Poznávací zájezdy • Pobyty s výlety
Lehká pěší turistika • Termální lázně • Exotika

Vážení přátelé,
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu i v současné složité době. Velmi děkujeme Vám všem, kteří jste ponechali Vaše finanční prostředky
k čerpání na zájezd v příštím roce. V roce 2020 jsme pro Vás nemohli uspořádat zájezdy v takovém rozsahu, jak bychom si všichni přáli
a jak jsme bývali zvyklí v minulých letech. Proto pro sezónu 2021 ponecháváme katalog ve stejné podobě. Nově k němu tiskneme ceník
a termíny pro rok 2021. Pojištění léčebných výloh bude pojišťovna pravděpodobně ještě měnit, aktuální cenu pojištění najdete na našich
webových stránkách.
Ale nezapomněli jsme ani na novinky, které jsou připravené na dalších stránkách letáku. Jsou směřované do míst ne příliš vzdálených, ale
neméně zajímavých, zejména po naší republice a blízkém okolí. Výhodou autobusových zájezdů je možnost „přechodů“ – autobus Vás
vysadí na jednom místě a může Vás nabrat na místě jiném, nemusíte trasy plánovat podle toho, kde zanecháte Vaše auto nebo kam jede
veřejná doprava. Naše republika nabízí úchvatná místa kulturní i přírodní, a proto jsme připravili širší nabídku po Čechách – jak zájezdy
s 2-3 noclehy, tak vícedenní. Nově jsme na květen a červen připravili i nabídku zájezdů jednodenních.
Pevně věříme, že si vyberete a příští rok se opět setkáme na našich zájezdech.
Petr Majer, Ing. Marcela Králová
Pro rok 2021 je pro Vás opět přichystáno mnoho zajímavých výhod:

1. Slevy za včasné přihlášení

5. Zájezdy pro kolektivy na přání
Pro kolektivy zajistíme zájezd na základě jejich individuálních přání. Dle Vašich
požadavků zajistíme zájezd ve Vámi zvoleném termínu, přizpůsobíme program
(přidáme či vyměníme navštívená místa dle Vašeho zaměření), změníme
kategorii a typ ubytování apod.

Vyberete-li si svůj zájezd již na začátku roku a zaplatíte zálohu do
15. 2. 2021, získáte následující slevy:
Nový klient
Stálý klient
U zájezdů do 4.000 Kč
sleva 100 Kč/os.
sleva 200 Kč/os.
U zájezdů do 6.000 Kč
sleva 200 Kč/os.
sleva 300 Kč/os.
U zájezdů do 8.000 Kč
sleva 250 Kč/os.
sleva 400 Kč/os.
U zájezdů do 10.000 Kč
sleva 300 Kč/os.
sleva 500 Kč/os.
U zájezdu nad 10.000 Kč
sleva 400 Kč/os.
sleva 600 Kč/os.
Protože nechceme poškozovat naše obchodní zástupce, získáte nárok na tyto
slevy, pokud svou dovolenou objednáte na stejném místě jako v loňském roce!!!
Jestliže náš obchodní zástupce již ukončil svoji činnost, můžete kontaktovat
přímo naši centrálu.

Sleva na zadní místa

2. Dovolená na splátky

Pokud Vám nevadí zadní místa v autobuse, můžete na vybrané zájezdy obdržet
slevu na zadní místa. Informace najdete na našich webových stránkách.

Chcete využít slevu za včasné přihlášení a nemáte právě nyní dostatek
finančních prostředků na zaplacení zálohy? Slevu za včasné přihlášení
získáte i v případě, objednáte-li autobusový zájezd a současně zaplatíte
zálohu 1000 Kč/os. do 15. 2. 2021 a do 31. 3. 2021 doplatíte zbytek do plné
výše zálohy (nelze u leteckých zájezdů - viz Všeobecné podmínky).

3. Dovolená ještě levnější
Rozdejte katalogy svým přátelům, známým, spolupracovníkům a získáte od nás
odměnu.
Dvojice, která přivede na některý náš zájezd z tohoto katalogu další dvojici,
jež nikdy necestovala, získá na naše zájezdy následující slevu:
200 Kč/dv.
jede-li nová dvojice na zájezd do 4.000 Kč/os.
300 Kč/dv.
jede-li nová dvojice na zájezd do 6.000 Kč/os.
600 Kč/dv.
jede-li nová dvojice na zájezd do 10.000 Kč/os.
1000 Kč/dv.
jede-li nová dvojice na zájezd nad 10.000 Kč/os.
Tato sleva je sčítatelná se slevou za včasné přihlášení.

6. Sleva 55+
Tuto slevu mohou uplatnit cestující, kteří již dovršili 55. rok věku
na zájezdy označené tímto symbolem. Pokud se sleva vztahuje
pouze na jeden termín, je tak uvedeno pod tabulkou, kde je také
uvedena výše slevy. Přihlašte se na zájezd včas, protože tuto slevu
lze sčítat se slevou za včasné přihlášení, ale nelze sčítat se slevou Last minute
ani s jinými akčními nabídkami!

Nabídka pro kolektivy a školy, pro učitele
zeměpisu, dějepisu nebo jazyků!
Vezměte své žáky za poznáním probírané látky, bude to pro ně určitě
příjemné zpestření.

• Na 10 míst poskytujeme 1 místo pro pedagogický doprovod
zdarma!!
• Nemusíte naplnit celý autobus, můžete si rezerovat libovolný počet míst
na kterémkoliv našem autobusovém zájezdu.
• U některých zájezdů mohou studenti obdržet speciální cenu.

4. Slevy pro skupinky již od 6 osob
Všechny skupinky (již od 6 osob) u nás získávají následující výhody.
6 platících osob sleva 20 % z ceny pro šestou osobu
8 platících osob sleva 30 % z ceny pro osmou osobu
10 platících osob sleva 50 % z ceny pro desátou osobu
20 platících osob 1 osoba zdarma
30 platících osob 1 osoba zdarma + sleva 50 % z ceny jednoho poukazu
40 platících osob 2 osoby zdarma
Ostatní platící členové mohou využít slevu za včasné přihlášení, pokud
se přihlásí do 15. 2. 2021. Tato sleva není sečitatelná se slevou za novou dvojici.
U leteckých zájezdů je sleva počítána z ceny po odečtení ceny letenky.

