pravu 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; 2 noci v apartmánech se 2 oddělenými ložnicemi a společným 
sociálním zařízením), průvodce 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
vstupné – cca 600 NZD, registraci NZeT a IVL – 850 Kč (vyřizuje CK), stravování
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 16 hod. odlet z Prahy přes Dubaj 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 je 
8 000 jedinečných kreseb v 750 m dlouhém zastřešeném koridoru. Zastávka u VEL-
KÉ 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 ochra-
ňovat. Zastávka u olympijského stadionu přezdívaného díky specifi cké konstrukci „PTA-
ČÍ HNÍZDO“. Večeře včetně ochutnávky pravé pekingské kachny. Návrat na ubytování.
4. den Procházka centrem PEKINGU, jehož srdce tvoří náměstí Nebeského klidu 
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, ve kterém se císař dvakrát ročně modlil za dobrou úrodu. 
Ochutnávka tradičního čínského čaje. 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 za-
chovalostí řadí mezi celosvětové unikáty; muslimská čtvrť s nejstarší mešitou ve vnitřní 
Číně... Ubytování. 
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 so-
chařského 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 mýtickým 
uměním místních bojovníků. Účast na 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 fi nančního centra – 492 m...). Transfer na letiště. 
12. den Přílet přes Dubaj do Prahy v cca 13 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
202101   01.06.-12.06.   44 900 Kč
202102   01.09.-12.09.   44 900 Kč
202103   02.09.-13.09.   44 900 Kč

časová sleva: 1 000/600 Kč 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Peking a Šanghaj – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu auto-
karem/vlakem dle programu, 8× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností 
přistýlky a vlastním soc. zař.), 1× ubytování v nočním vlaku (4 lůžková kupé), 9× plnou 
penzi (snídani, oběd, večeři), českého a místního průvodce, vstupné dle programu

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE: 
povinné „spropitné“ – 35 USD, vízum do Číny – 2 700 Kč

ČÍNA – klasický okruh
vstupné v ceně

Airbus A380

plná penze
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den V cca 17 hod. odlet z Prahy přes Dauhá do Číny. 
2. den Odpoledne přílet do CHENGDU, metropole provincie Sečuan. Ubytování. 
3. den Návštěva chovné stanice pečující o několik desítek Pand velkých. Nejedná se 
o ZOO, ale o simulaci přírody s tisíci bambusových keřů, která má tato zvířata připravit 
na život ve volné přírodě. Nedaleko města LESHAN prohlídka klášterního areálu s více 
než 70 m vysokou sochou sedícího Buddhy vytesanou do skály (UNESCO). Nocleh. 
4. den Přejezd do ČUNKINGU, moderního města na Dlouhé řece ztělesňujícího vše, 
co je pro Čínu dnešní doby typické (historické centrum se spletí prudce stoupajících 
a klesajících uliček ve stínu mrakodrapů, náměstí Jiefangbei s památníkem osvoboze-
ní...). Večer nalodění na palubu výletní lodi. Nocleh v kajutách. 
5. den První den plavby po řece JANG-C-ŤIANG, která je svou délkou 6 300 km třetí 
nejdelší řekou světa. Cestou zastávka v FENGDU – „městě duchů“ zasvěcenému po-
smrtnému životu. Jedná se o tajemný, 2000 let starý komplex chrámů a oltářů. Fakulta-
tivně (za doplatek) návštěva 12-ti patrové pagody SHIBAOZHAI, umístěné na skalním 
výběžku. Nocleh na lodi. 
6. den Proplutí oblastí TŘI SOUTĚSKY, dramatickou krajinou se strmými skalními 
srázy. První QUTANG je pouze necelých 10 km dlouhá. Prostřední WUXIA se řadí mezi 
nejzajímavější přírodní scenérie světa. Poslední XILINGXIA je se svými 80 km nejdelší. 
Nocleh na lodi.
7. den V nočních hodinách proplutí pětistupňovými zdymadly gigantické přehradní 
hráze, která donutila opustit své domovy téměř 1,5 mil. obyvatel a způsobila nedozírné 
ekologické škody. Místní hydroelektrárny zajišťují 1/10 spotřeby energie v celé Číně. 
Pokračování v plavbě po přehradě. Transfer busem na ubytování do města Wu-chan.
8. den Přesun rychlovlakem do GUILINU, malebné oblasti se stovkami vápenco-
vých homolí porostlých bujnou vegetací vytvářejícími nádherné scenérie. Půldenní 
výlet za nejznámějšími přírodními atrakcemi Guilinu: kopec Sloního chobotu, velkolepá 
jeskyně Rákosové fl étny…Nocleh. 
9. den Vyhlídková plavba na bambusovém raftu (cca 1,5 hod.) po řece LI razící si 
cestu okouzlující krajinou mezi kuželovitými kopci. Krásnou podívanou zakončí návštěva 
města YANGSHUO se spoustou malých obchůdků se suvenýry. Návrat na ubytování.
10. den Přejezd rychlovlakem přes město Kanton do HONGKONGU. První část pro-
hlídky bývalé britské kolonie. Procházka po nejživější tepně k Promenádě hvězd s úžas-
ným výhledem na zástavbu hongkongských mrakodrapů. Večer nákupy na Nathan 
Road a zhlédnutí pompézní světelné show „Symfonie světla“. Nocleh.
11. den Dokončení prohlídky HONGKONGU, nikdy neutichajícího velkoměsta spoju-
jícího západní a čínskou kulturu: vyhlídka Victoria Peak s nezapomenutelným panora-
matem „Voňavého přístavu“; nejlukrativnější čtvrť Repulse Bay s vyhledávanou píseč-
nou pláží; plující rybářská vesnička Aberdeen situovaná na dosah od mrakodrapů…
Transfer na letiště.
12. den V cca 1.30 hod. odlet přes Dauhá do ČR. Přílet do Prahy v cca 13 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201301   03.07.-14.07.   59 990 Kč

časová sleva: 1 500/1 000 Kč 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Chengdu a Hongkong – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu 
autokarem/lodí/rychlovlakem dle programu, 6× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové po-
koje s vlastním sociálním zařízením), 3× ubytování na lodi (2 lůžkové kajuty s vlastním 
sociálním zařízení), 9× polopenzi (snídani, večeři), 6× oběd (včetně obědů na lodi), 
českého a místního průvodce, vstupné dle programu (s výjimkou fakultativních akcí) 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE: 
povinné „spropitné“ – 50 USD, vízum do Číny – 2 700 Kč

ČÍNA – Tři soutěsky – Guilin – Hongkong

vstupné v ceně

novinka
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den V cca 7 hod. odlet z Prahy přes Londýn do San Francisca. Zastávka u mostu GOLDEN GATE BRIDGE. Ubytování. 
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 Bakersfi eldu.
5. den Průjezd tzv. „DEATH VALLEY“ (Údolím smrti), kde v létě průměrná teplota dosahuje 45oC a teplota povrchu země může 
dosáhnout téměř bodu varu. Zastávka na tzv. ZABRISKIE POINT (místo natáčení Hvězdných válek), u jezírka BADWATER, které 
leží 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 přes Idaho Falls na západní okraj NP YELLOWSTON. 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 zachova-
lého 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 fi lmových westernů. Fakultativně okružní jízda 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 zvané ANTELOPE CANYON patřící k nejkrásnějším a nejfotografovanějším místům naší 
planety. Zastávka u vyhlídky na meandr řeky Colorado zvaný „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 hra-
ně 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 sukovi-
tých a groteskně pokroucených jutovníků. Ubytování v Los Angeles. 
18. den Návštěva fi lmových studií společnosti UNIVERSAL. Prohlídka Hollywoodu – mekky světového fi lmového průmyslu 

a nejznámějších míst jako je Hollywood Boullevard, Rodeo Drive, Beverly Hills... Návrat 
na ubytování. 
19. den Transfer na letiště v Los Angeles a odlet zpět do Evropy.
20. den Přílet přes Londýn do Prahy v cca 23 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
208102   01.09.-20.09.   75 490 Kč
208103   15.09.-04.10.   75 490 Kč
sleva při ubytování na 3. lůžku: 9 000 Kč/zájezd

časová sleva: 1 200/800 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – San Francisco a Los Angeles – Praha včetně odbaveného zavaza-
dla, dopravu 12-15ti 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 lednice a mikrovlnka), 
18× snídani, průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
registraci ESTA – 500 Kč (vyřizuje CK) a vstupné dle programu (dohromady včetně 
stravy, parkovného, letu nad Grand Canyonem a projížďky džípy v Monument Valley 
cca 650-850 USD/os.)

USA – Národní parky s Yellowstonem
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do New Yorku v cca 12 hod. Ubytování na LONG ISLANDU.
2. den První část prohlídky NEW YORKU, nejlidnatějšího města USA. Procházka 
Manhattanem – srdcem města, o kterém se říká, že nikdy nespí: Battery park; novogo-
tický anglikánský kostel Trinity Church; fi nanční čtvrť s ulicí Wall Street, kde se nachází 
budova americké burzy; 9/11 Memorial; majestátný Brooklynský most; stylová Čínská 
čtvrť s chrámy a pagodami; Little Italy... Návrat na ubytování.
3. den Návštěva ELLIS ISLAND – místa, kterým dříve museli projít všichni mig-
ranti 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 ope-
ry (informace o představení v CK). 
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 ve-
teránů… 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 upro-
střed velkoměsta; Metropolitní opera; fakultativně návštěva Metropolitního muzea umě-
ní 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 situova-
ného jen 5 min. chůze od nejznámější části vodopádů známé 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 na břehu jezera Ontario 
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 s přestupy do Prahy v cca 18 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
207202   07.10.-16.10.   47 990 Kč
207203   08.10.-17.10.   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 včetně odbaveného zavazadla, letištní 
transfery a výlety dle programu, 8× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s manžel-
ským lůžkem, TV a vlastním sociálním zařízením), 7× snídani, průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
registraci ESTA – 500 Kč (vyřizuje CK), lodní výlet k Soše Svobody (cena v předprodeji: 
750 Kč/dosp. os., resp. 600 Kč/osoba nad 65 let), jízdné na MHD v N.Y. během prohlí-
dek a vstupné dle programu (celkem cca 200 USD)

USA – N.Y. – Washington – Niagara – Toronto
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy s přestupem do Limy. Transfer na ubytování. 
2. den Prohlídka LIMY s dochovanými ukázkami koloniální architektury (barokní kláš-
ter sv. Františka, náměstí Plaza de Mayor s prezidentským palácem, katedrála, vyhláše-
né historické muzeum Larco Herrera...). Procházka po pacifi cké pobřežní promenádě. 
Nocleh. 
3. den Přelet do CUZCA, pradávné metropole říše Inků uprostřed majestátných And. 
Prohlídka fascinujícího města ležícího 3 400 m vysoko (náměstí Plaze de Armes, kostel 
Iglesia de la Compania de Jesus s krásným výhledem…). Ubytování. 
4. den Prohlídka chlouby incké architektury – pevnosti Koricancha. Výlet do okolních 

hor: pevnost SACSAYHUAMAN – bývalé duchovní centrum Peru; nekonečnými zatáčkami do posvátného údolí řeky Urubamby; 
výstup k pevnosti OLLANTAYTAMBO. Ubytování.
5. den Návštěva jednoho z novodobých divů světa, mytického „ztraceného“ města Inků – MACHU PICCHU (UNESCO) za-
hrnující jízdu železnicí a výjezd místním busem dech beroucími serpentinami k branám bájného archeologického naleziště. 
Ubytování v Cuzcu.
6. den Zastávka ve fotogenické vesničce ANDAHUAYLILLAS s kostelem San Pedro, kde se prolínají indiánské a katolické ná-
boženské obřady. Návštěva archeologického areálu RAQCHI s chrámem boha Viracochi. Přejezd přes sedlo LA RAYA (4 338 m). 
Ubytování ve městě PUNO, na břehu jezera Titicaca. 
7. den Lodní výlet po největším jihoamerickém jezeře TITICACA ležícím 3 800 m vysoko nad hladinou moře. Návštěva plovou-
cích rákosových ostrovů UROS dokumentující způsob života původního obyvatelstva. Návrat na ubytování. 
8. den Průjezd náhorní plošinou ANTIPLANA se zastávkou u atraktivní nekropole SILLUSTANI s válcovými pohřebními věžemi 
„chullpas“ a krásnou vyhlídkou na lagunu UMAYO. Panoramatická cesta průsmykem PATAPAMPA (4 910 m – nejvýše položený 
bod během celého zájezdu) s neopakovatelnými výhledy na terasovitá políčka s pasoucími se lamami, alpakami a vikuněmi. 
Ubytování v CHIVAY. Návštěva místního trhu. Nocleh. 
9. den Výlet na populární vyhlídku CRUZ DEL CONDOR nabízející za přítomnosti létajících kondorů (rozpětí křídel až 3 m) fasci-
nující pohled do impozantního, hluboko zaříznutého kaňonu COLCA. Procházka okolím městečka CABANACONDE s terasovitými 
kukuřičnými poli. Návštěva poklidného koloniálního městečka MACCA, kde jakoby se zastavil čas. Foto pauza na vyhlídce MIRA-
DOR DE ANTAHUILQUE. Fakultativně relaxace v termálních lázních BANOS TERMALES LA CALERA, kde voda dosahuje teploty 
až 39 °C. Návrat na ubytování.
10. den Nenáročná procházka stylovými indiánskými vesničkami COPORAQUE a YANQUE v oblasti kaňonu Colca. Ve stínu 
sopek CHACHANI a EL MISTI přejezd na ubytování do druhého největšího peruánského města Arequipa.
11. den Prohlídka starobylého centra AREQUIPA: Plaza de Armas – jedno z největších jihoamerických náměstí, klášter Santa Ca-
taliny – nejvýznamnější církevní stavba země, jejíž červené zdi ostře kontrastují se sněžnými čepicemi sopek na horizontu…Nocleh. 
12. den Přesun autokarem po legendární silnici CARRETERA PANAMERICANA do mystické pouštní oblasti NAZCA. Ubytování.
13. den Fakultativní vyhlídkový let nad záhadnými obrazci – tzv. geoglyfy znázorňujícími nejčastěji hmyz, ryby a ptáky. K vidění 
jsou rovněž geometrické obrazce, spirály a poměrně často dlouhé rovné linie v délce až několika kilometrů. Krátká zastávka mezi 
dunami v oáze HUACACHINA. Ubytování v přístavním městě PARACAS.