Budeme potěšeni, jestliže Vás některý náš zájezd zaujme. Obratem Vám zašleme podrobné propozice daného zájezdu a přihlášku
s všeobecnými podmínkami účasti. S přihlášením na zájezd neváhejte, protože některé zájezdy bývají velice rychle vyprodány. Naše
zájezdy můžete zakoupit též u více než 600 cestovních agentur a kanceláří po celé České republice, které náleží do sítě našich
autorizovaných prodejců.
Mnoho hezkých zážitků na Vaší dovolené Vám přejí
Petr Majer, Ing. Marcela Králová
a další pracovníci podílející se na přípravě a prodeji zájezdů
Uzávěrka katalogu pro rok 2020 proběhla dne 21. 10. 2020.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Pojištění léčebných výloh a storna není u některých zájezdů v základní
ceně.
Zájezdy, které mají komplexní pojištění v ceně mají tuto informaci uvedenou
v odstavci „Cena zahrnuje“. Pokud v odstavci „Cena zahrnuje“ není pojištění
uvedeno, cena zájezdu komplexní pojištění neobsahuje.
Klient je povinen vyjet do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných výloh.
Toto pojištění si může zajistit sám nebo objednat při zakoupení zájezdu. Celková
částka včetně pojištění storna zájezdu je uvedena v odstavci „Fakultativně“.
Pojištění je nutno sjednat vždy současně s přihlášením na zájezd, nelze doobjednávat později.
Komplexní pojištění zahrnuje následující pojištění:
Kompletní podmínky pojištění najdete na www.ckmayer.cz/pojisteni. Cestovní
kancelář pojištění pouze zajistí, klient vstupuje do přímého vztahu s pojišťovnou.
1) Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb
Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava
do nejbližšího zdravotního zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro
návrat použít plánovaný dopravní prostředek. Pojištovna neposkytuje plnění při
těhotenství od 6. měs., při zhoršení chronického onemocnění apod.
2) Úrazové pojištění
3) Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty
Pojišťovna hradí náhradu za účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit
cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd v době před odjezdem z důvodu úrazu,
náhlého onemocnění apod. Stornopoplatky do výše 500 Kč plnění nepodléhají.
Maximální pojistná částka plnění je 15.000 Kč. Spoluúčast klienta je 20 %
pojistné částky.
Pokud je v odstavci „Fakultativně“ zahrnuto rozšířené pojištění storna (max. plnění
40.000 Kč nebo 80.000 Kč), je to výslovně uvedeno. Informujte se při přihlášení.
4) Pojištění odpovědnosti za škody občana
Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při
činnostech běžných v občanském životě.
Upozorňujeme Vás, že pojišťovna potřebuje k pojištění klienta celé jméno, rodné
číslo nebo datum narození a adresu pojištěného. Pojišťovna i naše cestovní
kancelář užívají osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb.

Dárkové poukazy
V našich cestovních kancelářích i v síti našich prodejců můžete zakoupit
pro své blízké vánoční i jiné dárkové poukazy v libovolné hodnotě ceny zájezdu.

Prodej zájezdů
Zájezdy garantuje a pojišťuje CK Mayer & Crocus s.r.o., Heydukova 1589/6,
Praha 8 - Libeň, IČO 25622706.
Zájezdy zakoupíte na adrese uvedené v rámečku na zadní straně obálky.

Odjezdy a odlety
Všechny naše zájezdy mají odjezd z Prahy, ostatní nástupní místa jsou
uvedena u daného zájezdu. Jede-li autobus současně z východních Čech
i Brna, trasa busu je přes Svitavy, Litomyšl, Hradec Králové do Prahy a opačně.
Doprava z jiných nástupních míst může být zajištěna svozovým autem, vlakem
i autobusovou linkou (např. Student Agency - týká se především odjezdů z Brna).
Pokud je 1. den uvedeno pouze odjezd, již není žádný program. Odjezd je
plánován nejoptimálněji k programu následujícího dne. Z tohoto důvodu
může být odjezd i 23.50 hod.
Nastane-li situace, že na leteckém zájezdu bude odlet z jiného letiště než je
Praha (Rakousko, Německo, Polsko aj.), bude v ceně zájezdu zajištěn transfer
na/z odletové letiště.
Odjezdové trasy: A - odjezd též z Plzně, B - odjezd též z Pardubic, Hradce
Králové, C - odjezd též z Brna, E - odjezd též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic.

Důležitá upozornění
• Vstupné do objektů, lodičky, MHD, vláčky, trajekty na ostrovy u výletů a lanovky
nejsou zahrnuty v ceně zájezdů, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně
uvedeno jinak.
• Přihlásí-li se na zájezd lichý klient (klientka), může si připlatit jednolůžkový
pokoj. Je-li ho možné zajistit, sdělí CK cenu na konkrétní zájezd. Nechce-li si
lichý klient (klientka) připlácet na ubytování v jednolůžkovém pokoji, zaplatí
cenu ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a bude ubytován(a) s osobami stejného
pohlaví ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji podle toho, zda se sejde
lichý nebo sudý počet samostatných klientů.
• U zájezdů do vzdálených zemí je vždy povinný příplatek za jednolůžkový pokoj
při nedoobsazení - více informací v propozicích příslušného zájezdu.
• Do apartmánů, mobilhomů a chatek bývá zpravidla nutné vlastní ložní prádlo.
• Přesné informace o ubytování, cenách vstupů apod. doporučujeme si přečíst
již při přihlášení - najdete je na stránkách: www.ckmayer.cz/propozice
• Ceny leteckých zájezdů se mohou změnit při zavedení dalších nových příplatků
(palivový, za vystavení letenky aj.) nebo jejich výrazným navýšením. Cestovní
kancelář nemá žádnou možnost ovlivňovat časy letů a případné zpoždění, proto
klienti případné reklamace zpoždění letů uplatní přímo u letecké společnosti.
• U leteckých zájezdů nelze zajistit konkrétní sedačku ani místa pro spolucestující
vedle sebe v letadle. Místa si určuje letecká společnost. Budete-li si je přát, vyžádáme
je za příplatek, informujte se v CK.
• Zájezdy v oddílu lehká pěší turistika nemají charakter náročné vysokohorské turistiky.

Studentská sleva
Na vybrané zájezdy lze uplatnit studentskou slevu ve výši
500 – 1000 Kč/os.
V případě uplatnění této slevy, může být student a jeho doprovod usazen
na libovolná místa v autobuse (např. zadní místa, místa za řidičem).
Studentská sleva je sečitatelná pouze se slevou za včasné přihlášení.
Seznam zájezdů obdržíte v naší cestovní kanceláři.

VIP sleva
VIP Last moment slevy budou zájemcům zasílány elektronicky cca
týden před odjezdem vybraných zájezdů.
Jedná se o mimořádné slevy ve výši až 30 % z ceny na místa, která
např. někdo stornoval.
Pro koho jsou tyto slevy určeny? Pro toho, komu nevadí, když od nás
1x týdně v sezóně obdrží mail.
Zájem o tento VIP newsletter můžete nahlásit v naší CK nebo se
přihlásit ve formuláři, který najdete na našich webových stránkách.
Z odběru newsletteru se lze kdykoliv odhlásit.
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■ Zámky Rakouska + Bük, Štýrsko + Bük .....................28
■ Termální lázně Harkány - pobyt, poznávací .................33
■ Györ, Eger+Tokaj ...................................................26, 27
■ Metropole na Dunaji ..................................................129
■ Jaro a podzim v jižním Maďarsku .............................33
MAKEDONIE
■ Albánie a Makedonie ..................................................111
MALAJSIE
■ Malajsie a Singapur .....................................................144
MALTA A GOZO
■ Ostrovy Malta a Gozo ...........................................20, 62
MAROKO
■ Velký okruh Marokem bus i letecky ..........................52
MONGOLSKO
■ Mongolsko, Rusko, Čína-Transsib. magistrála ..........153
NĚMECKO
■ Bavorské klenoty a termální lázně Bad Füssing .......30
■ Německo – velký okruh .............................................49
■ Zámky Německa, Rujána, Hanza + Dánsko ..................49
■ Romantická údolí Mosely a Porýní ...........................126
■ ■ Česko-saské Švýcarsko, Drážďany .................77, 128
■ Bavorsko, Šumava .....................................................79
■ Severní Německo, ostrov Helgoland ........................127
■ Bavorské hrady a zámky ..........................................127
■ Oybin, Spreewald, památky a města Luž. Srbů.......126, 127
■ Hrady a zámky Švábské Jury....................................126
■ Pohoří Harz - městečka i turistika ...........................106
NEPÁL
■ Nepál, Nepál a Indie ..............................................140, 141
NORSKO
■ Norské fjordy, Norské fj. a skand. metropole ...........34
■ Velký polární okruh, Norsko letecky ..........................35
■ Velký okruh Skandinávií ............................................36
■ Nejkrásnější místa Norska ........................................37
OMÁN ■ Omán a Dubaj ....................................................147
PERU
■ Národní parky Peru a Bolívie ......................................137
POBALTÍ
■ Malý okruh Pobaltím, Sever Polska a Pobaltí ...........38, 39
■ Pobaltí, Finsko, Petrohrad, Pobaltí, Petrohrad .........41, 43
POLSKO
■ Velký okruh Polskem, Sever Polska a Pobaltí .........38, 39
■ UNESCO památky Polska, Krakov, Kladsko ............114, 127
■ Jihovýchodní Polsko ..................................................38
PORTUGALSKO
■ Portugalsko, Španělsko – okruh bus i letecky...........55
■ Portugalsko – letecky, Lisabon - let. .............56, 57, 131
■ Madeira-poznávací + Azorské ostrovy ...........58, 59, 60
RAKOUSKO
■ Korutany, Ossiachersee - pobyt s výlety ...................11
■ Termální lázně Bad Gastein lux ............................29, 87
■ Rakouské Alpy - lux, Saalbach s kartou.....................89
■ Tyrolské Alpy - lux, Tennengebirge - lux ...................88
■ Rakouské a německé Alpy - lux ................................87
■ Alpy čtyř zemí ............................................................99
■ Dachstein s kartou, Lechtalské Alpy .......................105
■ Podrobné poznávací okruhy
■ Zájezdy s lehkou pěší turistikou

■ Zillertálské Alpy Alpbachtal s kartou .........................104
■ Východní Solná komora + Totes Gebirge .................104
■ Nejkrásnější jezera, soutěsky Rakouska a Německa ..........83
■ Alpy pro seniory - Tyrolské Alpy ................................83
■ Alpy pro seniory - Dachstein s kartou ......................84
■ Alpy pro seniory - Alpbachtal s kartou .....................84
■ Alpy pro seniory - Gastein, hotel**** ........................85
■ Alpy pro seniory - NP Kalkalpen s kartou .................85
■ Alpy pro seniory - Lechtal. Alpy, Silvretta ................86
■ Alpy pro seniory - Solná Komora, Orlí hnízdo ...........86
■ Hory, jezera a soutěsky Korutan+Julské Alpy .........125
■ Vídeň, Metropole na Dunaji .....................................129
■ Zahrady a zámky Rakouska .....................................129
■ Zahrady a zámky Rakouska + termály Bük ...............28
■ Skvosty Štýrska a Burgunlandska + Bük ..................28
■ Adventní zájezdy ......................................................132

RUMUNSKO

■ Rumunsko - velký okruh ............................................72
■ Pohodový týden v Transylvánii ...................................108

RUSKO

■ Petrohrad, Pobaltí, Finsko; Bílé noci ....................41, 43
■ Petrohrad – letecky, Moskva – Petrohrad .................42
■ Moskva a Zlatý kruh - letecky ...................................40
■ Rusko, Moskva, Zlatý kruh, Tatarstán ........................40
■ Rusko, Mongolsko, Čína-Transsib. magistrála ..........153

ŘECKO

■ Kykladské ostrovy, Paros a Santorini .......................24
■ Okruh s pobytem na Peloponésu ..............................23
■ Řecko – velký okruh, Okruh a Jónské ostrovy ........53, 54
■ Bájný ostrov Kréta ....................................................23
■ Korfu a Albánie, Lefkada, Kefalonie, Zakynthos ....23, 24

SLOVENSKO

■ Památky Slovenska z Bojnice ...................................82
■ NP Slovenska, památky a term. lázně .....................107
■ Tatry a NP Pieniny, Západní Tatry a Fatra ..........106, 107

SLOVINSKO

■ Slovinsko - přírodní krásy, památky, lázně Laguna ....13, 26
■ Slovinsko - termální lázně Snovik, Lendava .......29, 30
■ ■ Slovinsko – Julské Alpy i lux ............................91, 103
■ Slovinsko – hory a moře ...........................................125

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

■ Omán a Dubaj .................................................................147
SRBSKO ■ Srbsko ...................................................73, 110

SRÍ LANKA

■ Srí Lanka.........................................................................138

ŠPANĚLSKO

■ Portugalsko, Španělsko - okruh – bus i letecky ........55
■ Svatojakubská cesta, Burgos, Ávila ..........................57
■ Španělsko, franc. riviéra, Katalánsko a Andorra ........19, 17
■ Španělsko – Mar Menor s výlety - letecky .....................19
■ Mallorca letecky ........................................................20
■ Okruhy s pobytem v Andalusii – bus i letecky ................18
■ Kanárské ostrovy .................................................60, 61, 110
■ NP Pyrenejí + Andorra - bus i letecky ..................97, 98
■ Madrid - letecky .................................................131, 132

ŠVÉDSKO

■ Velký polární okruh, Norské fjordy a skan. města ...34, 35

ŠVÝCARSKO

■ Alpská tour - Alpy 5 zemí ...........................................63
■ Švýcarské Alpy, Švýcarsko – Bernské Alpy ...............95
■ Švýcarsko – Wallis I a II, s kartou ........................94, 96
■ Švýcarské hory a termální lázně ...............................93
■ Švýcarské Alpy a Bormio, Švýcarsko - hotel ..........96, 92
■ Švýcarsko - Sv. Mořic s kartou, hotel ...........................92
■ Švýcarsko – Davos-Klosters ........................................93
■ Švýcarsko, alpský okruh ..........................................124
■ Švýcarsko s hor. expresem, Švýcarsko – UNESCO ......124
■ Bodamské jezero, ostrov Mainau, Švýcarsko ..........122
■ Švýcarsko horskými vláčky ......................................123

THAJSKO

■ Thajsko - velký okruh + Kambodža ...........................143

TURECKO

■ Turecké západní pobřeží - bus i letecky, Riviéra ......22
■ Turecko – velký okruh letecky ......................................51
■ Východní Turecko .........................................................50
■ Turecko – Kappadokie s turistikou .........................109

UKRAJINA

■ Pobyt na Podkarpatské Rusi s turistikou .........................111
■ Zakarpatská Ukrajina ................................................72

USA

■ Národní parky USA ...............................................133, 134
■ Východní pobřeží USA - Florida i sever .........................136