14. den Výlet lodičkou k ostrůvkům BALLESTAS, představující malé skály vystouplé 
z moře s početnou kolonií ptáků, lvounů, lachtanů a tučňáků. Jízda podél známého 
trojzubce – geoglyfu EL CANDELABRO. Ubytování v Limě. 
15. den Individuální volno. Odpoledne transfer na letiště. 
16. den Přílet s přestupem do Prahy. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
202701   21.10.-05.11.   82 000 Kč

časová sleva: 1 200/800 Kč 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Lima – Praha a Lima – Cuzco včetně odbaveného zavazadla, dopravu 
klimatizovaným autokarem, 14× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností 
přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 14× snídani, místního a českého průvodce, 
vstupné dle programu (s výjimkou letu v Nazce) 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE: 
„spropitné“ a vyhlídkový let v Nazce (cca 150 USD) 

PERU
vstupné v ceně
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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 fres-
kami 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 archeolo-
gických 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 tře-
mi 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 indián-
ských 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 ar-
cheologických 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“ ko-
loniálního 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. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
200301   08.11.-22.11.*   71 990 Kč

*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v lednu 2020
časová sleva: 1 000/600 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Mexico City, Mexico City – Tuxtla / Gutierez a Cancún – Praha (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

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a fakultativní výlety v Cancúnu

pobytově-poznávací
zájezd

hotely 4/5*

polopenze/all inclusive

vstupné v ceně

MEXIKO
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy s přestupem na Kubu. Transfer na ubytování v Havaně. 
2. den Návštěva města SANTA CLARA s mauzoleem kubánského revolucionáře 
Che Guevary. Průjezd úrodnou oblastí údolí VALLE DE LOS INGENIOS s nekonečný-
mi plantážemi cukrové třtiny, cukrovary a sedmipatrovou strážní věží Torre de Iznaga 
sloužící původně k hlídání otroků. Příjezd do koloniálního města TRINIDAD. Podvečerní 
procházka malebným centrem (UNESCO) s náměstím Plaza Mayor, které se po setmě-
ní stává živou hudební scénou. Ubytování. 
3. den Dokončení prohlídky Trinidadu se zachovalými starobylými domy, nádherný-
mi paláci a dlážděnými ulicemi. Výlet do vápencového pohoří SIERRA DEL ESCAM-
BRAY porostlého bujnou vegetací. Procházka k půvabnému vodopádu. Odpolední re-
laxace na písečné pláži ANCÓN, údajně nejkrásnější a nejdelší na celém jižním pobřeží. 
Návrat na ubytování. Večer posezení v některém z barů či restaurací s živou hudbou 
a nenapodobitelnou atmosférou. Fakultativně absolvování lekce salsy. Nocleh. 
4. den Prohlídka města CIENFUEGOS (UNESCO) založeného francouzskými imi-
granty. Srdcem historického jádra je náměstí Parque José Martí s vítězným obloukem 
a širokými bulváry. Návštěva velkolepého Palacio del Valle, jehož interiéry i exteriéry jsou 
směsicí mnoha stylů a barev vytvářejících jedinečný architektonický celek. Ubytování.
5. den Zastávka v legendární ZÁTOCE SVINÍ. Relaxace v NP CIENAGA DE ZAPATA, 
na pláži omývané křišťálově čistou vodou s korálovými útesy. Příjezd do oblasti VIŇÁ-
LES (UNESCO), patřící díky homolovitým kopcům, tzv. mogotům vyrůstajícím z ploché 
krajiny, k největším přírodním klenotům Kuby. Ubytování. 
6. den Dopoledne prohlídka okouzlujícího kraje VIŇALES s rozlehlými plantážemi, 
na kterých se pěstuje nejkvalitnější kubánský tabák. Nenáročná procházka (fakultativně 
na koni) umožní nahlédnout do života místních zemědělců. Exkurze do tabákové farmy. 
Navečer návštěva organické farmy a večeře při západu slunce. Návrat na ubytování. 
7. den Přejezd do hlavního města HAVANY. Vyhlídková jízda klasickými americkými 
veterány, během které si vychutnáte neopakovatelnou atmosféru kubánské metropole. 
Na závěr dne vycházka známými místy staré Havany. Ubytování. 
8. den Fakultativně „Tour de Hemingway“ zahrnující jízdu taxíky k domu La Finca 
Vigia, kde lze nahlédnout do soukromí světoznámého spisovatele. Chybět nebude 
ani návštěva dvou oblíbených barů tohoto velikána světové literatury. Alternativně 
individuální prohlídka města či muzeí. Návrat na ubytování. 
9. den Prohlídka nové HAVANY. Odpoledne volno. Návrat na ubytování. 
10. den Transfer do letoviska VARADERO situovaného na úzkém poloostrově nabí-
zejícím téměř 20 km dlouhou pláž s bělostným pískem lemovanou palmami. Ubytování 
v resortu na břehu moře. Koupání. 
11.-13. den Pobyt s programem all-inclusive. Možnost fakultativních výletů.
14. den Odpoledne transfer na letiště v Havaně. 
15. den Přílet s přestupem do Prahy. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
213301   leden 2021*   62 000 Kč

časová sleva při uzavření smlouvy do 30.09.2020: 1 500 Kč 
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v březnu 2020

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Havana – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizova-
ným autokarem, 9× ubytování v tzv. casas particulares (2 lůžkové pokoje v soukromí 
s vlastním sociálním zařízením), 4× ubytování v hotelu**** na Varaderu (2 lůžkové 
klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 9× snídani, 2× oběd, 2× veče-
ři, 4× all inclusive, místního a českého průvodce, vstupné dle programu (s výjimkou 
fakultativních výletů)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE: 
„spropitné“, vízum na Kubu – 1 800 Kč (vyřizuje CK)

KUBApobytově-poznávací
zájezd 2021

vstupné v ceně
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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: Citadela s pozůstatky hradeb a římského Herkulova chrámu 
z doby vlády Marka Aurelia; Umajjovský palác poničený zemětřesením roku 749… 
Cestou na pobřeží Mrtvého moře krátká zastávka v BETHANYI, v místě, kde byl Janem 
Křtitelem pokřtěn Ježíš Kristus. Odpočinek a koupání na pláži Amman Beach. Návrat 
na ubytování. 
3. den Návštěva vesnice AJLUN se zříceninou stejnojmenné muslimské pevnosti 
z 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 měs-
ta 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 pro-
roci: Ježíš, Mojžíš i Muhammad. Návštěva města MADABA vyhlášeného pro 
své mozaiky a především díky tzv. Madabské mapě – mozaice zachycující Sva-
tou 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 kři-
žáckému hradu KERAK kombinujícímu prvky evropské, byzantské a arabské 
architektury. Ubytování v Petře.
5. den Celodenní návštěva starobylého skalního města PETRA - jedné z nej-
významnějších památek naší planety právem zařazené na seznam sedmi no-
vodobých divů světa. Procházka přes kilometr dlouhou, impozantní soutěs-
kou 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 pískovco-
vých skalních útvarů vyrůstajících z doruda zbarveného písku. Přejezd na pobřeží Ru-
dého 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. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
200701   24.03.-31.03.   25 990 Kč
200702   14.04.-21.04.   25 990 Kč
200703   06.10.-13.10.   25 990 Kč
200704   13.10.-20.10.   25 990 Kč

časová sleva: 500/300 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Ammán – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizova-
ným autokarem, 7× ubytování v hotelu 3,5/4* (2 lůžkové klimatizované pokoje s mož-
ností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× polopenzi, místního a českého prů-
vodce, vízum do Jordánska
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 195 USD

JORDÁNSKO

polopenze
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SAE – Dubaj – Abu Dhabí – Sharjah – Al Ain 

hotely ****

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Sharjahu v cca 12 hod. Ubytování v metropoli stejnojmen-
ného emirátu nacházejícího 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 otevře-
nou 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, kte-
rá před objevením místních ropných nalezišť byla jen malou beduínskou vesnicí: ostrov 
Yas Island se závodním okruhem Formule 1; interiéry monumentální mešity Sheika Za-
yeda; skanzen Heritage Village dokumentující původní život místních obyvatel v poušti; 
odpočinek na městské pláži „Corniche“ lemované 8 km dlouhým 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 (Národní muzeum, Palácové muzeum Sheika Zay-
eda…). Ubytování v Dubaji. 
6. den Pokračování v prohlídce DUBAJE, jedné z nejluxusnějších turistických des-
tinací světa. Návštěva květinové zahrady Dubai Miracle Garden. Vyhlídková jízda nad-
zemním 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 sou-
částí je unikátní krytý lyžařský areál. Zastávka u Burj Al Arab – nejpřepychovějšího ho-
telu na světě vybudovaného ve tvaru napnuté lodní plachty. Fakultativně večeře na lodi 
při plavbě po Dubai Creek (cena: 1 100 Kč/os.). 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. Prohlíd-
ka 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 vel-
bloudech, 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:
202201   22.03.-29.03.   26 290 Kč

časová sleva: 1 000/800 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 ho-
telu**** (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

V termínu 28.11. – 08.12.
připravujeme plavbu lodí

Perským zálivem s návštěvou
EXPO 2020 v Dubaji.

Více info v CK.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet přímou linkou z Prahy do Casablancy v cca 20.30 hod. Krátký transfer 
na ubytování.
2. den Návštěva RABATU, současné rezidence marockého krále Mohameda VI.: za-
stávka před branou královského paláce, archeologický areál Chellah s antickými i středo-
věkými 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 MEKNÉS (UNESCO), jednoho ze 4 královských měst ob-
klopeného olivovníky a vinicemi. Návštěva památek z doby Moulaye Ismaila, jednoho 
z prvních panovníků současné vládnoucí dynastie Alaouitů. Ubytování v Meknés. 
3. den Prohlídka města FÉS (UNESCO), nejstaršího sídla sultánů s typickou islám-
skou architekturou: židovská čtvrť se synagogou, vyhlídka na město z pevnosti Borj 
sud, keramické dílny vyrábějící mozaiky, Medina – mešita Karaouine s nejstarší maroc-
kou univerzitou, mauzoleum zakladatele města Moulaye Idrisse II., medresa, knihovna, 
nejkrásnější brána Bab Jeloud, súky, koželužny... Možnost fakultativního oběda v krás-
ném starobylém paláci. Návrat na ubytování. 
4. den Procházka cedrovým lesem v národním parku IFRANE, pozorování makaků. 
Přejezd přes průsmyk STŘEDNÍHO ATLASU – Col de Zad (2 178 m). Zastávka u tunelu 
legionářů. Odpoledne průjezd údolím řeky ZIZ a podél přehrady u Er Rachidie. Výhledy 
na desítky kilometrů dlouhou oázu s datlovými palmami. Zastávka u nomádů, žijících 
ve stanech. Ubytování v ERFOUDU. Fakultativně výlet na Saharu k písečné duně Erg 
Chebi – pozorování západu slunce. Návrat do hotelu. Nocleh. 
5. den Prohlídka dílny na zpracování v poušti těženého mramoru s otisky prvohor-
ních fosilií. Prohlídka palmerie a políček v oáze MERZOUGA. Nenáročná vycházka úz-
kou soutěskou řeky TODRA sevřenou 300 m vysokými skalními stěnami. Starověký 
zavlažovací systém rhetaras. Zastávka v KELAA MGOUNA, kde se zpracovávají květy 
známých damašských růží na éterický olej s léčivými účinky. Vyhlídková jízda údolím 
pouštní řeky DADÉS, tzv. „Cestou tisíce kasb“ (krásné pohledy na zelené oázy a hory 
v pozadí). Ubytování v Ourzazatu. 
6. den V OUARZAZATU exkurze do fi lmových studií Atlas, největších na světě. Pro-
hlídka kasby (typická pevnostní stavba z červené hlíny) TAOUIRT, bývalého sídla pašů 
Glaoui. Prohlídka opevněné hliněné vesnice – tzv. ksaru – AIT BENHADOU (UNESCO), 
která posloužila jako kulisa mnohým slavným fi lmům (Ježíš Nazaretský, Gladiátor, 
Honba za klenotem Nilu…) a bývá proto někdy přezdívána „Hollywood v poušti“. Pře-
jezd VYSOKÉHO ATLASU přes sedlo Tizi n’Tischka (2 260 m). Ubytování v Marrákeši. 
Nezapomenutelný večer na náměstí Jemaa el Fna. Nocleh. 
7. den Celodenní prohlídka MARRÁKEŠE s bujnou subtropickou vegetací a cha-
rakteristickými načervenalými hradbami ohraničujícími historické centrum. Procházka 
medinou (UNESCO) a zbožím překypujícími súky (tržišti). Návštěva památek na vlád-
noucí dynastie – mešita Kutubia (klenot vrcholného almohadského stylu), palác La 
Bahia, Saadienské hrobky. Návštěva exotické zahrady Majorelle. Návrat na ubytování. 
8. den Transfer na letiště v Casablance. Odlet přímou linkou do Prahy. Přílet 
v cca 19.30 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
202901   30.03.-06.04.   24 500 Kč

časová sleva: 800/500 Kč 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Casablanca – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klima-
tizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje 
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× snídani, 6× večeři, místního 
a českého průvodce
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 85 € + výlet do Sahary za západem 
slunce cca 20 €

MAROKO

letadlo

přímý let

polopenze
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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 rozlože-
né na březích řeky Kura. Krátký transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdní 
snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností města: starobylé jádro s úzkými 
uličkami, chrámem Metechi z 13. stol., 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… Nocleh. 
3. den Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnicí pohořím VELKÝ KAVKAZ. 
Cestou návštěva působivého hradu ANANURI, jednoho z největších a nejkrásnějších 
pozdně feudálních architektonických komplexů Gruzie. Pokračování v panoramatic-
ké 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 Kav-
kazu včele s legendární horou KAZBEK (5 047 m). Návrat na ubytování. 
4. den Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala křesťanství. Pro-
hlídka výstavného kláštera HAGHPAT (UNESCO), představujícího vrchol místní reli-
giozní architektury inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického 
monastýru SAGMOSAVANK z 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 pro-
dukující světoznámý koňak (ochutnávka). Návštěva EČMIADZINU, sídla „katholikose“ 
(hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem skvostných chrámů zapsaných 
na seznamu UNESCO. Zastávka u velkolepých pozůstatků katedrály ZVARTNOC 
z 7. stol. 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. Prohlíd-
ka 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. Uvá-
žete-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 Sveticcho-
veli z 11. stol. (UNESCO). Zastávka v GORI, rodišti Josifa Vissarionoviče Stalina. Ná-
vštěva muzea oslavující kult tohoto nechvalně proslulého diktátora. Prohlídka unikátního 
prehistorického skalního města UPLISCICHE pocházejícího z prvního tisíciletí před Kris-
tem (150 jeskynních místností a chodeb na ploše cca 8 ha). Návrat na ubytování. 
9. den Ráno transfer na letiště. Přílet přes Istanbul do Prahy v cca 18.30 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
200801   03.06.-11.06.   28 500 Kč
200802   10.06.-18.06.   28 500 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 vlast-
ním sociálním zařízením), 7× polopenzi, místního a českého průvodce 
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 55 €

ARMÉNIE – GRUZIE

polopenze
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V cca 19.15 hod. odlet z Prahy přes Istanbul do Uzbekistánu. 
2. den 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 r. 1966; projížďka jediným 
funkčním metrem ve střední Asii… Návrat na ubytování. 
3. den Dvouhodinový přejezd rychlovlakem do bájného SAMARKANDU, přezdíva-
ného „město modrých paláců“. Během prohlídky uvidíte náměstí Registran a mauzole-
um 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. Nocleh. 
4. den Dokončení prohlídky 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. Návrat na ubytování. 
5. den Přesun autokarem do Buchary. Zastávka v karavanseraj RABAT MALIK, 
bývalém letním sídle dynastie Karachanovců s dochovanými zbytky vstupní brány 
a půdorysů budov. Prohlídka BUCHARY (UNESCO) – 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, nej-
vyšší minaret Kalján, tradiční uzbecký bazar s orientálním zbožím...). Nocleh.
6. den Pokračování v prohlídce BUCHARY: pevnost Ark – sídlo bucharských emírů, 
symbol vznešenosti a moci; nejkrásnější mešita města – Bolo Hau; zdobná mauzo-
lea Ismaila Samaního a Česme Ajúba... Několik kilometrů severně od centra návštěva 
paláce Sitorai Makhi Khosa, známého spíše jako Letní palác emíra. Tento „palác mě-
síce 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. 
7. 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 Chivě. 
8. den Prohlídka CHIVY (UNESCO) – památkového klenotu Střední Asie: vnitřní 
město Ičan-Kala, medresa chána Muhammeda Amina s minaretem Kalta Minor, mau-
zoleum Pahlavána Mahmúda a mešita Juma s ojedinělou možností vystoupat na mi-
naret, palác Tosh-Khowli (Harém)... Vyhlídka na staré město z pevnosti Kunya Ark 
z 12. stol., která sloužila jako chánův palác. Odpoledne transfer na letiště do Urgenče. 
Přelet do Taškentu. Ubytování. 
9. den Ráno transfer na letiště v Taškentu. Přílet do Prahy přes Istanbul v cca 18.30 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
205802   29.04.-07.05.   38 900 Kč

časová sleva: 800/500 Kč 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Taškent – Praha a Urgenč – Taškent včetně odbaveného zavazadla, 
dopravu klimatizovaným autokarem a rychlovlakem, 7× ubytování v hotelu**** (2 lůž-
kové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× po-
lopenzi, českého a místního průvodce, vstupné dle programu

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ – cca 20 USD, víza byla v roce 2019 zrušena

UZBEKISTÁN

polopenze

vstupné v ceně

hotely ****
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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, v 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 me-
trů. 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 podzemní-
ho 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 fi lmů. 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 sty-
lovém 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. Cestou do Efesu prohlídka pozůstatků 
slavného ARTEMIDINA CHRÁMU, svého času jedné z největších a nejkrásnějších 
staveb řeckého světa (právem zařazeného mezi jeden ze sedmi divů světa). 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 amfi teátrem z 5. stol. př.n.l. a také v PRIENÉ s ruinami antic-
kého města včetně chrámu Athény Polias. Návrat na ubytování. 
7. den Prohlídka věhlasného města PERGAMON s akropolí na vysoké skále, ze které 
je pěkný rozhled. Krátká zastávka v prvním městě Osmanské říše – BURSE. Ubytování 
v Istanbulu.
8. den Prohlídka starobylého centra ISTANBULU, „brány orientu“ rozložené na dvou 
kontinentech: mešita Hagia Sofi a (chrám Boží Moudrosti) považována za nejhonosněj-
ší 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 ofi ciální residence osmanských sultánů a centrum vlády nad celou říší, 
součástí je i klenotnice s předměty nevyčíslitelné hodnoty; Hipodrom, který je dnes jed-
nou z nejoblíbenějších promenád; Cisterna Yerebatan – působivě nasvícená jedinečná 
podzemní zásobárna vody z 4. stol. podepřená více než 300 sloupy. Osobní volno. 
Návrat na ubytování. 
9. den Výlet lodí po BOSPORU, pod smělými mosty spojujícími evropskou a asij-
skou 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.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
205201   02.10.-10.10.   22 490 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
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 115 €