UZBEKISTÁN

■ Uzbekistán a Kazachstán ........................................149

VELKÁ BRITÁNIE

■ Anglie, Wales, Skotsko, Skotsko levně .....................44
■ Velký okruh Skotskem + Skye - bus i letecky .........45, 48
■ Skotsko pěšky .........................................................112
■ Cornwall + jižní Wales, Cornwall i letecky .................46
■ Londýn a Harry Potter ................................................116
■ Londýn a okolí, Perly jižní Anglie ..........................116, 117
VIETNAM ■ Vietnam velký okruh ....................................142

Pobyty 55+ (Sardinie, Kalábrie, Mar Menor) .......................25

■ Krátkodobé poznávací zájezdy
■ Pěší turistika - lux

■ Česká republika a Slovensko
■ Vzdálené země

Pompeje

Capri

Řím

ITÁLIE, NEAPOLSKÝ ZÁLIV
- pobytový zájezd s výlety

Pompeje

ITÁLIE, NEAPOLSKÝ ZÁLIV
- ubytování v hotelu
Program zájezdu je totožný s předešlým zájezdem.
Ubytování: u tohoto zájezdu je ubytování zajištěno v hotelech v Baia Domizii. Hotel Giulivo**** v termínu
27.8. – 5.9., Park hotel Baia Domizia*** v termínu
9.7. – 18.7. Oba hotely mají vlastní písečnou pláž, plážový
servis, bazén. Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: polopenze je podávána v hotelové restauraci.

Zájezd spojuje dny odpočinku u moře s návštěvou velmi
atraktivních míst jižní Itálie. Giulivo Holiday komplex je
umístěn přímo na pobřeží moře v srdci Baii Domizii. V krásném piniovém parku se nacházejí vily a bungalovy. Početné
služby a vybavení zahrnují diskotéku, bazén, solarium,
velmi pěknou hotelovou písečnou pláž, 2 bary, restauraci,
dětské hřiště aj.

Ubytování: Giulivo Holiday komplex

•
•
•
•

vily v krásném piniovém parku
soukromá velmi pěkná hotelová pláž
zdarma k dispozici bazén
polopenze

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – ŘÍM (UNESCO) – antický Řím (Koloseum, Forum
Romanum, Pantheon), Piazza Navona, Fontana di Trevi,
Piazza di Spagna aj.
3. den – Pobyt u moře.
4. den – Trajekt na ostrov Capri z Neapole nebo z městečka Sorrenta, které se rozkládá na tufových útesech
omývaných mořem. CAPRI - jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře, možnost okružní plavby kolem
ostrova, návštěva městeček Capri a Anacapri, Villy San
Michele, možnost prohlídky Modré jeskyně. (Lodě se
platí na místě.) Zastávka v městě NEAPOL (UNESCO) královský palác, starobylé pevnosti, výhledy na Vesuv.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – POMPEJE (UNESCO) – unikátně dochované antické město zasypané při výbuchu Vesuvu v r. 79 n.l.
VESUV – sopka s rozhledy na Neapolský záliv, výstup
měsíční krajinou ke kráteru.
7. den – Klášter MONTECASSINO – nejstarší benediktýn-ský klášter, který byl vybombardován za 2. světové
války a následně kompletně zrekonstruován do původní podoby, honosná výzdoba, krásné výhledy do
okolí. Zámek CASERTA
(UNESCO) – zámek, který
má nádherné zahrady
s fontánami připomínajícími Versailles.
8. den – Pobyt u moře.
Fakultativně: (koná se od
15 osob) HERCULANEUM
(UNESCO) - Pompejemi
Vily v piniovém parku

zastíněné vykopávky, které ale na menším prostoru
představují jedinečný ucelený komplex římského
města, které bylo při výbuchu Vesuvu v 1.stol.n.l. zalito mohutným lávovým proudem. Starořecké vykopávky Návštěva unikátního archeologického muzea
v NEAPOLI.
9. den – ŘÍM – VATIKÁN (UNESCO) – sídlo hlavy katolické
církve, chrám Sv. Petra, Vatikánská muzea.
10. den – Příjezd do ČR.

hotel Giulivo****

Číslo záj.
101-01
102-01

Termín
27.8. – 5.9.
*9.7. – 18.7.

Cena
13 690,13 990,-

Odjezd
B, A
A, E

Sleva 55+: 300 Kč/os.
v termínu 27.8. – 5.9.

Číslo záj.
100-01
100-02
100-03

Termín
2.7. - 11.7.
9.7. – 18.7.
27.8. - 5.9.

Cena
12 990,13 590,11 990,-

Odjezd
A, E
B, C
B, A

Odjezdy: A - odjezd též z Plzně, B - odjezd též z Pardubic, Hradce Králové, C - odjezd též z Brna,
E - odjezd též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, průvodce, 7x ubytování v apartmánech nebo ve velkých vilách, které obsahují 3 – 4 dvoulůžkové pokoje, kuchyň,
jídelnu, sociální zařízení, 7x snídani + 6x večeři (česká
kuchyně).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč. Výlet 8. den 590 Kč/os.

Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, průvodce,
7x ubytování v hotelu Giulivo**** (dvoulůžk. pokoje
s vlastním přísl.), 7x polopenzi v hotelu (italská kuchyně).
*Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, průvodce,
7x ubytování v Park hotelu*** (dvoulůžk. pokoje s vlastním přísl.), 7x polopenzi v hotelu (italská kuchyně).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč. Výlet
8. den 590 Kč/os.

Piazza Navona
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Verona

PERLY SEVERNÍ ITÁLIE

Benátky
V tomto zájezdu navštívíte skvosty severu Itálie, které
neodmyslitelně patří mezi hlavní cíle turistů celého
světa, a zároveň se vykoupete na oblíbených plážích
na východním pobřeží. Budete mít možnost si prohlédnout Benátky a vychutnat si jejich atmosféru,
stejně jako atmosféru státečku San Marino, kochat
se stále nádhernými městy severní Itálie (Padova, Verona, Ravenna, Ferrara, Bologna).
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – SIRMIONE – malebné městečko na jihu jezera
LAGO DI GARDA vystavěné při termálních pramenech
využívaných k léčení, s krásnou pobřežní promenádou
mezi palmami. VERONA (UNESCO) – město Romea
a Julie s vyhlášeným antickým amfiteátrem s vynikající akustikou, s řadou paláců významných rodů a kostelů s nádhernou výzdobou.
3. den – Pobyt u moře.
4. den – RAVENNA (UNESCO) – důležité přístavní
město s řadou významných historických památek,
zejména ho proslavily krásné církevní mozaiky v antickém i byzantském slohu. SAN MARINO (UNESCO)
– samostatná republika ležící na svazích hory Monte
Titano.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – FERRARA (UNESCO) – město s bohatou minulostí, středověkým centrem, s širokými ulicemi
s mnoha renesančními paláci a zahradami. BOLOGNA
– důležité univerzitní město s řadou historických památek, zvláště s charakteristickými středověkými
věžemi. Evropské město kultury 2000.
7. den – Pobyt u moře.

Benátky
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8. den – BENÁTKY (UNESCO) – světově proslulé město
rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným mořem
na 118 ostrůvcích při 150 kanálech, přes něž se klene 400
mostů, s nábřežními promenádami i úzkými uličkami,
s romantickými zákoutími, s obrovským počtem palácových staveb a více než stovkou kostelů.
9. den – PADOVA – univerzitní město se stavbami
z 12.-15. století s obrovským náměstím se sochami
a vodotrysky Prato della Vale a malebným starým
městem a bazilikou Sv. Antonína. Průjezd nejhezčí
partií východních Dolomit. CORTINA d’AMPEZZO –
horské středisko, dějiště zimní olympiády 1956. JEZERO MISURINA – malebné jezero, na jehož severu
se tyčí dominanta Tre Cime di Lavaredo.
10. den – Příjezd v ranních hodinách.
Číslo záj.
104-01
104-02
105-01
105-02

Termín
11.6. – 20.6.
3.9. – 12.9.
*11.6. – 20.6.
*3.9. – 12.9.

Cena
8 490,8 490,12 490,12 490,-

Odjezd
B, A
A
B, A
A

Sleva 55+: 400 Kč/os. v termínu 11.6. – 20.6.
Příplatek na výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os.
Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B též z HK a Pardubic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 7x ubytování v apartmánech (dvoulůžk. pokoje) s možností vaření.
*Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.

STŘEDOVĚKÁ UMBRIE,
TOSKÁNSKO - CHIANTI
A ITALSKÁ ADRIATICKÁ RIVIÉRA
Zájezd nás zavede do oblasti, kde se prolíná historie
v podobě unikátních památek s malebnou kopcovitou
krajinou, která utváří ráz této jedinečné oblasti Itálie.
Navštívíme historické skvosty často zařazené do seznamu UNESCO, např. Assisi ale i další půvabná městečka
s úžasnou atmosférou. Poznávání kulturních zajímavostí
proložíme koupáním na italské Adriatické riviéře.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den - AREZZO – starobylý střed s mnoha krásnými
starými paláci, monumentálními kostely a krásným
hlavním náměstím, trochu připomínajícím hlavní náměstí v Sieně. Zastávka v městečku CORTONA – město
založené Etrusky se zajímavým bludištěm starých uliček
a středověkých domů. Ubytování.
3. den - Den věnovaný návštěvě proslulých vinařských
oblastí Toskánska Val d’Orcia a Chianti. Zastávka ve
městečku MONTEPULCIANO s výhledem na Toskánsko
a nedaleké umbrijské vrcholky. Průjezd malebnou krajinou VAL D’ORCIA, která se stala častým námětem
malířů i fotografů. Prohlídka městečka MONTALCINO
s hradem ze 14. st. a zajímavým středem městečka plným krámků s věhlasným vínem Brunello di Montalcino.
Odpoledne průjezd krajem vinohradů a olivových hájů
druhé vinařské oblasti – proslulého CHIANTI.

4. den - Přejezd kolem jezera LAGO TRASIMENO.
PERUGIA – město s nádhernou atmosférou starého
centra zpřítomňující etruskou, řeckou i středověkou
minulost, nádherné středověké paláce a kostely. ASSISI
(UNESCO), světově proslulé město, kde se narodil sv.
František a krátce po jeho smrti zde byla vybudována
dvojitá bazilika. Baziliku zdobili freskami největší umělci
své doby Giotto a Lorenzetti. Přejezd přes Apeniny na
ubytování u moře v oblasti Adriatické riviéry.
5. den - Pobyt u moře. Odpoledne výlet do ministátečku
SAN MARINO, který je působivě umístěn na vysokém
kopci Monte Titano. Zaujmou vás romantické uličky
i pěkné výhledy do širokého okolí.
6. den - Návštěva SAN LEO – městečko s pěknou polohou na kopci, nad kterým se tyčí impozantní hrad.
V městečku zaujmou dlážděné uličky, farní kostel z 9.
století i románská katedrála. URBINO – město považované za utajený skvost Itálie, protože nádhera jeho ulic
i vznešených vévodských paláců převyšuje jiná turisty
navštěvovanější místa. Odpoledne koupání.
7. den - Pobyt u moře. Pro neposedné fakultativní výlet
- GUBBIO – město prostoupené středověkou atmosférou
se nachází na svazích hory Monte Ingino. Krásu křivolakých uliček a domů s terakotovými taškami právě umocňují Apeniny. Dóm ze 13. stol., středověká Via dei Consoli,
Fontana dei Matti (Fontána bláznů). Návštěva obří jeskyně FRASSASI, do které by se vešel Milánský dóm.
8. den - Dopoledne koupání v moři a odjezd z hotelu.
Cestou domů návštěva v dobách římských a byzantských významného města RAVENNA (UNESCO) –město
s řadou významných památek, zejména ho proslavily
krásné církevní mozaiky v antickém i byzantském slohu.
9. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Assisi

Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

106-01
29.8. – 6.9.
12 990,A, B
Sleva 55+: 400 Kč/os.
Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B též z HK a Pardubic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
6x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x polopenzi. Fakultativně: poj. léč. výloh a storna
320 Kč. Výlet 7. den - 290 Kč/os.

Porto Cervo

SMARAGDOVÁ SARDINIE
SARDINIE
- moře i památky
památky
Zájezd zaměřený na přírodní krásy ostrova Vás zavede
na krásné pláže, skalní útvary, rozeklané pobřeží ale i do
zajímavých městeček a letovisek a též k prehistorickým
památkám.
Castelsardo

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy, tranzit na trajekt. Trajekt na
Sardinii.
2. den - Příjezd do městečka ISOLA ROSSA - barevné
skály, krásná příroda a pláže.
3. den - Odpočinek u moře.
4. den - CAPO D’ORSO - krátký výstup ke skalisku ROCCIA DELL’ORSO (ohromný erozí vymodelovaný žulový
blok připomínající medvěda). Odtud jsou krásné výhledy
na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže se stala národním parkem. Trajektem možnost návštěvy městečka LA
MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím. Návštěva městečka SANTA TERESA DI GALLURA - příjemné letovisko s velmi krásným romantickým středem i okolím.
5. den - Odpočinek u moře.
6. den - Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta
vnitrozemím ostrova k SANTISSIMA TRINITA DI SACCARGIA - překrásný románský kostelík z poč. 12. stol.
Severním pobřežím do malebného historického městečka CASTELSARDO. Městečko s hradem leží na mohutném skalisku. Z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, přístav i moře. V příkrých středověkých uličkách
nalezneme množství kostelíků, náměstíčka, restaurace.
Podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla ROCCIA
D’ELEFANTE.
7. den – Výlet na zajímavé západní pobřeží Sardinie.
ALGHERO - malebný přístav mezi piniemi a olivami
s katalánskou tradicí přezdívané „malá Barcelona“. PALMAVERA - prehistorická památka. Přejezd k pobřeží
kde se útesy tyčí 300 metrů nad mořem. Mys CAPO
CACCIA s Neptunovou jeskyní s bohatou krápníkovou
výzdobou.
8. den - Odpočinek u moře.
9. den - Cesta za dávnou historií Sardinie - prehistorické
hrobky CODDU VECHIU a nurag ALBUCCIU u Arzacheny.
Příjezd na pobřeží COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), které je považováno za nejkrásnější část pobřeží

Sardinie se skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. Návštěva městečka PORTO
CERVO, které je skutečným centrem Costy Smeraldy
s krásným přístavem, kde kotví množství jachet, obchůdky, restauracemi a záplavou květin, které zdobí
různá zákoutí. OLBIA - přístavní město založené již v 5.
století př.n.l. Kartaginci. Historické centrum s bazilikou
San Simplicio postavené ze žuly. Trajekt do Itálie.
10. den - Vylodění v Itálii. Příjezd do Prahy v noci.
Číslo záj.
107-01
107-02

Termín
11.6. – 20.6.
3.9. – 12.9.