TURECKO

polopenze

letadlo
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den V cca 11 hod. odlet z Prahy do PETROHRADU. Okružní jízda bývalou met-
ropolí Ruského impéria rozprostírající se na 40 ostrovech spojených 300 mosty. Ná-
vštěva neoklasicistního chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi největší 
na světě. Ubytování v hotelu necelých 20 min. chůze od Ermitáže a 500 m od katedrály 
sv. Izáka. 
2. den Výlet lodí po Něvských kanálech s úžasným panoramatem nejvýznamněj-
ších staveb „Benátek východu“ (budova Admirality, Vasiljevský ostrov – sídlo muzeí 
a vědeckých institucí, Zimní palác, Petropavlovská pevnost…). Prohlídka rozsáhlého 
komplexu Petropavlovské pevnosti, která je nejstarší dochovanou kamennou stavbou 
„Sankt Petěrburgu“. Dominantou je katedrála sv. Petra a Pavla s nepřehlédnutelnou, 
více než 120 m vysokou zvonicí a hrobkami dynastie Romanovců. Návštěva pestro-
barevného chrámu Kristova vzkříšení postaveného v tradičním ruském stylu. Přesun 
na legendární Palácové náměstí s velkolepou budovou Zimního paláce. Prohlídka vě-
hlasné Ermitáže, jednoho z největších muzeí na světě schraňující přes 3 miliony umě-
leckých předmětů. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva paláce PETRODVOREC vystavěného carem po vzoru francouzské-
ho Versailles v obrovském parku s více než 170-ti fontánami různých velkostí. Ačkoliv 
samotná budova byla vážně poničena nacistickými vojsky, pečlivě zrestaurované inte-
riéry bohatě zdobené zlatem, mramorem a zrcadly podávají působivé svědectví o ži-
votě tehdejších vládců. Odpoledne návštěva letního carského sídla v Puškinu známého 
pod jménem CARSKOJE SELO. Prohlídka majestátného Kateřinského paláce – barok-
ního skvostu v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou. Návrat na ubytování.
4. den Přejezd rychlovlakem Sapsan do MOSKVY dosahujícím rychlosti až 
250 km/hod. (doba jízdy cca 4,5 hod.). Transfer do hotelu u Izmailovského parku, 
cca 10 min. chůze od stanice metra. Večer přesun metrem do centra. Procházka pěší 
zónou známé ulice Arbat plné restaurací, kaváren, hospůdek a pouličních umělců. 
Návrat na ubytování. 
5. den Pokračování v prohlídce MOSKVY: Katedrála Krista Spasitele – největší pra-
voslavný kostel na světě, dnes proslavený vystoupením Pussy Riot; Rudé náměstí 
(UNESCO) s pohádkovým chrámem Vasila Blaženého, mauzoleem V. I. Lenina a vyhlá-
šeným obchodním domem GUM; Kreml – palácový komplex ukrytý za vysokými čer-
venými zdmi (zvon car-kolokol, dělo car-puška, zvonice Ivana Velikého); fakultativně 
návštěva Zbrojnice zahrnující nejen sbírku zbraní, ale také carské šperky, korunovační 
oblečení, trůny a další poklady. Návrat na ubytování.
6. den Prohlídka opevněného Novoděvičího ženského kláštera (UNESCO), který se 
právem řadí mezi nejkrásnější v celém Rusku. Jeho součástí je i nejprestižnější hřbi-
tov, kde odpočívají osobnosti ruských dějin. Procházka parkem Zaryadye s moderním 
visutým mostem končícím nad řekou Moskvou. Vycházka čtvrtí Kitaj-gorod. Okružní 
jízda metrem se stanicemi, které mnohdy svou honosnou výzdobou připomínají zdob-
né paláce. Odpoledne transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 21 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
205101   13.08.-18.08.   24 990 Kč

časová sleva: 700/500 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Petrohrad a Moskva – Praha včetně odbaveného zavazadla, jízdenku 
na rychlovlak, dopravu klimatizovaným autokarem, výlet lodí po Něvě, 5× ubytování 
v hotelu*** (www.nevskyhotelbreeze.ru; www.es-hotel.ru; 2 lůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením), 5× snídani, místního česky hovořícího průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
vstupné dle programu – cca 160 € (vstupné je nutné objednat dopředu – bližší infor-
mace obdržíte cca 45 dnů před odletem), vízum do Ruska – 2 000 Kč (vyřizuje CK)

RUSKO – Moskva – Petrohrad
letadlo

V termínu 17.09. – 23.09.
nabízíme doplnění zájezdu

rozšířeného o 1 noc v Moskvě 
a návštěvu muzea tanků

v Kubince
(event. volný den v Moskvě).

Více info v CK.
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odlet z Prahy do Edinburghu v cca 9.30 hod. Zastávka u velkolepých pozůs-
tatků PALÁCE LINLITHGOW, rodiště skotské královny Marie Stuartovny. Fotopauza 
u největších soch koní na světě, tzv. Kelpies vysokých 30 m a vážících 300 tun. Návště-
va impozantního technického díla FALKIRK WHEEL – lodního výtahu překonávajícího 
24 m vysoký rozdíl mezi hladinami kanálů Clyde a Union. Ubytování.
2. den Zastávka na památném bojišti BANNOCKBURN. Návštěva města Stewar-
tovců, starobylého STIRLINGU. Prohlídka GLASGOW, třetího nejnavštěvovanějšího 
a největšího města Velké Británie 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 mi-
stra Leonarda“ stala poutním místem hledačů záhad spojených se svatým grálem. 
Prohlídka města JEDBURGH s monumentálním opatstvím. Návštěva působivého 
DRYBURGH ABBEY, místa posledního odpočinku Waltera Scotta, a také nedalekého 
MELROSE ABBEY, kde je pohřbeno srdce legendárního skotského krále a národního 
hrdiny Roberta Bruce. 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 spojujícím Severní moře s Atlantským oceánem. Návštěva 
zříceniny hradu URQUHART CASTLE na břehu bájného jezera LOCH NESS. Ubytování. 
5. den Celodenní výlet na tajuplný ostrov SKYE: zastávka u ostrovního hradu EI-
LEAN DONAN CASTLE, který patří mezi nejfotografovanější skotské atrakce; prohlíd-
ka hradu DUNVEGAN a jeho nádherných zahrad; v případě příznivého počasí plavba 
loďkou k jediné kolonii volně žijících tuleňů v Evropě; návštěva malebného přístavního 
městečka PORTREE. Ubytování. 
6. den Exkurze do palírny tradiční skotské whisky DALWHINNIE spojená s ochut-
návkou. Prohlídka hradu vévody z Atholu – BLAIR CASTLE s krásnými zahradami a bo-
hatou expozicí. Návštěva místa korunovace skotských králů – SCONE PALACE, sídla 
rodu Mansfi eldů s okouzlujícími zahradami a vzácnými sbírkami umění. Ubytování.
7. den Prohlídka metropole Skotska – EDINBURGHU, města s nenapodobitelnou 
atmosférou, které svou polohou patří mezi nejkrásnější na světě. Návštěva mohutné-
ho hradu s expozicí skotských korunovačních klenotů. Procházka po tzv. Royale Mile 

RUSKO – Petrohrad
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3. den Stejný program jako u zájezdu Rusko – Moskva – Petrohrad (strana 27).
4. den Volné dopoledne. Transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 17 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
202001   06.08.-09.08.   16 990 Kč

časová sleva: 500/300 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Petrohrad – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizo-
vaným 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

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
vstupné dle programu – cca 100 € (vstupné je nutné objednat dopředu – bližší infor-
mace obdržíte cca 45 dnů před odletem), vízum do Ruska – aktuálně je elektronické 
vízum do Petrohradu a okolí vystavováno zdarma (vyřizuje CK)

Á

SKOTSKO s výletem na ostrov Skye

letadlo

letadlo
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lemované mnoha historicky cennými stavbami (katedrála St. Giles, dům Johna Knoxe, 
parlament, palác Holyrood...). Nocleh. 
8. den Transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 9.30 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201601   23.06.-30.06.   21 790 Kč
201602   13.07.-20.07.   21 790 Kč
201603   15.07.-22.07.   21 790 Kč

časová sleva: 600/400 Kč 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Edinburgh – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizo-
vaným autokarem, 7× ubytování v hotelu – www.premierinn.com (2 lůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením), průvodce
doporučená částka na vstupné: cca 105 GBP

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odlet z Prahy do Paříže v cca 7 hod. Transfer do hotelu v pěším dosahu stani-
ce metra. Volný den, event. prohlídka PAŘÍŽE s průvodkyní (doprava metrem). Nocleh.
2. den Přejezd rychlovlakem TGV do Rennes (cca 1,5 hod.). Prohlídka RENNES, 
hlavního města Bretaně. Návštěva města VITRÉ, jehož historické centrum zůstalo 
od středověku prakticky beze změny. Procházka BROCELIADSKÝM LESEM spojeným 
s pověstmi o králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi. Ubytování na okraji Rennes.
3. den Návštěva proslulého klášterního komplexu MONT ST. MICHEL zbudovaného 
na žulovém ostrůvku uprostřed mořských písčin. Prohlídka mohutnými hradbami obe-
hnaného SAINT MALO, přístavního města proslaveného korzáry. Zastávka na mysu 
CAP FRÉHEL s úchvatnými pískovcovými útesy bičovanými vlnami Atlantiku. Vycház-
ka Smaragdovým pobřežím k pevnosti FORT LA LATTE. Ubytování u Saint Brieuc.
4. den Přesun na tzv. POBŘEŽÍ RŮŽOVÉ ŽULY, kde obří kamenné bloky omývá sma-
ragdově zbarvené moře. Odpočinek v letovisku PLOUMANACH, původně rybářském 
městečku s pěknými písečnými plážemi. Ve vesničce GUIMILIAU prohlídka kamenného 
kostelíka obklopeného kalvárií s více než 200 postavami zobrazujícími Kristovo utrpení. 
Návštěva vesnice LOCRONAN s pitoreskními žulovými domky, které posloužily jako ku-
lisa mnohých fi lmů francouzské kinematografi e. Ubytování na okraji Quimperu.
5. den Zastávka na mysu POINTE DU RAZ s útesy vypínajícími se téměř 80 m vyso-
ko nad rozbouřenou hladinou oceánu. Procházka rybářským městem CONCERNEAU 
s půvabným opevněným centrem na malém ostrůvku. Návštěva PONT AVEN, jehož 
okolí se stalo inspirací mnoha malířů v čele s Paulem Gauguinem. V případě časové 
rezervy zastavení v QUIMPERU vyhlášeném výrobou fajánse. Návrat na ubytování. 
6. den Návštěva megalitického areálu poblíž CARNACU, kde lze obdivovat tisíce mys-
tických dolmenů a menhirů rozesetých v dlouhých pravidelných řadách. Přejezd na fo-
togenický poloostrov QUIBERON spojený s pevninou úzkou písečnou kosou. Prohlídka 
významného poutního místa SAINTE ANNE D’AURAY s impozantní bazilikou. Zastávka 
v další významné prehistorické lokalitě LOCMARIAQUER. Ubytování na okraji Vannes. 
7. den Prohlídka města VANNES s atraktivními uličkami starého města, katedrálou 
a jachetním přístavem. Transfer na letiště v Nantes. Přílet do Prahy v 20.30 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
200901   19.09.-25.09.   22 490 Kč

časová sleva: 700/500 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Paříž a Nantes – Praha včetně odbaveného zavazadla, jízdenku na TGV, 
dopravu klimatizovaným autokarem. 6× ubytování v hotelu – www.hotel-BB.com / www.
ibis.accorhotels.com (2 lůžkové pokoje s vlastním soc. zař.), 6× snídani, průvodce
doporučená částka na vstupné včetně MHD v Paříži: cca 80 €

Á

FRANCIE – Bretaň

letadlo / tgv

novinka

průvodkyně Iveta Svobodová
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odlet z Prahy do Málagy v cca 18 hod. (u zájezdu č. 201701 v cca 10.30 hod.) 
Transfer na ubytování do letoviska TORREMOLINOS (cca 15 min.) s krásnými písečný-
mi plážemi a nepřebernými možnostmi zábavy. 
2. den Návštěva SEVILLY, města zvaného pro svoji krásu „perla Andalusie“. Sym-
bolem 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 úze-
mí s pevností střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. Návrat na ubytování. Možnost 
zhlédnutí večerního vystoupení fl amenca v uměle vybudované jeskyni. Nocleh. 
5. den Odpočinek u moře v místě pobytu. Fakultativně výlet lodí z Tarify do marocké-
ho TANGERU (bez českého průvodce). Nocleh.
6. den Zastávka u dolmenů DOLMEN DE MENGA (UNESCO), který lze obdivovat 
i zevnitř a DOLMEN DE VIERA. 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. Návrat na ubytování. 
7. den Prohlídka GRANADY, jednoho z nejkrásnějších měst světa ležícího v údolí 
Vega s vrcholky Sierry Nevady v pozadí. Návštěva Alhambry, komplexu maurských 

PROGRAM ZÁJEZDU

ŠPANĚLSKO – Andalusie

FRANCIE – Paříž

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odlet z Prahy do Paříže v cca 7 hod. Transfer do hotelu v pěším dosahu 
stanice metra. První část prohlídky PAŘÍŽE: Place de la Concorde, zahrady Tuileries, 
Place Vendome, Palais Royal... Přesun k Louvru (volno k individuální prohlídce). Večer 
návštěva mrakodrapu Tour Montparnasse s úžasnou vyhlídkou. Návrat na ubytování. 
2. den Výlet vlakem do VERSAILLES, rezidence francouzských králů. Návštěva re-
prezentativního zámku a přilehlých zahrad. Odpoledne procházka po stopách umělců 
a pařížské bohémy malebnými uličkami Montmartru. Možnost návštěvy představení 
slavného kabaretu Moulin Rouge. Návrat na ubytování. 
3. den Návštěva typického pařížského trhu s podmanivou atmosférou. Přesun do La-
tinské čtvrti, kde se odehrává tradiční bál. Za zvuku harmoniky a slavných šansonů se 
zde rázem ocitnete o desítky let zpět. Pokračování v prohlídce města: Pantheon; Sorbo-
nne; Jardin Luxembourg; pauza na skleničku v oblíbeném baru Catherine Deneuve; ná-
městíčko Place Dauphine – oáza klidu uprostřed rušného ostrova plného turistů; palác 
Conciergerie; katedrála Notre Dame ... Projížďka lodí po Seině. Návrat na ubytování. 
4. den Dokončení prohlídky PAŘÍŽE: náměstí Trocadero – pohled na Tour Eiffel (vol-
no k návštěvě věže); procházka po Champ de Mars k Invalidovně s ostatky Napoleona 
Bonaparteho; Champs Elysées; Arc de Triomphe... Návrat do hotelu. Vyzvednutí zava-
zadel. Transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 22 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
202801   17.04.-20.04.   13 990 Kč

časová sleva: 400/300 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Paříž – Praha včetně odbaveného zavazadla, letištní transfery auto-
karem, 3× ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním 
sociálním zařízením), 3× snídani, průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
MHD/vlak během prohlídky Paříže (cca 25 €/os.), vstupné včetně výletu lodí po Seině

průvodkyně Iveta Svobodová

polopenze s nápoji

letadlo

pobytově-poznávací zájezd
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odlet z Prahy do Lisabonu v cca 19 hod. Transfer na ubytování v Colares. 
2. den Návštěva hradbami opevněného města ÓBIDOS, zvaného též „svatební”. Pro-
hlídka 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. 
3. den Návštěva města COIMBRA s jednou z mála románských katedrál v Evropě 
a univerzitou založenou již ve 13. stol. První část prohlídky PORTA, druhého největšího 
města Portugalska s bohatstvím církevních i světských památek (most Ponte Dom 
Luís I., katedrála, čtvrť Ribeira...). Ubytování v letovisku Povoa de Varzim.
4. 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. 
5. den Dokončení prohlídky PORTA. Fakultativně ochutnávka portského vína. Ná-
vštěva dominikánského kláštera BATALHA založeného na počest velkolepých vítězství 
portugalských vojsk nad nepřítelem. Ubytování v Colares.
6. 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. Možnost návštěvy Národního paláce, případně výstřed-
ního sídla Quinta da Regaleira. Zastávka na nejzápadnější výspě Evropy - skalnatém 
mysu CABO DA ROCA. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídky LISABONU (čtvrť Alfama a Baixa s unikátním výtahem Santa Justa, 
náměstí Praca do Comércio, Torre de Belém, Památník objevitelů, klášter sv. Jeroný-
ma...). Návrat na ubytování.
8. den Dopoledne transfer na letiště v Lisabonu. Přílet do Prahy v cca 18.30 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201801   06.05.-13.05.   19 990 Kč
201802   15.09.-22.09.   20 990 Kč

příplatek za 6 večeří: 2 400 Kč
časová sleva: 800/600 Kč 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Lisabon – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizova-
ným autokarem, 7× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast-
ním sociálním zařízením), 7× snídani, průvodce
doporučená částka na vstupné: cca 80 €

Á

PORTUGALSKO

letadlo

staveb včetně sídla dynastie Nasridů a zahrad paláce Generalife. Návrat na ubytování.
8. den Dopoledne koupání v moři nebo bazénu. Prohlídka MÁLAGY s hradem a pev-
ností Alcazaba, římským divadlem a dalšími památkami. Večer transfer na letiště. 
9. den Přílet do Prahy cca 1.30 hod. (u zájezdu č. 201701 odlet z Málagy již 8. den 
v cca 7 hod.; prohlídka Malagy bude realizována 1. den).