Cena
14 590,14 990,-

Odjezd
A, B
A, B

Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B též z Pardubic, HK.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, průvodce, 7x ubytování v apartmánech - dvoulůžkové ložnice, 6x českou polopenzi (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou, jídlo si klienti přenáší do
svého apartmánu).
Příplatek za výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
Zájem o dokoupení kajut nahlašte při přihlášení nejpozději do 28.2. 2021. Zájemce budeme poté kontaktovat
(ne každá loď garantuje kajuty).

PŘÍRODNÍ KRÁSY
A PAMÁTKY SARDINIE
- letecky
Zájezd za přírodními krásami i památkami Sardinie pro
ty, kteří nechtějí strávit svoji dovolenou pouze
lenošením u moře.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy na Sardinii. Transfer do hotelu.
2. den - Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta
vnitrozemím ostrova k SANTISSIMA TRINITA DI SACCARGIA - překrásný románský kostelík z poč. 12. stol.
Dále návštěva malebného přístavu ALGHERO, přezdívaného díky katalánské tradici „malá Barcelona“. Uvidíme katalánskou gotickou katedrálu sv. Marie,
náměstí, obranné valy, kostel a klášter sv. Františka
i nábřeží. Severním pobřežím do malebného historického městečka CASTELSARDO. Městečko s hradem, který leží na mohutném skalisku a majestátně
se tyčí nad pestrobarevnými domky rozesetými po
útesu. Z hradeb jsou krásné výhledy na městečko,

přístav i moře. V příkrých středověkých uličkách
nalezneme množství kostelíků, náměstíčka, restaurace. Fotozastávka u skály ve tvaru sloního těla ROCCIA D’ELEFANTE.
3. den – Pobyt a odpočinek u moře.
4. den -Výlet na severovýchodní část Sardinie. CAPO
D’ORSO - krátký výstup ke skalisku ROCCIA DELL’ORSO
(ohromný erozí vymodelovaný žulový blok připomínající
medvěda). Odtud jsou krásné výhledy na tyrkysové
moře a souostroví La Maddalena. Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu
a překrásné pláže se stala národním parkem. Trajektem
možnost návštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím.Cesta za dávnou
historií Sardinie – návštěva starověkého komplexu Prisgiona nuraghe, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na Sardinii, prehistorické hrobky
CODDU VECHIU(hrobka obrů) a nurag ALBUCCIU
u Arzacheny. Příjezd do srdce pobřeží COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), které je považováno za
nejkrásnější část pobřeží Sardinie se skalisky,
malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou
vodou. Návštěva městečka PORTO CERVO, které je skutečným centrem Costy Smeraldy s krásným přístavem,
kde kotví množství jachet, s obchůdky a restauracemi
a záplavou květin, které zdobí různá zákoutí.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakult.lodního výletu spojeného s návštěvou pobřežní vápencové
jeskyně GROTTA DEL BUE MARINO a s následným koupáním na údajně nejkrásnější italské pláži CALA LUNA,
která dostala své jméno podle srpkovitého tvaru připomínající Měsíc.
7. den - Pobyt u moře. Pro zájemce výlet na NURAG
MANNU, který se nachází na působivém místě nad
mořem, odkud jsou nádherné výhledy na východní
pobřeží Sardinie.
8. den – OLBIA - návštěva města, kde se seznámíme s
charakteristickou Corso Umberto plnou malebných
obchůdků a navštívíme nejdůležitější památku města:
románský kostel San Simlicio, postavený ve dvanáctém
století ze žulových bloků. Odlet do Prahy.
Pořadí navštívených míst se může změnit.
Číslo záj.
108-01

Termín
29.5. – 5.6.

Cena
24 990,-

Cena zahrnuje: zp. letenku na Sardinii, transfery, výlety
dle programu, průvodce, 7x ubytování v hotelu****,
7x polopenzi včetně sklenice vody a vína k večeři.
Fakultativně: poj. léč. výloh a vyššího storna 480 Kč.
Popis hotelu - viz strana 25 (Pobyty 55+)
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Pisa

Villa Garzoni

TOSKÁNSKO, CINQUE TERRE
- ubytování v hotelu
hotelu
Při návštěvě Toskánska můžete skloubit pobyt u moře
s prohlídkou jedinečných stavebních památek. Florencie, Siena, Pisa, Lucca jsou pro turisty lákavými
místy s mimořádnými ukázkami románského, gotického a renesančního umění.
Volterra

Cinque Terre
Číslo záj.
109-01

Termín
5.9. – 12.9.

Cena
12 690,-

Odjezd
A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x
polopenzi.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 280 Kč.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den - Výlet do oblasti malebných romantických „orlích“
vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO) – tato
jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Přijedeme
do obce LEVANTO, odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu – pěkné
městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále
některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre –
krásné výhledy na romantická městečka u moře, skalnaté
pobřeží, romantické zátoky.
3. den - Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI,
které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí
nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky
lemované pestrými květinovými záhony. LUCCA – elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve
svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů,
muzeí, galerií a dlážděných uliček.
4. den - SIENA (UNESCO) - město, jehož kostely a paláce
vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci,
gotický dóm. SAN GIMIGNANO (UNESCO) - jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické
rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého
města. VOLTERRA - město alabastru, které dosáhlo svého
největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány,
impozantní středověké paláce, katedrála.
5. den - PISA (UNESCO) - prohlídka slavného Piazza
dei Miracoli – Šikmá věž, Baptisterium, Dóm atd. Odpoledne pobyt u moře.
6. den - ELBA - přírodně zajímavý ostrov proslavený
pobytem Napoleona, jeden z nejmalebnějších ostrovů
Středozemního moře s velmi členitým pobřežím: výlet
do PORTOFERRAIA - Napoleonova vila, Medicejská pevnost, možnost koupání (lodě se platí na místě).
7. den - FLORENCIE (UNESCO) – perla Toskánska – Dóm
Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium,
hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno,
kostel Santa Croce. Noční přejezd.
8. den - Příjezd v poledních hodinách.
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Siena