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201701   21.05.-28.05.   21 490 Kč
201702   04.10.-12.10.   21 490 Kč

časová sleva: 700/500 Kč

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

hotel****
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AZORY – Sao Miguel – Terceira
PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den V cca 6.30 hod. odlet z Prahy přes Lisabon na ostrov Sao Miguel. Ubytování 
v centru města. Prohlídka PONTA DELGADA – hlavního města Azorských ostrovů (po-
břežní promenáda, úzké uličky s honosnými budovami, katedrála, tržnice…). Nocleh. 
2. den Návštěva oblasti SETE CIDADES, sopečného masivu – dle některých výkladů 
pozůstatku slavné Atlantidy. Úchvatné panorama z tzv. KRÁLOVSKÉ VYHLÍDKY – VI-
STA DO REI nabízející nezapomenutelný pohled na Modré a Zelené jezero vyplňující 
impozantní sopečný kráter s obvodem 12 km a kolmými stěnami vysokými 300 m. 
Procházka k další z vyhlídek – BOCA DO INFERNO. Přejezd do oblasti MOSTEIROS – 
možnost koupání v přírodních bazéncích na břehu oceánu. Návrat na ubytování. 
3. den Program ve střední části ostrova: vyhlídka PICO DE FERRO nad kalderou 
FURNAS s kouřícími gejzíry a horkými vřídly, které jsou zdrojem léčivého bahna a mi-
nerální vody; procházka kolem vulkanického jezera; návštěva vulkanologické observa-
toře; fakultativně oběd v podobě tzv. cozida – pokrmu připraveného v horké vulkanické 
půdě; na závěr návštěva zahrady TERRA NOSTRA s bujnou exotickou vegetací a rela-
xace v termálních pramenech. Návrat na ubytování. 
4. den Návštěva městečka LAGOA a exkurze do keramické dílny VIEIRA. Vulkanické 
jezero LAGOA DO FOGO (Ohnivé jezero) patřící k jedné z největších přírodních atrakcí 
ostrova. Jedná se o vodní plochu zaplňující dno vyhaslého kráteru obklopeného vyso-
kými kopci a bílými písčitými plážemi. Koupání u geotermální elektrárny v oblasti CAL-
DEIRA VELHA. Prohlídka GORREANA – jediné evropské čajové plantáže s muzeem 
zahrnujícím dodnes funkční zařízení z 19. stol. na zpracování čaje. Návrat na ubytování. 
5. den Fakultativní lodní výlet za pozorováním VELRYB, které se zde hojně vyskytují. 
Zahlédnout lze obvykle rovněž vorvaně či delfíny křídlaté. Večerní, cca 40 min. dlouhý 
přelet na ostrov TERCEIRA, který je okouzlující kombinací hustých porostů, pastvin 
rozdělených zídkami do stovek zelených obdelníčků a čedičových útesů, o které se 
tříští vlny oceánu. Ubytování v hotelu s bazénem, ve středisku Praia da Vitória známým 
pro své pestrobarevné budovy a krásnou písečnou pláž. 
6. den Zastávka na vyhlídce SERRA DE CUME, odkud lze spatřit půlku ostrova. 
Nenáročná návštěva unikátní vulkanické jeskyně ALGAR DO CARVAO umožňující 
nahlédnout do vegetací zarostlého nitra sopky. Prohlídka hlavního města ANGRA DA 
HEROISMO, jehož přístav býval mezi portugalskými a španělskými mořeplavci důleži-
tou zastávkou na jejich objevitelských plavbách. Díky půvabnému historickému jádru 
s úzkými uličkami (UNESCO) je dnes památkově nejcennějším místem celých Azor. 
Procházka k majáku na mysu CONTENDAS, která nabídne úžasné pohledy na skalnaté 
útesy a nekonečnou hladinu oceánu za nimi. Zastávka ve vesničce SAO SEBASTIAO 
s neobyčejnou stavbou freskami zdobeného kostelíku. Návrat na ubytování. 
7. den Vycházka vulkanicky aktivní oblastí FURNAS DO ENXOFRE, po stezce podél 
sirných funarol – puklin v zemi, ze kterých unikají sirné plyny. Procházka okolo magic-
kého jezírka LAGOA DAS PATAS obklopeného cedrovým lesem. Výjezd na nejvyšší 
horu – SANTA BARBARA (1 021 m) s úžasnou vyhlídkovou plošinou, odkud lze do-
hlédnout i na sousední ostrovy. Zastávka na dalších skvostných vyhlídkách SERRETA 
a RAMINHO. Degustace místního vína ve vinařské oblasti BISCOITOS nebo relaxace 
v lávových jezírkách. Přes vyhlídku PONTA DO MISTERIO návrat zpět na ubytování. 
8. den Ranní transfer na letiště. Přílet přes Lisabon do Prahy v cca 18.30 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
200401   31.08.-07.09.   31 500 Kč

časová sleva: 800/500 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Sao Miguel – Terceira – Praha, včetně odbaveného zavazadla, dopravu 
klimatizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýl-
ky a vlastním sociálním zařízením), 7× snídani, průvodce
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 65 €

novinka
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ISLAND

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Kefl avíku v cca 22 hod. Noční transfer na ubytování do ne-
dalekého Reykjavíku.
2. den Dopoledne návštěva islandské metropole REYKJAVÍKU (Perlan – zásobárna 
teplé vody s  vyhlídkovou plošinou; Hallgrímův kostel symbol města, vila Höfdi – místo 
schůzky R. Regana a M. Gorbačova; radnice; zhlédnutí dokumentárního snímku o vul-
kanické činnosti na ostrově...). Přejezd do NP THINGVELLIR (UNESCO) – fascinující 
krajiny, kde se dotýká americká a evropské tektonická deska, ale také místa vyhlášení 
prvního islandského parlamentu, který patří mezi nejstarší na světě. Návrat na ubytování. 
3. den Návštěva neobyčejného kostela bývalého biskupství SKÁLHOLT, kde byla 
v 13. stol. otevřena první škola na Islandu. Program v oblasti tzv. ZLATÉHO TROJ-
ÚHELNÍKU: oblast GEYSIR, kde se ukrývá „praotec“ všech gejzírů. Ten je však v sou-
časnosti činný pouze sporadicky a tak za něj každých cca 5 minut „zaskočí“ gejzír 
STROKKUR; kaskádovitý vodopád GULLFOSS – přírodní představení ústící ve dvou 
stupních do 2 km dlouhého kaňonu. Exkurze do skleníků FRIDHEIMAR na rodinné far-
mě nedaleko městečka Reykholt. Návrat na ubytování. 
4. den Zastávka u vodopádu SELJALANDSFOSS, padajícího z pevninských útesů 
do hloubky 60-ti metrů. Procházka k atraktivnímu vodopádu SKÓGAFOSS, jehož vodní 
tříšť vytváří za slunného počasí úžasné barevné představení v podobě dvojité duhy. Vy-
cházka po pláži REYNISFJARA tvořené černým sopečným pískem, kde lze zahlédnout 
papuchalky. Návštěva NP SKAFTAFELL, drsné oblasti s největším evropským ledov-
cem VATNAJÖKULL. Výlet k  vodopádu SVARTIFOSS, kde voda stéká po čedičové ská-
le připomínající svým tvarem a barvou „černé varhany“. Zastávka u ledovcové laguny 
JÖKULSÁLRÓN (místo natáčení jedné z Bondovek). Ubytování v okolí města Höfn. 
5. den Průjezd NP JÖKULSÁGLJUFUR, jehož největší atrakcí je nejmohutnější ev-
ropský vodopád DETTIFOSS široký 100 m. Výstup na skalní ostroh EYAN s pohledem 
na jeden z největších lesů ostrova. Ubytování v Akureyri. 
6. den Zastávka v rybářském městečku HÚSAVÍK. Výlet lodí za pozorováním velryb. 
Odpoledne okruh mezi čedičovými útvary k řece Jökulsá a fotogenickému červenému 
hřebeni RAUDHOLLAR. Návštěva impozantního vodopádu GODAFOSS. Tento přírodní 
skvost je právem považovaný za nejkrásnější a nejpůsobivější vodopád v zemi. Nocleh. 
7. den Program v oblasti jezera MÝVATN, které je přírodní perlou severního Islandu 
s průzračně čistou vodou, z jehož hladiny vystupuje na 50 vulkanických ostrůvků. Za-
stávky u pseudokráterů nedaleko vesničky SKÚTUSTADHIR a v lávovém „městečku“ 
DIMMUBORGIR protkaným neobvykle tvarovanými lávovými formacemi tzv. „tem-
nými hrady“. Planina NÁMAFJALL, kde bublají bahna a vzduchem čpí síra. Přesun 
k geotermální elektrárně Krafl a s teplovody a parními výměníky. Fakultativně vyhlídkový 
let nebo relaxace v přírodním termálním koupališti. Nocleh. 
8. den Krátká prohlídka AKUREYRI, druhého největšího města Islandu. Zastávka 
ve vyhlášeném skanzenu GLAUMBÆR dokumentujícím nelehký život místních oby-
vatel v dobách ještě nedávno minulých. Prohlídka zajímavého muzea ság v BORGAR-
NES. Navečer odpočinek a koupání v termálních lázních MODRÁ LAGUNA. Odlet 
v nočních hodinách. 
9. den Přílet do Prahy v cca 6.30 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201501   18.06.-26.06.   39 990 Kč

časová sleva: 700/500 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Kefl avík – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizova-
ným autokarem, 7× ubytování v  hotelu (2 lůžkové pokoje se společným sociálním 
zařízením), průvodce

doporučená částka na vstupné: cca 90 € + výlet lodí za pozorováním velryb cca 90 € 
+ vstupné do Modré Laguny cca 50 €, vyhlídkový let stojí dalších cca 180 €
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odlet z Prahy do Cagliari v cca 12.30 hod. Transfer do letoviska LA CIACCIA 
nacházejícího se na severozápadním pobřeží Sardinie. Ubytování. 
2. den Přejezd na okouzlující vápencový mys CAPO CACCIA se strmými skalními 
stěnami padajícími do moře a nádhernými výhledy na nekonečnou vodní hladinu. 
Návštěva atraktivní NEPTUNOVY JESKYNĚ, cca 500 m dlouhého podzemního pro-
storu honosícího se bohatou krápníkovou výzdobou. Prohlídka města ALGHERO, 
jednoho z nejkrásnějších na Sardinii, přezdívaného pro svůj katalánský ráz „Malá 
Barcelona“ (katedrála Santa Maria, staré město s křivolakými uličkami a ma-
lebným přístavem, pobřežní promenáda s řadou restaurací a kaváren lákajících 
k posezení…). Zastávka ve vinařství SELLA MOSCA s možností nákupu. Návrat 
na ubytování. 
3. den Celodenní výlet na severovýchodní část ostrova. Cestou, poblíž 
města Tempio Pausania, zastávka v továrně na zpracování korku, který se 
zde v hojné míře pěstuje. Krátká návštěva přístavního města OLBIA, které je 
zpravidla prvním místem na Sardinii, se kterým se návštěvníci připlouvající 
z pevniny setkávají. Relaxace na překrásné pláži PITTULONGU s bílým pískem 
a průzračným mořem. Panoramatická jízda populární oblastí COSTA SMERAL-
DA s exkluzivními prázdninovými vilami, vyhledávanými plážemi v karibském 
stylu a romantickými zátokami ohraničenými působivým skalnatým pobřežím. 
Možnost koupání na úchvatné pláži ROMAZZINO. Procházka na CAPO D’OR-
SO, jehož dominantou je monumentální žulový blok vysoký 122 m, který byl 
větrem a erozí vymodelován do tvaru mohutného zvířete připomínajícího med-
věda (úžasné pohledy na pobřeží a ostrovy Caprera či La Maddalena v pozadí). 
Návrat na ubytování.
4. den Odpočinek u moře v místě ubytování (pro dopravu z hotelu na pláž a zpět 
lze zdarma využít hotelového mikrobusu). Odpoledne návštěva nedalekého leto-
viska CASTELSARDO proslulého výrobou proutěných košíků. Symbolem tohoto 
místa s nakažlivou prázdninovou atmosférou je středověký hrad z 12. stol. vy-
pínající se vysoko na kopci přímo nad mořem. Cestou zpět do hotelu foto pauza 
u Roccia del Elefante – neobyčejného lávového útvaru připomínajícího tělo slona. 
Nocleh. 
5. den Fakultativní výlet lodí z Palau na řídce osídlené ostrovy BUDELLI, ST. MA-
RIA a SPARGI, které se nacházejí v severní části národního parku Arcipelago di La 
Maddalena založeného v roce 1996 a čítajícího na 60 žulových a břidlicových ostrovů 
a ostrůvků. Během plavby (včetně oběda) bude možné spatřit to nejkrásnější z přírody, 
co je na Sardinii k vidění. Možnost koupání na plážích pokrytých bílým pískem a sma-
ragdovou vodou. Návrat na ubytování. 
6. den Výlet do oblíbeného turistického střediska ISOLA ROSSA, původně rybářské 
vesničky s charakteristickými načervenalými skalními útesy a siluetou španělské stráž-
ní věže z 16. stol. Odpočinek u moře na místní pláži. Návrat na ubytování. 
7. den Volný den (koupání) v místě pobytu. Nocleh. 
8. den Transfer na letiště v Cagliari. Přílet do Prahy v cca 17.30 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203101   14.06.-21.06.   24 990 Kč 

časová sleva: 800/500 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Cagliari – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizo-
vaným autokarem, 7× ubytování v hotelu*** (www.abbaiddahotel.com) cca 2,5 km 
od pláže (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením; pro 
přepravu na pláž a zpět lze zdarma využít hotelového mikrobusu), 7× polopenzi včetně 
sklenky vína a vody k večeři, průvodce
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 70 €