ROMANTICKÉ TOSKÁNSKO
A CINQUE TERRE - letecky

2. den – Návštěva nádherných zahrad VILY
GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale
i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými
záhony. LUCCA – elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs
náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných
uliček. PISA (UNESCO) - prohlídka slavného Piazza dei
Miracoli – Šikmá věž, Baptisterium, Dóm atd.
3. den – SIENA (historické centrum Sieny je pod patronací UNESCO) - město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí
Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16
paláci, gotický dóm. SAN GIMIGNANO (UNESCO) - jedno
z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města.
4. den – Pobyt u moře.
5. den – FLORENCIE (historické centrum je pod patronací UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními
stavbami ﬂorentské renesance – Dóm Santa Maria dei
Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa
Croce s hrobkou Michelangela.
6. den – Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE
(UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze
vláčky. Navštívíme vesničku VERNAZZA ležící na skalnatém ostrohu, hrad Doria, z něhož se naskýtají pohledy
jako z ptačí perspektivy na zátoku i křivolaké uličky.
Dále vesničku MANAROLA, její ž barevné domky šplhají
vzhůru po skále a z druhé strany ji obklopují malebné
vinice. Další možností je RIOMAGGIORE – působivá
ukázka architektury této oblasti, kde úzké domy stoupají od mořské hladiny po svazích kopců.
7. den – Pobyt u moře. Pro neposedné možnost výletu
místní dopravou do městečka PIETRASANTA – romantické středověké městečko s historickým středem
a úzkými uličkami.
8. den – Transfer z hotelu na letiště. Odlet do Prahy.
Pisa

Další zájezd do malebného Toskánska, který propojuje
jak historické skvosty, tak přírodně zajímavou oblast Cinque Terre. Cestu do Toskánska si zkrátíte letadlem.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy do Toskánska, transfer na hotel,
ubytování.
Cinque Terre
Číslo záj.

Termín

Cena

110-01
110-02

19.5. – 26.5.
22.9. – 29.9.

25 490,24 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Itálie, transfery,
autobusovou dopravu na výlety, průvodce, 7x ubytování
v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x
polopenzi, sklenici vína a vody k večeři.
Fakultativně: poj. léč. výloh a vyššího storna 480 Kč.

Orvieto

Elba

MALEBNÉ JIŽNÍ TOSKÁNSKO
A KRAJ ETRUSKŮ LAZIO
Tento zájezd nás zavede do dvou sousedících italských
oblastí – na jih Toskánska a do Lazia.
Krajina jižního Toskánska dokonale splňuje představy
o italském venkově: kopce s cypřiši, pšeničná pole, venkovská kamenná stavení, krásné renesanční vily, vinice
a staré olivové háje. Lazio je rozmanitý kraj sopečných
jezer, hor, roklin, vinic a olivových hájů, bohatý na archeologická naleziště vyspělé civilizace Etrusků, kteří
v této oblasti žili.
Při zpáteční cestě nemůžeme vynechat návštěvu kdysi
populárního letoviska Římanů – Tivoli s nejznámější památkou Villa d’ Este, dále pak zříceniny Hadriánovy vily
a samozřejmě prohlídku antických památek Říma.
Pitigliano

ského umění. CERVETERI (UNESCO) – jedno z nejbohatších a největších etruských měst, nekropole s labyrintem ulic s hrobkami. V podvečer koupání.
6. den - Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet
do TIVOLI – jedinečný kulturní skvost nacházející se
nedaleko Říma, VILA D’ ESTE (UNESCO) s překrásnou
zahradou plnou fontán a HADRIÁNOVA VILA (UNESCO)
- působivě zachovalé sídlo císaře Hadriána. V podvečer
koupání.
7. den - ŘÍM (UNESCO) - antický Řím (Koloseum, Forum
Romanum, Pantheon aj.), Piazza Navona, Fontana di
Trevi, Piazza di Spagna. Večer odjezd do Prahy.
8. den - Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

4. den – Prohlídku ELBY zahájíme ve vinařském městečku CAPOLIVERI, projdeme se úzkými uličkami a zamíříme do PORTO AZZURRO, které patří k nejnavštěvovanějším místům ostrova – pevnost Longone, muzeum
minerálů, největší pláž v okolí – Barbarrossa.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – Pro zájemce výjezd lanovkou na nejvyšší
vrchol ostrova MONTE CAPANNE – jedinečný pohled
na členité území ostrova s množstvím romantických
zátok. Malebná kamenná vesnička MARCIANA, ležící
na úpatí majestátních hor. Poté okružní jízda po západní části ostrova – nádherné a pestré pláže od písčitých přes oblázkové až po skaliska. Podvečerní zastávka v lázeňském městečku MARINA DI CAMPO.
7. den – Pobyt u moře.
8. den – Výlet do hlavního města PORTOFERRAIO – tři významné pevnosti dostavěné za Napoleona, Napoleonova
rezidence Villa dei Mulini s jeho osobní malířskou sbírkou.
Na zpáteční cestě návštěva druhé Napoleonovy vily – SAN
MARTINO ve vnitrozemí ostrova.
9. den – Ráno odjezd na pevninu. Cestou domů prohlídka městečka LUCCA – elegantní podmanivé
město, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu
atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček.
10. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Elba

Číslo záj.
111-01
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den - ORVIETO – nádherně položené město na tufové
skále s dlouhou historií, památky na Etrusky, Římany
i středověké paláce a jeden z nejkrásnějších dómů
v rámci celé Itálie s jedinečným průčelím, středověká
studna sv. Patrika, vyhlídková věž Torre del Moro, výjezd
do města nutný lanovkou.
3. den - Delší výlet za malebnými městečky do jižního
Toskánska. PITIGLIANO – městečko s úchvatnou polohou a bludištěm starých uliček na skalnatém výběžku, kde se středověké domy vypínají nad srázem
nad údolím řeky Lente. Vesnička SOVANA, okolo které
se nachází mnoho cest vytesaných do skály (tzv. via
cave) a etruské hrobky, z nichž nejznámější je hrobka
Ildebranda. Na závěr dne zastávka v TERME DI SATURNIA, kde se nachází termální pramen protékající
nad travertinovými minikaskádami, možnost brouzdání v malých jezírkách.
4. den – Návštěva VILY LANTE nedaleko městečka
Viterbo, která Vás okouzlí jedinečnými renesančními
zahradami s fontánami, zahrady patří k nejkrásnějším
v celé Itálii. VITERBO – etruské centrum a později významné středověké městečko, nejstarší čtvrť San Pellegrino s úzkými uličkami lemovanými středověkými
domy, Piazza San Lorenzo s dómem z 12 st., Palazzo
Papale s nádhernou lodžií aj. V podvečer koupání
v moři.
5. den – Výlet do hlavního centra osídlení starých Etrusků: TARQUINIA (UNESCO) – jedno z nejvýznamnějších
center etruské civilizace, nekropole s 6000 hrobkami
(přístupných je asi 15) s nádhernou freskovou výzdobou,
Archeologické muzeum s jednou z předních sbírek etru-

Termín
27.6. – 4.7.

Cena
12 590,-

Odjezd
A, B

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B též z Pardubic, H. K.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.
Výlet 6. den - 350 Kč/os.

ROMANTICKÝ OSTROV ELBA +
TOSKÁNSKO
Ostrov Elba patří k nejmalebnějším ostrovům Středozemního moře. Členité pobřeží, kde se střídají skaliska
a zálivy s malými plážičkami, vytváří tu správnou romantiku, kterou dokreslují vysoké hory v centru ostrova. Roztomilé vesničky dýchající středověkem se
klenou na svazích hor. Mnohý turista v tomto příjemném
prostředí zapřemýšlí nad tím, proč vlastně odtud Napoleon tak rychle utíkal. K romantické atmosféře přispívá i fakt, že turistická centra se zde rozvíjí kultivovaně a ostrov je chráněn proti velkým stavbám.