ITÁLIE – Sardinie

pobytově-poznávací
zájezd

polopenze

letadlo

novinka
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odlet z Prahy do Bari v cca 10 hod. Transfer do letoviska TORRE DELL’OR-
SO (u zájezdu číslo 201901 hotel cca 100 m od pláže) / MARINA DI OSTUNI-
-VILLANOVA (u zájezdu číslo 201902 hotel cca 600 m od pláže). Odpočinek 
u moře. Nocleh. 
2. den Návštěva úchvatného města MATERA (UNESCO). Najdete zde původní ka-
menné domečky a stovky pozoruhodných skalních obydlí vytesaných do strmých stěn 
hluboké rokle. Není divu, že toto místo se stalo kulisou mnoha historických velkofi l-
mů. Návrat na ubytování. 
3. den Prohlídka GALLIPOLI, starobylého města přezdívaného „Perla Jónského 
moře“, jehož historické jádro s křivolakými uličkami se rozprostírá na opevněném 
ostrově, který je s pevninou spojen kamenným mostem. Možnost krátké rela-
xace na místní písečné pláži s křišťálově čistou vodou. Přejezd na mys SANTA 
MARIA DI LEUCA, ležící na nejjižnějším cípu Apulie. Výlet lodí podél skalnatého 
pobřeží s několika působivými jeskyněmi a přehlídkou prázdninových vil. Návrat 
na ubytování. 
4. den Návštěva města LECCE, honosící se přezdívkou „Barokní Florencie“ 
s řadou kupeckých domů, paláců, ale i církevních staveb zbudovaných z vá-
pence. Prohlídka malebného městečka OTRANTO, jehož středověké centrum 
s úzkými pitoreskními uličkami a románskou katedrálou vyzdobenou jedineč-
nou mozaikovou podlahou obepínají mohutné hradby. Zastávka u fotogenického 
BAUXITOVÉHO JEZÍRKA, na jehož hladině se zrcadlí okolní hnědočervené svahy. 
Návrat na ubytování.
5. den Zastávka v okouzlujícím „bílém městě“ OSTUNI, situovaném na kopci s nád-
herným výhledem. V historickém centru naleznete spleť uliček, romantická zákoutí, 
katedrálu v pozdně gotickém slohu i Biskupský palác. Zajímavostí místního muzea je 
pak kostra těhotné ženy a jejího nenarozeného dítěte stará 28 000 let. Návštěva města 
ALBEROBELLO (UNESCO) známého díky tisícovce bílých domků – tzv. „trulli“ s kru-
hovým půdorysem a kamennou střechou. Procházka městečkem LOCOROTONDO 
plným sněhobílých domů, kostelů a krásných zátiší, kde jako by se čas zastavil. Návrat 
na ubytování. 
6. den Dopoledne prohlídka BRINDISI, kde lze spatřit kostel San Giovani al Sepol-
cro z 11. stol. založený templáři podle vzoru skalního domu v Jeruzalémě a také pon-
tifi kální baziliku Cattedrale di Brindisi. Odpoledne odpočinek u moře v místě ubytování. 
Nocleh. 
7. den Návštěva přístavního BARI, metropole Apulie se zachovalým starým 
městem tvořeným labyrintem rušných ulic a náměstí dýchajících neobyčejnou 
atmosférou. Prohlídka hradu CASTEL DEL MONTE (UNESCO), jedné z nejpozo-
ruhodnějších a nejzáhadnějších památek italského jihu všudypřítomně provázené 
číslicí osm – je vybudována z osmi zdí, má osm věží, osm oken a také osm 
pokojů. Návrat na ubytování. U zájezdu číslo 201901 bude poslední nocleh za-
jištěn v hotelu*** cca 50 km jižně od Bari (z důvodu kratšího transferu na letiště 
následující den). 
8. den Brzy ráno transfer na letiště v Bari. Přílet do Prahy v cca 9 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201901   03.05.-10.05.   20 990 Kč
201902   20.09.-27.09.   21 500 Kč

časová sleva: 800/500 Kč

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Bari – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klimatizovaným 
autokarem, 7× ubytování v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností 
přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7× polopenzi, průvodce
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 70 €

ITÁLIE – Apulie
novinka

polopenze

letadlo

hotel****
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Rigy v cca 15 hod. Prohlídka secesní části RIGY zapsané 
na seznamu UNESCO. Nocleh. 
2. den Návštěva honosného zámku RUNDÁLE, nejvýznamnějšího souboru barok-
ních budov na severu Evropy s překrásnými interiéry a zahradami ve francouzském 
stylu. 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). Ubytování ve městě Klaipéda, 
v jednom z mála nezamrzajících přístavů na severu Evropy, kam se za totality mohlo 
vstoupit pouze se zvláštním povolením. Nocleh.
3. 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 ex-
pozice dřevěných soch čarodějnic a hnízdiště kormoránů). Na závěr dne krátká 
prohlídka KLAIPÉDY, významného přístavu s půvabnými středověkými uličkami. 
Návrat na ubytování. 
4. den Návštěva někdejšího sídla litevských knížat, vodního hradu TRAKAI 
z počátku 14. stol. Prohlídka litevské metropole VILNIUSU, kdysi třetího nej-
většího židovského města světa, pro nějž se vžilo označení „Jeruzalém severu“ 
(Gediminasův hrad, katedrála sv. Stanislava, gotický komplex sv. Bernardina a sv. 
Anny…). Nocleh. 
5. den Dokončení prohlídky 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…). Ubytování. 
6. den Zastávka v oblíbeném rekreačním středisku SIGULDA, které je zároveň jed-
ním z mála lyžařských areálů v zemi. Návštěva hradu TURAIDA z 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 národním parku GAUJA přezdívaném „Lotyšské Švýcarsko“. Husté lesy obývané 
rozmanitou faunou zde doplňují blankytně modrá jezera, neobyčejné skalní útvary 
a jeskyně. Ubytování v Tallinnu.
7. den Návštěva nejrozlehlejšího estonského národního parku LAHEMAA s typic-
kými 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. 
8. den Transfer na letiště. Přílet přes Rigu do Prahy v cca 14 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
202401   01.08.-08.08.   19 990 Kč

příplatek za 7 večeří: 2 900 Kč
časová sleva: 700/500 Kč 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha – Riga a Tallinn – Praha včetně odbaveného zavazadla, dopravu klima-
tizovaným autokarem, 7× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 
a vlastním sociálním zařízením), 7× snídani, průvodce
doporučená částka na vstupné: cca 50 €

POBALTSKÉ REPUBLIKY

letadlo
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 22.30 hod. Noční přejezd. 
2. den Návštěva oblíbeného poutního místa EINSIEDELN, rozsáhlého barokní-
ho komplexu výstavného benediktinského kláštera s proslulou Černou madonou 
a úchvatnou knihovnou čítající téměř čtvrt milionu svazků včetně vzácných ruko-
pisů. Prohlídka pozoruhodného městečka SCHWYZ s bohatou historií a četnými 
památkami. Přejezd do populárního letoviska BRUNNEN situovaného na břehu 
VIERWALDSTÄTTSKÉHO JEZERA. Návštěva fi remní prodejny a muzea dokumen-
tujícího historii výroby slavných kapesních nožíků fi rmy VICTORINOX. Fakultativně 
cca 45 min. dlouhá vyhlídková plavba po jezeře považovaném díky nádhernému 
okolí vytvářejícím kulisu ne nepodobnou severským fjordům za nejkrásnější v ce-
lém Švýcarsku. Panoramatická jízda majestátným průsmykem SUSTEN (2 224 m) 
spojená s nenáročnou procházkou vedoucí neobyčejnou alpskou krajinou k ledovci 
STEINGLETSCHER. Ubytování v Innertkirchenu. 
3. den Z Alpnachstadu výjezd stylovými vagonky jezdícími po nejstrmější ozubni-
cové trati na světě (max. sklon 46%) až na vrchol legendárního PILATU (2 132 m), 
jedinečného místa s překrásným rozhledem na alpské velikány, hluboko zaříznutá údolí 
i malebná jezera na jejich dně. Návrat kabinkovou lanovkou s prosklenými stěnami 
evokujícími pocit letícího draka. Prohlídka historického LUZERNU se světoznámým 
Kapličkovým mostem přes řeku Reuss, okouzlujícími uličkami starobylého centra 
a pozůstatky opevnění. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva působivé, 1,5 km dlouhé, soutěsky řeky AARE. Výlet hor-
ským vláčkem z Lauterbrunnenu do Wengenu a odtud lanovkou na MÄNNLICHEN 
(2 230 m) s velkolepým výhledem na horské panorama se známými štíty Eiger, 
Mönch a Jungfrau. Nenáročná 2 hod. procházka po turistickém chodníku do sedla 
KLEINE SCHEIDEGG (2 061 m). Odtud fakultativně výlet zubačkou na JUNGFRAU-
JOCH, do nejvýše položené železniční stanice v Evropě (3 454 m). Na odjezd busu 
Vás dopraví vláček, zatímco zdatnější turisté mohou zvolit pěší sestup do Wengenu. 
Návrat na ubytování. 
5. den Přejezd do impozantního údolí LAUTERBRUNNENTAL s více než 70 
vodopády. Návštěva unikátních vodopádů TRÜMMELBACH napájených tajícími 
ledovci, deseti kaskád rafi novaně ukrytých v nitru skály. Výjezd lanovkou 
do typické vesničky MÜRREN (1 650 m), odkud vede pohodlná cesta do cca 
5 km vzdáleného Grütschalpu. Fakultativně možnost pokračování pozemní 
lanovkou k vyhlídkové restauraci Almendhubel (1 932 m) následované sestupem 
do Grütschalp. Milovníci kultovních příběhů o Agentu 007 se pak mohou nechat 
vyvézt na vrchol SCHILTHORN (2 973 m) s pověstnou otáčivou restaurací Piz 
Gloria, která se stala kulisou bondovky „Ve službách jejího Veličenstva“. Krátká 
zastávka v turistickém středisku INTERLAKEN, vstupní bráně do Bernských Alp. 
Prohlídka středověkého THUNU ležícího na břehu stejnojmenného jezera se 
siluetou hradu z 12. stol. Noční přejezd. 
6. den Příjezd do Prahy v cca 5.30 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203201   10.06.-15.06.   7 990 Kč

příplatek za 3 večeře: 1 300 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 mož-
ností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, průvodce
doporučená částka na vstupné, lanovky a loď: cca 150 CHF

ŠVÝCARSKO
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 20 hod. Noční přejezd. 
2. den Ráno příjezd k LAGO DI GARDA. Výjezd lanovkou na vyhlídkový hřeben 
MONTE BALDO s neopakovatelným pohledem na nejvyhledávanější severoitalské je-
zero a hory v pozadí. Návštěva MALCESINE, nádherného městečka s křivolakými ulič-
kami. Plavba lodí nejatraktivnější částí jezera do letoviska RIVA DEL GARDA. Procház-
ka parkem podél pláží k přístavišti rekreačních jachet. Návštěva vodopádů VARONE, 
ukrytých ve skalní soutěsce. Ubytování poblíž městečka Arco. 
3. den Nenáročná pětikilometrová vycházka po staré PONALSKÉ CESTĚ, původně 
smělé komunikaci pro automobily, dnes stezce pro pěší a cyklisty zasazené ve skalní 
římse s velkolepými výhledy na Lago di Garda. Návštěva okouzlující středověké vesnič-
ky CANALE s půvabnými kamennými domy a pitoreskními uličkami. Zastávka u jezera 
LAGO DI TENNO s průzračně čistou vodou. Prohlídka městečka ARCO se siluetou po-

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 17 hod. Noční přejezd. 
2. den Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států – FLORENCIE, měs-
ta, které je dnes pokladnicí architektonických památek i uměleckých skvostů (dóm 
Santa Maria del Fiore, radnice Palazzo Vecchio, Galer ia degli Uffi zi, „Most zlatníků“…). 
Přejezd do oblíbeného letoviska Marina di Bibbona. Ubytování v hotelu situovaném 
necelých 100 m od krásné písečné pláže.
3. den Půldenní výlet do městečka VOLTERRA situovaného na kopci uprostřed ty-
pické toskánské krajiny. Procházka uličkami s okouzlující atmosférou a s četnými díl-
nami na zpracování alabastru. Časně odpoledne návrat na ubytování. Koupání. Nocleh.
4. den Prohlídka SIENY (UNESCO) – perly Toskánska s četnými památkami gotické 
architektury (černobílý románsko-gotický dóm vystavěný z mramoru, polokruhové 
svažující se náměstí Piazza del Campo – dějiště tradičních závodů neosedlaných koní, 
Palazzo Pubblico, 102 m vysoká věž Torre del Mangia…). 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 pře-
zdívkou „středověký Manhattan“. Návrat na ubytování. 
5. den Návštěva PISY, města proslaveného především svou šikmou věži, která 
s okolními stavbami tvoří působivý architektonický komplex. Prohlídka starobylého 
města BOLOGNA známého pro své věže a elegantní podloubí. Ubytování u Verony. 
6. den Prohlídka VERONY, dějiště Shakespearovy slavné tragédie Romeo a Julie, 
s nesčetnými historickými památkami. Přejezd k jezeru LAGO DI GARDA obklopené-
mu subtropickou vegetací. Návštěva MALCESINE, nádherného městečka s křivolaký-
mi uličkami a kamennými domy. Výlet lodí do LIMONE, jednoho z nejpůvabnějších míst 
v celé oblasti vyhlášeného pěstováním citrónů. Noční přejezd. 
7. den Příjezd do Prahy v cca 7 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
201401   26.05.-01.06.   9 400 Kč

časová sleva: 400/300 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 sociálním zařízením), 4× polopenzi, průvodce
doporučená částka na vstupné, lodičku a místní průvodce: cca 120 €

ITÁLIE – Toskánsko – Bologna – Lago di Garda

Á

ITÁLIE – Lago di Garda – Dolomity
polopenze

polopenze
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 7 hod. Prohlídka starobylého saského města ZITTAU 
(Žitava) s množstvím atraktivních památek (Velké postní plátno představující 90 scén 
ze Starého a Nového zákona; klášter Františkánů s Malým postním plátnem; „Řeznic-
ká“ bašta; míšeňská porcelánová zvonkohra…). Návštěva města LÖBAU s historickou 
budovou radnice, kostelem sv. Mikuláše a starou lékárnou. Nejvýznamnější stavbou je 
však tzv. Dům Schminke, který patří vedle vily Tugendhat k nejvýraznějším rodinným 
stavbám v Evropě ve stylu funkcionalismu. Vycházka k unikátní 28 m vysoké litinové 
rozhledně pojmenované po králi Bedřichu Augustovi. Ubytování v polském Zhořelci. 
2. den Prohlídka neobyčejného skanzenu ERLICHTHOF, půvabného souboru cca 
20 dřevěných budov v typickém lužickém stylu. Návštěva pozdně gotického zám-
ku BRANITZ s orientálně laděnou expozicí o životě a cestách excentrického knížete 
Hermanna von Pückler. Procházka zámeckou zahradou navrženou v anglickém kra-
jinářském stylu, jehož symbolem je „vodní“ pyramida. Zastávka u obce Ralbitz s po-
zoruhodným HŘBITOVEM BÍLÝCH KŘÍŽŮ. Krátká vycházka k mohyle TROJMEZÍ, 
hraničnímu bodu mezi ČR, Polskem a Německem. Příjezd do Prahy v cca 19 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
204901   19.09.-20.09.   2 500 Kč

časová sleva: 150/100 Kč

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

CEN ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 1× ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 1× polopenzi, průvodce 
doporučená částka na vstupné: cca 30 €

zůstatků stejnojmenného hradu a arboretem zahrnujícím mnoho vzácných exemplářů. 
Ochutnávka vína v některém z vinařství. Návrat na ubytování. 
4. den Výlet k jezeru MOLVENO. Výjezd lanovkou k Rifi ugio la Montanara nabízející 
fascinující pohled na horskou skupinu rozeklaných skalních věží DOLOMITI DI BREN-
TA. Návštěva historického TRENTA, univerzitní metropole provincie, která byla po sta-
letí sídlem tridentských knížat a biskupů. Zastávka u tzv. Zvonu míru v ROVERETU odli-
tého ze zbraní vojáků všech zemí účastnících se 1. světové války. Návrat na ubytování.
5. den Přejezd do oblasti italských DOLOMIT. Lanovkou na vrchol hory KRONPLATZ 
(2 275 m), lyžařského střediska, kde se nachází jedno z horských muzeí R. Messnera 
projektované světoznámou architektkou Zahou Hadid. Vyhlídková jízda průsmykem 
PASSO GARDENA a údolím VAL GARDENA, které je centrem jihotyrolských řezbářů. 
Procházka po části bývalé železniční tratě (cca 6 km po asfaltovém chodníčku). Alter-
nativně odpočinek v turistickém středisku ST. ULRICH. Podvečerní návštěva BRIXENU, 
nerozlučně spjatého s nedobrovolným pobytem K. H. Borovského. Noční přejezd. 
6. den Příjezd do Prahy v cca 5 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
205401   03.06.-08.06.   7 900 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 možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× polopenzi včetně sklenky vína 
a vody k večeři, průvodce
doporučená částka na vstupné, lanovky a loď: cca 100 €

Á

NĚMECKO – Horní Lužice
polopenze
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 7 hod. Zastávka na poutním místě SVATÝ KOPEČEK. 
Návštěva přilehlé ZOO (průchozí výběh pro makaky, pavilon netopýrů, obří akvárium 
pro žraloky…). Ubytování v obci Horní Bečva, nedaleko přehrady vhodné ke koupání. 
2. den Výjezd busem do sedla PUSTEVNY s dřevěnými stavbami od Dušana Jur-
koviče. Pěší turistika po trase: vyhlídkový altánek Cyrilka – socha Radegasta – hora 
RADHOŠŤ (1 129 m) – Rožnov pod Radhoštěm (cca 14 km). Návrat na ubytování. 
3. den Autobusem do osady Horečky. Výstup na VELKÝ JAVORNÍK (918 m), nej-
vyšší bod Veřovických vrchů s dřevěnou rozhlednou. Sestup do sedla Pindula s Zboj-
nickou kolibou (cca 8,5 km, klesání/převýšení cca 420 m). Návrat na ubytování. 
4. den Exkurze do dílny na výrobu koberců a gobelínů ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ. 
Sami si zde budete moci osahat a vyzkoušet toto umělecké řemeslo. Možnost zakoupe-
ní pravých valašských frgálů. Vycházka k JURKOVIČOVĚ ROZHLEDNĚ v Rožnově, pří-
padně individuální návštěva VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ. Návrat na ubytování.
5. den Výjezd lanovkou z Trojanovic na PUSTEVNY. Procházka po vyhlídkovém 
chodníku STEZKA VALAŠKA vedoucím na 22 m vysokou věž. Turistika přes vrcholy 
Tanečnice (1 037 m) a Čertův Mlýn (1 206 m) do Čeladné (cca 10 km). Cestou zpět 
do hotelu zastávka u dřevěného kostelíku v KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM, který 
sem byl přestěhován z Podkarpatské Rusi. Nocleh. 
6. den Výšlap z Malenovic přes památník Ivančena na LYSOU HORU (1 323 m) – 
„královnu“ Moravskoslezských Beskyd s neopakovatelným výhledem. Sestup k pře-
hradě Šance (cca 16 km, převýšení 800 m). Zastavení u pomníku Maryčky Magdono-
vé. Návrat na ubytování. 
7. den Prohlídka technického muzea Tatra v KOPŘIVNICI s poutavou expozicí vozi-
del této značky. Návštěva města ŠTRAMBERK nabízející řadu zajímavostí: rozhledna 
Štramberská Trúba, jeskyně Šipka, muzeum Zdeňka Buriana, možnost nákupu Štram-
berských uší... Příjezd do Prahy v cca 20 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
207801   02.08.-08.08.   8 300 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 mož-
ností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 6× polopenzi, průvodce

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 8 hod. Prohlídka málo známého zámku STEKNÍK, patří-
cího však k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v ČR. Návštěva STATKU BERNARD 
– hospodářského dvora v tzv. chebském hrázděném stylu. Ubytování ve Františkových 
Lázních, cca 1,5 km od centra. 
2. den Výlet do německého WALDSASSENU s klášterní bazilikou patřící k nejho-
nosnějším barokním stavbám Bavorska. Návštěva Kaple sv. trojice, jedné z nejneob-
vyklejších sakrálních staveb Německa. Prohlídka FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ. Vycházka 
lesoparkem k rybníku Amerika (návštěva minizoo nebo koupání). Návrat na ubytování. 
3. den Prohlídka zámku KYNŽVART umístěného v rozlehlém anglickém parku 
a přestaveného pro rakouského kancléře Metternicha. Návštěva Domu přírody CHKO 
SLAVKOVSKÝ LES s interaktivní expozicí o minerálních pramenech a rašeliništích. Pro-
cházka po 2,5 km dlouhé NS KLADSKÁ. Návrat na ubytování.

ČESKO – Moravskoslezské Beskydy

Á

ČESKO – NĚMECKO
novinka

novinka

polopenze
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 7 hod. Prohlídka pohádkového hradu PERNŠTEJN, 
který je jedním z nejzachovalejších středověkých sídel. Exkurze do rodinné dílny Dan-
zingerů v OLEŠNICI – seznámení s tzv. modrotiskem. Ubytování v centru Kroměříže.
2. den Návštěva KROMĚŘÍŽE, jednoho z nejkrásnějších měst ČR přezdívaného „Ha-
nácké Athény“: arcibiskupský zámek (UNESCO); Podzámecká zahrada s potůčky, ryb-
níky, řadou soch a romantických staveb; Květná zahrada – barokní park koncipovaný 
jako pomyslná divadelní scéna; arcibiskupské sklepy s ochutnávkou vína... Nocleh. 
3. den Návštěva poutního místa HOSTÝN. Procházka křížovou cestou s 13 kaplič-
kami vystavěnými dle návrhu Dušana Jurkoviče v duchu valašské lidové architektury. 
Výstup na rozhlednu Františka Josefa I. Prohlídka renesančního zámku CHROPYNĚ 
opředeného mnoha pověstmi, z nichž nejznámější je legenda o králi Ječmínkovi. Výlet 
podél Zámeckého rybníka. Návrat na ubytování. 
4. den Zastávka ve VELEHRADU, kde v roce 1990 celebroval mši papež Jan Pavel II. 
Vycházka přírodním parkem CHŘIBY do Modre (cca 1,5 km). Prohlídka zámku RÁJEC 
NAD SVITAVOU – cenného architektonického komplexu ve stylu Ludvíka XVI., ve kte-
rém zaujmou především přepychově vybavené interiéry. Zajímavostí je též zámecké 
zahradnictví, které se specializuje na pěstování kamélií. Příjezd do Prahy v cca 20 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
207901   13.08.-16.08.   4 500 Kč

časová sleva: 200/100 Kč

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

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 3× ubytování na internátu v centru Kroměříže (2 
lůžkové pokoje se společným soc. zař. pro 2 sousední pokoje), 3× polopenzi, průvodce

4. den Přejezd na území SRN. Zastávka u pramene Ohře vyvěrající v místě obe-
hnaném dvanácti žulovými kameny. Návštěva pohoří FICHTELGEBIRGE (Smrčiny). 
Výjezd lanovkou z města Bischofsgrün na jeden z nejvyšších vrcholů OCHSENKOPF 
(1 024 m), kde se nachází kamenná rozhledna. Procházka největším evropským skal-
ním labyrintem poblíž městečka LUISENBURG. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva AŠE – nejzápadnějšího města v ČR. Exkurze do místního textilního 
muzea, jehož raritou je největší sbírka rukavic v Evropě. Prohlídka románského hradu 
SEEBERG z konce 12. stol. Cca 1,5 km dlouhá procházka přírodní rezervací SOOS, kde 
z bahenních sopek probublává čistý oxid uhličitý. Návrat na ubytování. 
6. den Přejezd do bývalého královského města LOKET, jehož symbolem je středo-
věký kamenný hrad. Možnost vyhlídkové plavby lodičkou s pohledem na město nebo 
vycházka NP SVATOŠSKÉ SKÁLY s cílem v Doubí (cca 10 km). Návrat na ubytování. 
7. den Prohlídka starobylého centra CHEBU s pěkným náměstím, jehož nejznámější 
atrakcí je komplex 11 středověkých kupeckých domů z 14. stol. – tzv. Špalíček. Odpo-
ledne návštěva proslulých KARLOVÝCH VARŮ, které se těšily přízni mnoha šlechtic-
kých rodů i bohatých měšťanů již v 16. století. Příjezd do Prahy v cca 19 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
207701   12.07.-18.07.   7 250 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 a vlastním sociálním zařízením), 6× polopenzi, průvodce

ČESKO – perly Moravy 
polopenze

polopenze
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 7.30 hod. Prohlídka LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU 
(UNESCO): zámek Lednice, zámecký skleník, minaret, maurská vodárna, Janův hrad ... 
Ubytování v Bzenci. Možnost ochutnávky vín ve vinném sklípku. Nocleh. 
2. den Návštěva skanzenu STRÁŽNICE, sbírky lidové architektury zahrnující více než 
60 obytných a hospodářských stavení. Plavba výletní lodí po části BAŤOVA KANÁLU. 
Procházka obcí PETROV-PLŽE s osmdesáti bohatě zdobenými sklípky představující 
nejlépe dochovaný soubor vinných sklepů z 18. a 19. století. Večer možnost posezení 
v některém z vinných sklípků v Bzenci nebo ve vinárně hotelu. Nocleh. 
3. den Prohlídka zámku MILOTICE s komplexem barokních staveb a zahradní archi-
tektury. Přejezd do ČEJKOVIC – exkurze do Bylinkového ráje Sonnentor (výrobna čajů, 
odpočinek v čajovém salonu a „kavárně“ Čas, procházka bylinkovou zahradou sv. Hil-
degardy, nákupy…). Výstup na tzv. STEZKU MEZI VINOHRADY, neobvykle pojatou, 
65 m vysokou ocelovou rozhlednu ve tvaru spirály. Příjezd do Prahy v cca 19 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
208801   26.09.-28.09.   3 600 Kč

časová sleva: 150/100 Kč

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, 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

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6.30 hod. Prohlídka hradu BOUZOV, který se stal kuli-
sou řady historických fi lmů a pohádek. Ubytování v Tatranské Lomnici. 
2. den Přejezd busem na ŠTRBSKÉ PLESO, do nejvýše položené tatranské osady 
se stejnojmenným jezerem. Celodenní turistika. Lehká varianta měří od 6 do 10 km 
a vede po břehu jezera k Areálu snů, kde začíná lanovka na PŘEDNÍ SOLISKO. Střední 
varianta pokračuje k vodopádu SKOK (cca 12 km). Zkušení turisté mohou absolvovat 
okruh přes Bystrou lávku (2 300 m) a Solisko. Alternativně vycházka k POPRADSKÉ-
MU PLESU se symbolickým hřbitovem obětem hor (cca 10 km). Návrat na ubytování.
3. den Výjezd pozemní lanovkou ze STARÉHO SMOKOVCE na HREBIENOK. Po-
hodlná 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 SLOVENSKÝ RÁJ známého svými roklinami zabezpečenými  
žebříky, stupačkami či jinými pomůckami. Průchod po části stezky „Prielom Hornádu“ 
s možností výstupu Kláštorskou roklinou na Kláštorisko. Variantně turistika nejnavště-
vovanější úžinou Suchá Belá s mnoha vodopády (cca 8-10 km). Návrat na ubytování. 
5. den Výjezd lanovkou z TATRANSKÉ LOMNICE na SKALNATÉ PLESO. Fakultativ-
ně 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 Celodenní program v BELIANSKÝCH TATRÁCH. Návštěva muzea Ždiarsky 
dom instalovaného v horské dřevěnici zakončená svatebním obřadem. Z Bachledove 

ČESKO – Slovácko

Á

SLOVENSKO – Vysoké Tatry a Slovenský ráj
polopenze

turistika

polopenze
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doliny lanovkou k Chodníku korunami stromů s 32 m vysokou vyhlídkovou věží. Pro-
hlídka BELIANSKÉ JESKYNĚ s bohatou krápníkovou výzdobou. Návrat na ubytování.
7. den Odjezd zpět do ČR. Cestou návštěva muzea legendárních Olomouckých tva-
růžků v Lošticích (možnost nákupu). Příjezd do Prahy v cca 19 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
208001   19.07.-25.07.   9 900 Kč

sleva pro osoby starší 55 let: 300 Kč/zájezd
sleva pro dítě 5-14,99 let na přistýlce: 1 800 Kč/zájezd
sleva pro osobu od 15 let na přistýlce: 500 Kč/zájezd
příplatek za pokoj s balkonem: 400 Kč/os./zájezd

časová sleva: 350/250 Kč

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

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
doporučená částka na vstupné a lanovky: cca 60 €

SLOVINSKO – RAKOUSKO
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1. den Odjezd z Prahy v cca 23 hod. Noční přejezd.
2. den Panoramatická jízda busem po VILLACHER ALPENSTRASSE. Cca 9 km túra 
na vrchol DOBRATSCH (2 166 m) s úchvatnými pohledy na Karnské Alpy a Karavanky. 
Zastávka u fotogenických jezer FUSINE. Ubytování ve slovinském letovisku BLED.
3. den Busem do sedla VRŠIČ (1 611 m), nejvýše položeného silničního průsmyku 
ve Slovinsku. Přechod (cca 9 km) úbočím hory Mojstrovka na dno údolí TAMAR až 
ke skokanskému areálu v PLANICI. Možnost odbočení na vrchol Slemenova Špica 
(1 911 m) s dech beroucí vyhlídkou. Lehčí verze počítá s návratem od vyhlídky zpět 
do sedla Vršič, kde lze program obohatit nenáročným výstupem na horu Vršič (1 737 
m). Přejezd busem ke skokanským můstkům v Planici. Návrat na ubytování. 
4. den Cca 13 km přechod pohodlnými cestami z biatlonového areálu POKLJUKA 
přes romantické pastevecké planiny ZAJAMNIKI, KONSKA DOLINA a JELJE s nád-
hernými výhledy na Julské alpy. Procházka divokou, místy 40 m hlubokou, soutěskou 
POKLJUŠKA. Návrat na ubytování. 
5. den Celodenní program v oblasti BOHINJSKÉHO JEZERA. Výjezd lanovkou na VO-
GEL a dále na vrchol Orlova Glava (1 682 m). Obtížnější varianta povede k chatě Komna 
a dolů k vodopádu SAVICA (cca 18 km). Pohodová alternativa počítá s procházkami 
u horní stanice lanovky s úžasným panoramatem Julských Alp, návštěvou vodopádů 
Savica a výletem podél Bohinského jezera do osady RIBČEV LAZ. Noční přejezd. 
6. den Příjezd do Prahy v cca 5 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203601   02.07.-07.07.   7 300 Kč

příplatek za 3 večeře (bufet): 700 Kč
časová sleva: 400/250 Kč

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

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 3× ubytování v hotelu*** cca 50 m od jezera Bled 
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, 
průvodce
doporučená částka na mýtné, vstupné a lanovky: cca 35 €

pěší turistika
s koupáním

novinka
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 20 hod. Noční přejezd. 
2. den Sjezd na kolech půvabným údolím VAL ROSANDRA, po staré železniční trati 
vedoucí několika tunely a viadukty do italského TERSTU, známého přístavního města 
s nezaměnitelnou atmosférou. Přejezd na území Slovinska a dojezd po cyklostezce až 
na ubytování do oblíbeného přímořského letoviska PORTOROŽ (cca 60 km). Nocleh 
v hotelu nedaleko pláže. 
3. den Přejezd busem do chorvatského prázdninového městečka NOVIGRAD s kři-
volakými uličkami. Vyhlídková jízda na kolech severním pobřežím Istrie porostlým pi-
niemi přes UMAG a další střediska s možností odpočinku na některé z mnoha pláží. 
Na závěr průjezd podél rozlehlých solných polí (cca 55 km). Nocleh. 
4. den Výlet na kolech vnitrozemím Istrijského poloostrova po bývalém železničním 
svršku úzkokolejky PARENZANA. Cesta povede romantickou krajinou s vinohrady 
a olivovníky. Nejvyšším bodem celé trasy je vesnička GROŽNJAN (285 m), odkud 
bude následovat mírný sjezd několika tunely a přes viadukty s krásnými pohledy 
do údolí řeky Mirny. Výšlap do další úchvatné vísky MOTOVUN a odtud do VIŽINADY, 
kde také dříve stávalo nádraží. Cílem bude starobylá POREČ, na břehu Jadranu (cca 
65 km). Relaxace u moře. Návrat na ubytování. 
5. den Projížďka do turistického střediska PIRAN s pěkným náměstím v Benátském 
stylu a úzkými uličkami, ve kterých se natáčel snímek „Účastníci zájezdu“. Zastáv-
ka v  rybářském městečku IZOLA s fotogenickým jachetním přístavem a vyhlášenou 
pláží. Vnitrozemím po málo frekventovaných silničkách vedoucích idylickou krajinou 
s olivovými háji a vinicemi návrat zpět do Portorože (cca 40-60 km). Noční přejezd. 
6. den Příjezd do Prahy v cca 8 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203801   29.05.-03.06.   8 400 Kč
203802   04.09.-09.09.   8 400 Kč

časová sleva: 400/300 Kč

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

CEN ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3× ubytování v hotelu*** 
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 3× polo-
penzi, průvodce

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 21 hod. Noční přejezd.
2. den Z údolí MELCHTAL lanovkou do nadmořské výšky téměř 2 000 m, odkud 
trasa povede náhorní plošinou pod štíty Titlisu. Sjezd do městečka MEIRINGEN s divo-
kou SOUTĚSKOU ŘEKY AARE a populárními vodopády REICHENBACH (cca 45 km). 
Fakultativně 28 km dlouhá okružní projížďka z Meiringenu k jezeru Brienzersee a zpět. 
Ubytování v Innertkirchenu. 
3. den Přesun autokarem do známého horského střediska GRINDELWALD. 
Lanovkou na First (2 167 m), odkud se naskýtá jedinečný výhled na horské pano-
rama s mohutnými ledovci a vrcholy Eiger, Mönch a Jungfrau. Přejezd na kolech 
do sedla Grosse Scheidegg následovaný neopakovatelným sjezdem do lázeň-
ského INTERLAKENU (cca 40 km). Fyzicky zdatní jedinci si mohou ověřit své 
síly při stoupání na KLEINE SCHEIDEGG (převýšení 1 100 m). Návrat autokarem 
na ubytování. 

SLOVINSKO – CHORVATSKO
Trasy vedou po méně frekventovaných 
komunikacích, cyklostezkách a pol-
ních cestách. Třikrát je dojezd do ho-
telu naplánován v sedle bicyklu. Dopo-
ručujeme horská, event. treková kola. 

Trasy jsou koncipovány tak, aby vedly 
z větší části po rovině nebo z kopce 
a lze je zkrátit či prodloužit. Doporu-
čujeme horská, ev. treková kola. Zdatní 
cyklisté se mohou na start etap dostat 
místo jízdy lanovkou vlastními silami.

ŠVÝCARSKO – Bernské Alpy

cykloturistika

novinka

polopenze

cykloturistika
s koupáním
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 7.30 hod. Výlet na kolech z Děčína po LABSKÉ CYKLO-
STEZCE vedoucí krajinou Národních parků České a Saské Švýcarsko s bizarními skal-
ními věžemi a hlubokými soutěskami. Možnost odpočinku v lázeňském BAD SCHAN-
DAU. Průjezd pod majestátní pevností Königstein a okolo Kurort Rathen na úpatí skalní 
formace Bastei. Ukončení etapy v městečku PIRNA s památkově chráněným staroby-
lým centrem (cca 45 km). Přejezd na ubytování do oblasti Lužických jezer. 
2. den Celodenní cykloprogram v rekreační oblasti LUŽICKÝCH JEZER, která vznikla 
zatopením opuštěných hnědouhelných dolů. Trasa povede převážně po asfaltových 
stezkách podél několika jezer, ale také lesy a přes typické lužické vesničky. Výstup 
na rozhlednu „Rezavý hřebík“. Možnost koupání (cca 35-45 km). Návrat na ubytování.
3. den Přesun autokarem do SPREEWALDU, přezdívaného díky spleti kanálů 
na řece Sprévě „zelené Benátky“. Vyjížďka na kolech tzv. Okurkovou cyklostezkou 
do malebného LÜBBENAU s původními hrázděnými domy a zámkem. Návštěva ko-
morního skanzenu LEHDE. Pokračování do městečka BURG s termálními lázněmi, 
dřevěným mlýnem a nedalekou Bismarckovou věží. Dojezd v sedle bicyklu podél ka-
nálů zpět do Lübbenau. Možnost ochutnávky a nákupu okurek naložených na všechny 
možné způsoby (cca 55 km). Návrat na ubytování. 
4. den Vyložení kol u zámku MORITZBURG známého z pohádky „Tři oříšky pro 
Popelku“. Přejezd do MÍŠNĚ proslulé svým porcelánem. Pohodová projížďka údolím 
Labe, nejprve podél vinohradů a na závěr s panoramatem saské metropole DRÁŽĎAN 
– individuální prohlídka barokního centra (cca 50 km). Příjezd do Prahy v cca 21 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
205901   16.07.-19.07.   6 300 Kč

časová sleva: 400/300 Kč

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Karlovy Vary, Praha

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3× ubytování v hotelu*** (2 
lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, 
průvodce

4. den Od Thunského jezera lanovkou na BEATENBERG, kde začíná okruh vedoucí 
malebnou krajinou s pasoucími se kravami a typickými statky uprostřed šťavnatých 
pastvin. Cíl etapy v Interlakenu (cca 55 km). Návrat autokarem na ubytování. 
5. den Autobusem do oblíbeného lyžařského střediska ADELBODENU. Přeprava 
lanovkou na Sillerenbühl nebo až na Hahnenmoos (1 950 m). Sjezd do údolí SIMMEN-
TAL a pokračování po luxusní cyklostezce do městečka SPIEZ na břehu THUNSKÉHO 
JEZERA (cca 65 km). Noční přejezd. 
6. den Příjezd do Prahy v cca 6 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU TERMÍN A CENA:
205601   29.07.-03.08.   8 990 Kč

příplatek za 3 večeře: 1 300 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 lůž-
kové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× snídani, průvodce 
doporučená částka na vstupné a lanovky: cca 125 CHFR 

Plánované trasy vedou po rovině, 
zpravidla po asfaltových cyklostezkách 
a jsou vhodné pro všechny věkové ka-
tegorie a typy kol. 

NĚMECKO – Lužice

cykloturistika

novinka

bez nočních
přejezdů
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 23 hod. Noční přejezd.
2. den Vyhlídkový sjezd na bicyklech podél smělého vodního díla, po silnici 
SILVRETTAHOCHALPENSTRASSE. Pokračování po cyklostezce vedoucí 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. Panorama-
tická jízda do města Bludenz (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 – přírod-
nímu skvostu se zeleno-modrou vodou považovanému za nejkrásnější místo celého 
Rakouska. Lze se vydat rovněž k dalšímu jezeru SPULLERSEE (cca 35-45 km). Fakul-
tativně 7 km z kopce do ST. ANTONU a dále 13 km po cyklostezce až do hotelu. Nocleh. 
4. den Přesun busem na konec údolí PITZTAL obklopeného mohutným ledovcem 
a majestátnými horskými štíty. Cykloturistika podél dravé řeky Pitze přes typická měs-
tečka a vesnice dolů údolím až ke břehům Innu. Ukončení etapy v Landecku (cca 
60 km). Návrat na ubytování. 
5. den Cyklovýlet po nejkrásnější části cyklostezky LECH RADWEG, pohodlnou 
cestou po proudu stejnojmenné řeky protínající hluboko zaříznuté údolí s charakteris-
tickými kostelíky a příjemnými hostinci (cca 65 km). Příjezd do Prahy v cca 22.30 hod.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203701   05.06.-09.06.   7 900 Kč
203702   19.08.-23.08.   9 490 Kč*

*zájezd č. 203702 je o 1 noc delší a počítá s denním přejezdem zpět i tam. 
První den bude realizována projížďka podél bavorského jezera Ammersee. 

časová sleva: 400/300 Kč

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

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3/4× ubytování v hotelu *** 
(2 lůžkové pokoje s TV, možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3/4× po-
lopenzi, průvodce
doporučená částka na lanovku: cca 15 €

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Cykloturistika z atraktivního GMUNDENU vedou-
cí rekreační oblastí nejprve podél břehu jezera TRAUNSEE a dále údolím řeky Traun až 
do Bad Goisern (cca 45 km). Krátký přejezd busem na ubytování do Gosau.
2. den Přesun busem do sedla PÖTSCHENPASS. Výlet na kolech k třpytivým hladi-
nám jezer GRUNDLSEE a ALTAUSSEE. Průjezd působivou soutěskou Rettenbachklamm 
až do lázeňského BAD ISCHLU, proslaveného letoviska rakouského císařského dvora. 
Ukončení etapy v Bad Goisern (cca 45 -90 km). Návrat na ubytování. 
3. den Plánovaná trasa povede od jezera GOSAUSEE přes almy s krásnými pohledy 
na majestátní masiv Dachsteinu do okouzlujícího historického městečka HALLSTATT 
na břehu stejnojmenného jezera (fakultativně návštěva solných dolů). Pokračování 
okolo půvabného HALLSTATTER SEE přes Obertraun až Bad Goisern (cca 45 km). 
Návrat na ubytování.
4. den Přejezd autokarem k známému jezeru WOLFGANGSEE. Cyklistika z ma-
lebného ST. GILGENU okolo hory Schafberg přes stylová městečka STROBL a ST. 

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

RAKOUSKO – Lechtalské Alpy

Zájezd je vhodný pro trénované stejně 
jako příležitostné cyklisty. Doporu-
čujeme horská, event. treková kola. 
Možnost prodloužení i zkrácení etap. 

RAKOUSKO – Solná komora

polopenze

cykloturistika

cykloturistika
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Vyložení kol u skokanských můstků v BISCHOFS-
HOFENU. Cykloturistika proti proudu řeky Salzach a dále vzhůru údolím GASTEINER 
TAL s nádhernou přírodou, majestátnými štíty a malebnými lázeňskými městečky (cca 
50 km). Ubytování v lyžařském středisku BAD GASTEIN. 
2. den Železnicí, 8 km dlouhým tunelem, skrz hlavní alpský hřeben do městečka 
MALLNITZ. Odtud sjezd po silnici do Obervellachu, kde začíná cyklostezka podél řeky 
Möll. Fakultativně zajížďka k jezeru MILLSTÄTTER SEE (koupání). Odpočinek v histo-
rickém městě SPITTAL AN DER DRAU, odkud se dále bude pokračovat po Drávské 
cyklostezce až na ubytování do vesničky Kellerberg (cca 65 km). Nocleh.
3. den Od hotelu na kole do starobylého VILLACHU se siluetou pozůstatků mohut-
ného hradu Landskron v pozadí. Možnost odbočení k jednomu z nejkrásnějších koru-
tanských jezer – OSSIACHER SEE (koupání), případně jezeru FAAKER SEE s průzrač-
ně čistou vodou. Opuštění území Rakouska a přejezd do Itálie (cca 55 km). Ubytování 
v Tarvisiu. 
4. den Nejscéničtější den začne cyklostezkou zbudovanou na bývalém železničním 
svršku se spoustou tunelů, můstků a drážních domků do středověkými hradbami obe-
hnaného VENZONE – údajně nejkrásnější italské vesnice s nezaměnitelnou atmosfé-
rou. Cíl bude v městečku Tarcentino (cca 60-90 km). Nocleh. 
5. den Závěrečná rovinatá etapa povede nejprve přes UDINE. Následovat bude 
průjezd renesančním městečkem PALMONOVA zbudovaným na půdorysu devíticípé 
hvězdy. Návštěva baziliky v AQUILEI (UNESCO) s nejstarší dochovanou křesťanskou 
mozaikou světa. Po hrázi přetínající lagunu příjezd do oblíbeného letoviska GRADO 
na břehu Jadranu (cca 75 km). Přejezd busem na ubytování do Lignana.
6. den Volný den a odpočinek u moře. Odjezd večer. Noční přejezd. 
7. den Příjezd do Prahy v cca 7 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
204401   11.06.-17.06.   11 590 Kč 

časová sleva: 400/300 Kč

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

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, jízdenku na vlak Böckstein 
– Mallnitz včetně kola, 5× ubytování v penzionu/hotelu (2 lůžkové pokoje s možností 
přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 5× polopenzi, průvodce 

WOLF GANG, jehož chloubou je skvostný gotický křídlový oltář od Michaela Pachera 
(cca 40-50 km). Příjezd do Prahy v cca 22 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203401   30.04.-03.05.   7 990 Kč

 205701   09.07.-13.07.   8 990 Kč*
*zájezd č. 205701 je o 1 noc delší a program rozšířený o závěrečnou vyjížďku 

NP Vápencové Alpy (cca 40 km). Ubytování bude zajištěno v Bad Goisern.
časová sleva: 400/300 Kč

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

CEN ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, 3/4× ubytování v hotelu (2 
lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 3/4× polo-
penzi, průvodce

Každý den, s výjimkou pátého, lze do-
jet do hotelu v sedle bicyklu. Plánova-
né etapy je možné s pomocí autobusu 
zkrátit. Zájezd je vhodný pro všechny 
věkové kategorie a typy kol. 

polopenze

bez nočních
přejezdů

Á

RAKOUSKO – ITÁLIE – Alpe Adria

novinka

pouze 1 noční přejezd

polopenze

cykloturistika
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 3 hod. Noční trajekt (cca 9 hod). Nocleh v kajutách. 
2. den Cyklovýlet oblastí COSTA SMERALDA s plážemi v karibském stylu a roman-
tickými zátokami ohraničenými skalnatým pobřežím. Zastávka na CAPO D’ORSO, 
u žulového bloku připomínajícího medvěda (cca 35 km). Ubytování v La Ciacia. 
3. den Cyklistika z přímořského VIGNOLA MARE atraktivní krajinou COSTA PARA-
DISO do turistického střediska ISOLA ROSSA s charakteristickými načervenalými skal-
ními útesy. Ukončení etapy nebo pokračování na ubytování (cca 45-70 km). Nocleh. 
4. den Z vesničky OSILO fakultativní výjezd na MONTE TUFFUDESU (766 m) s kru-
hovým rozhledem. Společná trasa povede málo frekventovanými silničkami až do leto-
viska CASTELSARDO. Foto pauza u Roccia del Elefante (cca 55 km). Nocleh. 
5. den Vyložení kol v městečku PALMADULA. Sjezd na vápencový mys CAPO CA-
CCIA se skalními stěnami padajícími do moře a nádhernými výhledy. Návštěva NEPTU-
NOVY JESKYNĚ s bohatou krápníkovou výzdobou. Prohlídka města ALGHERO, přezdí-
vaného pro svůj katalánský ráz „Malá Barcelona“ (cca 55 km). Návrat na ubytování. 
6. den Cykloturistika z CAPO FALCONE s věhlasnou pláži Pelosa pokrytou bílým 
pískem a omývanou průzračně čistou vodou. Etapa povede nejprve podél pobřeží přes 
rybářskou vesničku STINTINO, zatímco prostřední část se proplétá mezi mnoha políč-
ky. Přes Castelsardo dojezd na ubytování (cca 60-80 km). Nocleh. 
7. den Z města TEMPIO PAUSANIA obklopeného korkovými duby průjezd údolím 
VALLE DELLA LUNA se skalními útvary připomínajícími měsíční krajinu. Přes vesničku 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 23.30 hod. Noční přejezd. 
2. den Výlet na kolech údolím PAZNAUNTAL, nádherným přírodním amfi teátrem 
pod hřebenem masivu SILVRETTA, který je mekkou lyžařů, ale i eldorádem pro milov-
níky cyklistiky (cca 45 km). Ubytování poblíž průsmyku Reschenpass (1 520 m). 
3. den Výjezd autokarem do průsmyku OFENPASS (2 150 m). Pokračování na ko-
lech panenskou přírodou přes almy a podél horských pastvin až do švýcarského 
Scuolu (cca 30 km). Alternativně vyhlídkový sjezd po vysokohorské silnici z Ofenpassu 
do městečka ZERNEZ a odtud Innskou cyklostezkou přes malebné vesničky, hluboko 
zaříznutým údolím UNTERENGADIN do Scuolu (cca 55 km). Návrat na ubytování.
4. den Cykloturistika v místě ubytování, na pomezí Rakouska, Švýcarska a Itálie 
s výhledy na blankytně modrá jezera RESCHENSEE a HAIDERSEE i vrcholky celoročně 
pokryté sněhem. Fakultativně zdolání kultovního průsmyku PASSO STELVIO. Nocleh.
5. den Sjezd na kolech od hotelu do údolí řeky Adige obklopeného ovocnými sady 
a vinohrady. Pokračování cestou vedoucí úbočím s krásnými výhledy na zaledněný 
masiv Ortleru nebo nenáročnou cyklostezkou podél kostelíků a romantických hradů až 
do lázeňského MERANA s termálními prameny (koupání). Cca 70 km. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Prahy v cca 5 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203901   26.08.-31.08.   7 990 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 možností přistýlky a vlastním soc. zařízením), 3× polopenzi, průvodce
doporučená částka na lanovku a vstupné do lázní: cca 30 €

Zájezd je vhodný pro treková či horská 
kola. Cykloprogram je možné nahradit 
relaxací u moře. Pro dopravu na Sardi-
nii lze místo autobusu a trajektu využít 
přímého leteckého spojení Praha – Ol-
bia (www.smartwings.net) nebo Bra-
tislava – Alghero (www.ryanair.com). 
Vaše kola přepravíme busem.

RAKOUSKO – ŠVÝCARSKO – ITÁLIE
Trasy jsou koncipovány tak, aby vedly 
z větší části po rovině nebo z kopce a 
lze je zkrátit či prodloužit. Doporučuje-
me horská, případně treková kola.

ITÁLIE – Sardinie

cykloturistika

polopenze

novinka

cykloturistika
s koupáním
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 22 hod. Noční přejezd. 
2. den Výjezd s koly lanovkou MENDELBAHN překonávající výškový rozdíl cca 
850 m. Zdatní cyklisté mohou toto stoupání vyjet po 13 km dlouhé asfaltové silnici. Vy-
hlídková jízda z průsmyku MENDOLA (1 362 m) po cestách mezi ovocnými sady do cíle 
v městečku MEZZOCORONA, kde jablečné stromy vystřídají vyhlášené vinohrady (cca 
60 km). Busem na ubytování k městečku Arco, do hotelu cca 7 km od Lago di Garda.
3. den Přesun k jezeru LAGO DI LEDRO. Vyložení kol. Panoramatická jízda po staré 
PONALSKÉ CESTĚ, dnes stezce pro pěší a cyklisty zasazené ve skalní římse s jedineč-
nými výhledy na Lago di Garda. Projížďka po severním břehu LAGO DI GARDA a dále 
podél rozkvetlých oleandrů do městečka ARCO. Pro cyklisty s horskými koly možnost 
zahájení etapy (za podpory busu) v oblasti průsmyku TREMALZO (1 702 m), odkud se 
dolů v nekonečných serpentinách vine stará vojenská cesta (cca 30-45 km). Nocleh.
4. den Cyklovýlet z TIONE DI TRENTO údolím řeky Sarca přes vesničky Ragoli, Ste-
nico a úchvatným kaňonem do Sarce. Krátká odbočka k jezeru TOBLINO s hradem. 
Průjezd po cyklostezce mezi vinicemi a jabloněmi zpět do hotelu (cca 55 km). Nocleh. 
5. den Lanovkou na hřeben MONTE BALDO s fascinujícím výhledem na jezero 
a štíty horské skupiny Brenta. Velkolepý sjezd jihovýchodním úbočím hřebene po ve-
dlejších asfaltových silničkách a částečně šotolinových cestách zpět do MALCESINE 
– nádherného městečka s křivolakými uličkami (cca 65 km). Noční přejezd. 
6. den Příjezd do Prahy v cca 7 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
204501   24.06.-29.06.   8 490 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 možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× polopenzi 
včetně sklenky vína a vody k večeři, průvodce 
doporučená částka na lanovky: cca 40 €

ITÁLIE – Lago di Garda
Zájezd je vhodný spíše pro horská 
kola, i když svou trasu si najdou i ma-
jitelé kol trekových. Dvakrát je dojezd 
do hotelu naplánován v sedle bicyklu. 

BADESI, silničkou vinoucí se horským úbočím dojezd na ubytování. Cestou relaxace 
v horkých pramenech CASTELDORIA (cca 55 km). Nocleh.
8. den Z Palau lodí na ostrov LA MADDALENA. Výlet na kolech, během kterého lze 
spatřit to nejkrásnější z přírody, co je na Sardinii k vidění. Koupání na plážích se sma-
ragdovou vodou (cca 20-40 km.) Alternativně den bez kol v podobě plavby lodí na os-
trůvky BUDELLI, ST. MARIA a SPARGI s obědem a koupáním. Návrat na ubytování. 
9. den Denní trajekt Olbia – Livorno (cca 7 hod.) Noční přejezd.
10. den Příjezd do Prahy v cca 11 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
204601   11.09.-20.09.   15 500 Kč

časová sleva: 500/400 Kč

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

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem včetně přepravy kol, trajekt, 4 lůžkovou kajutu 
na cestě tam, 7× ubytování v apartmánech 200-500 m od pláže (2 oddělené dvou-
lůžkové ložnice, obývací část s vybaveným kuchyňským koutem, sociální zařízení; pro 
větší skupiny k dispozici apartmány/vilky se 3-5 oddělenými ložnicemi; apartmány s 1 
ložnicí pro 2-3 os. za příplatek), průvodce, povlečení, veškeré energie, závěrečný úklid 
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 40 €

cykloturistika
s koupáním

polopenze
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 16 hod. Noční přejezd. 
2. den Vyložení kol v malebném provensálském městečku PERNES LES FON-
TAINES s téměř čtyřicítkou kašen. Cyklistika přes cisterciácké opatství SÉNANQUE, 
jehož fotografi e 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 města APT (cca 55 km). Nocleh. 
3. den Přesun busem do městečka SAULT. Absolvování okruhu úpatím MONT 
VENTOUX (1 912 m) přes Brantes a lázeňské Montrun les Bains do MALAUCÉNE 
(cca 55 km). Zdatní cyklisté však tento den mohou v případě příznivého počasí změřit 
své síly ve více než 20 km stoupání na vrchol kultovní hory, které je profesionálními 
cyklisty považováno za jedno nejobtížnějších na Tour de France. Návrat autokarem 
na ubytování.
4. den Přejezd busem do Saultu. Výlet do úchvatného kaňonu řeky NESQUE a mezi 
vinohrady do typických vinařských městeček MORMOIRON, MAZAN a VILLES SUR 
AUZON (cca 75 km – možnost zkrácení). Návrat autokarem na ubytování.
5. den Celodenní cykloprogram se začátkem a koncem u hotelu. Etapa povede 
nejprve to Calavonské cyklostezce do CÉRESTE se zachovalým římským mostem, 
poté přes nádherné VIENS a podél „COLORADO PROVENCAL“ – krajiny s okrový-
mi skalními formacemi vytvořenými erozí. Pokračování do středověké vesničky ST. 
SATURNIN LES APT zbudované na skále s pěkným větrným mlýnem (cca 60 km). 
Alternativně den bez kol a výlet busem do historického AVIGNONU a přímořského 
městečka ST MARIES DE LA MER proslaveném dlouhými plážemi a býčími zápasy. 
Návrat na ubytování. 
6. den Z místa ubytování přes rázovité BONNIEUX a LACOSTE se zámkem proslu-
lého Markýze de Sade, okolo zříceniny hradu Ménerbes a po Luberonské cyklostez-
ce severním úbočím stejnojmenného pohoří. Prohlídka muzea levandule v městečku 
Coustellet. Návštěva osady FONTAINE DE VAUCLUSE známé díky působivé krasové 
vyvěračce řeky Sorque. Ukončení etapy v městečku L’ ISLE SUR LA SORGUE protka-
ném vodními kanály s dřevěnými mlýnskými koly (cca 60 km). Noční přejezd.
7. den Příjezd do Prahy v cca 13 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
204101   07.05.-13.05.   11 490 Kč 
204103   01.07.-07.07.   11 690 Kč
204102   23.09.-29.09.   11 490 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 lůž-
kové klimatizované pokoje s TV a vlastním sociálním zařízením), 4× snídani, průvodce

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Výlet cyklostezkou vedoucí po bývalém želez-
ničním 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 
(cca 45 km). Přejezd busem na ubytování poblíž Rosenheimu. 

Trasy uspokojí jak příležitostné cyklis-
ty, tak i sportovněji založené jedince. 
Zájezd je vhodný pro všechny věkové 
kategorie a typy kol.

FRANCIE – Provence

Á

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. Plánované etapy lze 
obvykle prodloužit i zkrátit.

cykloturistika

polopenze
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PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 7 hod. Ubytování v HEGYKÖ. Koupání. Nocleh.
2. den Odpočinek v lázních v místě pobytu. Nocleh.
3. den Návštěva nedalekého zámku FERTÖD, přezdívaného maďarské Versailles. 
Návrat do Hegykö. Koupání. Nocleh.
4. den Dopolední prohlídka historické SOPRONE (možnost nákupů). Návrat na uby-
tování. Odpočinek v termálech. Nocleh.
5. den Dopoledne koupání v lázních. Příjezd do Prahy v cca 21 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203501   08.05.-12.05.   6 990 Kč 

příplatek za 4 večeře (4 chodové menu): 1 200 Kč
časová sleva: 350/200Kč

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

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 4× ubytování v hotelu Tornácos/Fertö *** (www.
tornacos.hu) cca 100 m od lázní (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním 
sociálním zařízením, SAT-TV, trezorem, minibarem a Wi-Fi), vstupné do hotelového 
wellness, 4× snídani, průvodce, lázeňský poplatek
cena nezahrnuje: vstupné do lázní (cca 1 850 HUF/den s jedním přerušením) a zámku 
(cca 2 500 HUF)

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 reprezentativní zá-
mek Ludvíka II. Bavorského, vybudovaný po vzoru Versailles (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 (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 hladi-
ny do stejnojmenného městečka na severním břehu. Pokračování v sedle bicyklu až 
do bavorské metropole MNICHOVA (cca 55 km). Možnost návštěvy muzea BMW nebo 
posezení v tradiční pivnici. Příjezd do Prahy v cca 22 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
206001   30.04.-03.05.   7 990 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***s 
(2 lůžkové pokoje s TV, možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3× polo-
penzi, průvodce 

MAĎARSKO – Hegykö – termály
Komorní termální lázně HEGYKÖ (https://hegyko.hu/cs) se nacházejí nedaleko rakous-
kých hranic, jen pár kilometrů od Neziderského jezera. Termální voda je svým složením 
vhodná při léčbě nemocí pohybového aparátu. Vodní výpary vystupující z vodní hladiny 
pak mají blahodárný vliv na onemocnění respiračního systému.

cykloturistika

bez nočních
přejezdů

novinka
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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. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Ubytování. Odpoledne relaxace v termálních 
lázních ve VELKÉM MEDERU. Nocleh. 
2.-5. den Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh. 
6. den Dopoledne koupání v termálních lázních. Příjezd do Prahy v cca 19 hod.

poznámka: zájezd č. 204205 je prodloužený o 1 pobytový den; zájezd č. 204201 o 2 pobytové dny; 
zájezd č. 204207 je zkrácený o 1 pobytový den

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 ne-
formálními vztahy mezi klienty a hotelovým managementem. Stávající kapacita 
HOTELU THERMAL VARGA*** (www.hotelthermal.sk) byla v roce 2016 rozší-
řena o nový bezbariérový 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.

číslo
zájezdu termín počet

nocí hotel cena
se snídaní

cena
s polopenzí*

204201 29.04.-06.05. 7 Aqua 7 790 9 590
204206 29.05.-03.06. 5 Thermal 6 300 7 600
204207 03.06.-07.06. 4 Thermal 5 600 6 650
204205 19.09.-25.09. 6 Aqua 7 050 8 600

*večeře jsou formou bufetu s nealko nápoji z automatu zdarma

časová sleva: 350/200 Kč
sleva pro dítě 3-15 let na přistýlce: 250 Kč/noc

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

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 4/5/6/7× ubytování v hotelu Aqua***/Ther-
mal Varga*** cca 100 m od termálních lázní (2 lůžkové pokoje s možností přistýl-
ky, SAT-TV s českými programy, trezorem, ledničkou, vysoušečem vlasů, varnou 
konvicí, Wi-Fi a vlastním sociálním zařízením; většina pokojů má balkón), 4/5/6/7× 
snídani (bufet)/polopenzi (bufet s nealko nápoji z automatu zdarma) v hotelu Ther-
mal Varga, 1× ochutnávku vín – neplatí pro zájezd č. 204207 (6 vzorků + snack), 
ozdravný balíček pro každou osobu nad 15 let – neplatí pro zájezd č. 204207(1× 15 
min. teplé lávové kameny nebo „baňkování zad“, 1× 15 min. masáž zad a krku, 1× 
10 min. masáž rukou), lázeňský poplatek, delegáta v místě pobytu 
cena nezahrnuje vstupné do termálních lázní: cca 10 €/vstup 

hotel AQUA

4 – 7 nocí v hotelu*** 100 m od lázní
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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:
204001   01.05.-05.05.   7 950 Kč
204003   21.05.-25.05.   7 950 Kč
204004   26.09.-30.09.   7 950 Kč

příplatek za pokoj s balkonem/terasou: 300 Kč/os./zájezd 
časová sleva: 350/200 Kč

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), zapůjčení hotelového županu, neomezený 
vstup do termálů včetně saun, lázeňský poplatek, delegáta

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den Odjezd z Prahy v cca 6 hod. Ubytování. Koupání. Nocleh.
2. den Relaxace v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den Dopolední návštěva malebného PTUJE. Odpoledne koupání. Nocleh. 
4. den Dopoledne relaxace v bazénech. Zastávka ve vesnici BOGOJINA s moderním 
kostelem od známého architekta Plečnika. Ochutnávka vína s možností nákupů. Vý-
stup na věž VINÁRIUM přezdívanou „Prekmurská Eiffelovka“. Návrat na ubytování. 
5. den Dopoledne odpočinek v lázních. Příjezd do Prahy v cca 22 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
203001   14.05.-18.05.   8 800 Kč
203002   04.09.-08.09.   8 800 Kč

časová sleva: 350/200 Kč

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

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným autokarem, 4× ubytování v hotelu Termal**** propojeným 
s lázeňským areálem (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, SAT-TV, trezorem a vlast-
ním soc. zař.), 4× polopenzi (bufet), zapůjčení županu, neomezený vstup do komplexu 
Terme 3000 a hotelového wellness včetně sauny, lázeňský poplatek, průvodce
doporučená částka na vstupné během výletů: cca 15 €

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 °C). 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.

SLOVINSKO – Moravské Toplice – termály
TERME 3000 (www.sava-hotels-resorts.com) v Moravských Toplicích jsou největší a nejmodernější slovinský wellness areál. 
Rozlehlý lázeňský komplex s unikátní „černou“ vodou zahrnuje 22 vnitřních i venkovních bazénů (30-38 °C) s celkovou vodní 
plochou 5 000 m 2 (léčba kožních onemocnění a revmatismu). 

hotel ****

hotel ****

bohatá polopenze

bohatá polopenze

vstupné do lázní v ceně

vstupné do lázní v ceně

SLEVA PRO DÍTĚ NA PŘISTÝLCE
 dítě do 6 let: 5 000 Kč
 dítě 6-11, 99 let: 2 500 Kč
 dítě 12-14, 99 let: 1 500 Kč
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SLEVY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu: 2 600 Kč/os.
dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu platí pouze: 2 600 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 obláz-
kové pláže (lehátka a slunečníky za poplatek) a pobřežní promenády vedoucí do centra 
Tučepi; 2-3 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením, SAT-TV, led-
nicí a balkonem; na recepci hotelu možnost bezplatného připojení k internetu prostřed-
nictvím Wi-Fi

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 po-
bytu, pobytovou taxu

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 – Tučepi

ČASOVÉ SLEVYČASOVÉ SLEVY

polopenze

klimatizace

číslo
zájezdu termín 1. a 2.

lůžko
3. lůžko

dítě 2-12 let 
3. lůžko

osoba od 12 let
200601 12.06.-21.06. 11 590 7 590 9 590
200602 19.06.-28.06. 11 790 7 790 9 790
200603 26.06.-05.07. 11 990 7 990 9 990
200604 03.07.-12.07. 12 490 8 290 10 490
200605 10.07.-19.07. 12 490 8 290 10 490
200606 17.07.-26.07. 12 490 8 290 10 490
200607 24.07.-02.08. 12 490 8 290 10 490
200608 31.07.-09.08. 12 490 8 290 10 490
200609 07.08.-16.08. 12 490 8 290 10 490
200610 14.08.-23.08. 12 490 8 290 10 490
200611 21.08.-30.08. 12 490 8 290 10 490
200612 28.08.-06.09. 11 990 7 990 9 990
200613 04.09.-13.09. 11 890 7 890 9 890
200614 11.09.-20.09. 11 590 7 590 9 590

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.

hotel villa Vinka***

10 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.2020

8 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.03.2020
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SLEVY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu: 2 600 Kč/os.
dítě do 3 let bez nároku na lůžko platí pouze: 2 600 Kč/7 nocí
dítě do 10 let na přistýlce (5. lůžku) platí pouze: 7 590 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 zrekon-
struované čtyřpatrové objekty s výtahem vzdálené od sebe 10 m; prostorné 2-4 lůž-
kové klimatizované pokoje (možnost 1 přistýlky – 5. lůžko) s vlastním sociálním zaří-
zením, 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 po-
bytu, pobytovou taxu 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY: 
Dubrovník, Split, NP Krka, Mostar, Imotski (Červené a Modré jezero), pohoří Biokovo, 
ostrovy Korčula, Brač a Hvar, rafting na řece Cetině...

CHORVATSKO – Makarská riviéra – Drvenik

ČASOVÉ SLEVYČASOVÉ SLEVY

Ivando

klimatizace

polopenze

hotel ****

číslo
zájezdu termín 1. a 2.

lůžko
3. / 4. lůžko
dítě 3-11 let

3. / 4. lůžko
dítě 12-14 let

3. / 4. lůžko
osoba od 15 let

200201 12.06.-21.06. 12 190 7 990 8 490 10 490
200202 19.06.-28.06. 12 390 8 090 8 590 10 590
200203 26.06.-05.07. 12 990 8 190 8 690 10 690
200204 03.07.-12.07. 12 990 8 190 8 690 10 690
200205 10.07.-19.07. 12 990 8 190 8 690 10 690
200206 17.07.-26.07. 12 990 8 190 8 690 10 690
200207 24.07.-02.08. 12 990 8 190 8 690 10 690
200208 31.07.-09.08. 12 990 8 190 8 690 10 690
200209 07.08.-16.08. 12 990 8 190 8 690 10 690
200210 14.08.-23.08. 12 990 8 190 8 690 10 690
200211 21.08.-30.08. 12 990 8 190 8 690 10 690
200212 28.08.-06.09. 12 990 8 190 8 690 10 690
200213 04.09.-13.09. 12 490 8 090 8 590 10 590
200214 11.09.-20.09. 12 290 7 990 8 490 10 490

DRVENIK je přímořské letovisko na Makarské riviéře (cca 30 km jižně od Makarské), která je považována za nejkrásnější a nej-
oblíbenější 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 ****

10 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.2020

8 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.03.2020

55



Myslete na 
        štěstí SRDCEM.