Číslo záj.
113-01

Termín
10.9. – 19.9.

Cena
10 590,-

Odjezd
A, B

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B též z Pardubic, HK.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, průvodce,
7x ubytování v apartmánech (dvoulůžkové ložnice)
s možností vaření.
Fakultativně: studio pro 2 osoby přípl. 950 Kč/os.,
apartmán bilo pro 2 osoby přípl. 1200 Kč/os.,
apartmán bilo pro 3 osoby přípl. 300 Kč/os.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den – Ráno návštěva PISY (UNESCO) – prohlídka
monumentálního komplexu Campo dei Miracoli s katedrálou, Šikmou věží, křtitelnicí a hřbitovem. Odpoledne trajekt na Elbu.
3. den – Pobyt u moře.
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Vieste

Alberobello

BÍLÉ ÚTESY POLOOSTROVA
GARGANO A PAMÁTKY APULIE
Poloostrov Gargano je vysoký skalnatý výběžek do Jaderského moře s pobřežím vroubeným zátokami a útesy.
Je to jeden z nejpěknějších a nejromantičtějších krajinných celků; vnitrozemí pokrývá Foresta Umbra, chráněná enkláva starobylých lesů, zatímco pobřeží je směsicí útesů, malých zálivů, pláží, rybářských vesnic a stále
populárnějších malých rekreačních středisek. Návštěvníky Gargana přitahuje panorama typických bílých
útesů, které se tyčí nad nádhernými písčitými plážemi.
Náš zájezd propojuje pobyt v této romantické oblasti
s výlety za přírodními krásami a kulturními zajímavostmi
Apulie.
Výhodná cena
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den - Příjezd na POLOOSTROV GARGANO, vyhlášený
svými jedinečnými bílými útesy. Městečko PESCHICI
- usazené na strmé skále nad mořem, jedno z nejmalebnějších starobylých míst v oblasti Gargana. Příjezd
na místo pobytu, odpoledne pobyt u moře, ubytování.
3. den - Delší výlet na jih Apulie. Návštěva města BARI
- atmosféra labyrintu ulic a uliček, bazilika di San Nicola z r. 1087, katedrála di San Sabino z konce 12. st.,
oba kostely jsou příkladem vrcholné románské architektury. Přejezd do vyhlášené oblasti „trulli“ - bílé domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem.
ALBEROBELLO - romantické městečko jehož název
znamená „krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“.
V podvečer návštěva krásného italského městečka
LOCOROTONDO - třpytivě bílé domky na vršku kopce.
4. den - Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakultativního výletu na OSTROVY TREMITI - nejvýznamnějšími ostrovy jsou San Nicola a San Domino. Oba jsou
proslulé krásou a průzračnou vodou, možnosti koupání, procházek po ostrovech i k historickým památkám.
5. den - Pobyt u moře, pro zájemce fakultativní výlet:
cesta za románskými památkami Apulie. TRANI město pyšnící se vynikající románskou katedrálou Sv.
Mikuláše s pozoruhodnými bronzovými dveřmi. BARLETTA - město, kde stojí Colosso - největší existující
antická bronzová socha římského císaře. Hrad CASTEL DEL MONTE - jedna z nejpozoruhodnějších a nejzáhadnějších památek italského jihu. Obrovská pevnost viditelná ze vzdálenosti mnoha kilometrů byla
postavena v l. 1229 - 1240 za panování Fridricha II.,
císaře Svaté říše římské.
6. den - Výlet po poloostrově. Průjezd zajímavou přírodní rezervací FORESTA UMBRA - les plný dubů, buků,
tisů a pinií. Jedná se o nejmladší italský národní park.
MONTE SANT’ANGELO - horské městečko (803 m n.m.)
proslavené třemi zjeveními Archanděla Michaela v l.
490-493. Čtvrté zjevení v 8. století vedlo k založení
kláštera. Dnes je jeskyně, ve které došlo ke zjevením,
jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii.
Poutní místo SAN GIOVANNI ROTONDO, známé působením františkánského mnicha Padre Pia, starý kostel,
krásný moderní kostel, křížová cesta.
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7. den – Procházka městečkem VIESTE - romantické
městečko s pevností, od které je krásný výhled na pobřeží. Pro zájemce možnost plavby kolem vyhlášených
bílých útesů. Večer odjezd do Čech.
8. den - Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.
Číslo záj.
114-01

Termín
4.9. – 11.9.

Cena
12 990,-

Odjezd
A

3. den – Nejdříve si prohlédneme městečko
GRAVINA DI PUGLIA zajímavé svojí polohou na skalách i bohatou historií. Poté návštěva jednoho
z vrcholů našeho zájezdu velmi pozoruhodného
města MATERA, které leží v zajímavé přírodní oblasti
a kde strže od sebe oddělují jednotlivé kopce. Prohlídka části SASSI, kde se nachází kostely, kamenné
domy a obydlí vytesané do skály. Pro svou krásu byla
Matera zapsaná na seznam světového dědictví
UNESCO a je rájem pro milovníky fotografování.
4. den – Pobyt u moře.
5. den – Výlet po tzv. „podpatku boty“ Itálie, SALENTINSKÉM POLOOSTROVĚ. Město LECCE s jedinečnou
barokní architekturou a množstvím zajímavých kostelů. Piazza del Duomo, katedrála bazilika Santa
Croce aj. OTRANTO – malebné městečko, kde středověké centrum s úzkými pitoreskními uličkami obepínají mohutné hradby. Prohlídka centra městečka se
spletí křivolakých uliček a malebných zákoutí. Dále
zastávka u BAUXITOVÉHO JEZÍRKA nedaleko
Otranta, jehož okolí hýří hnědočervenými barvami.
Návrat na hotel pozdě večer.

Odjezdy: A - odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím, bazén),
5x polopenze, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč. Výlet
5. den - 380 Kč/os.

Matera

KRÁSY APULIE A BASILICATY
- letecky
Program zájezdu:
1. den – Přílet do Itálie, transfer z letiště, ubytování.
2. den – Návštěva malebného bílého městečka
OSTUNI, které ční na vrcholku s výhledem do okolní
krajiny. Procházka historickým centrem s labyrintem
uliček a romantických zákoutí, katedrálou v pozdně
gotickém slohu, Biskupským palácem aj. Přejezd do
vyhlášené OBLASTI „TRULLI“ - bílé domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem. ALBEROBELLO
- romantické městečko, jehož název znamená
„krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“. Prohlídka městečka LOCOROTONDO, které patří k nejzajímavějším na jihu Itálie. Výlet může být i první nebo
poslední den s ohledem na letový řád.
Lecce

6. den – Den věnovaný návštěvě horských městeček
ve vnitrozemí Basilicaty. Prohlídka CASTELMEZZANA, typického středověkého městečka v provincii
Potenza, v nadmořské 900 metrů, díky které jsou
odtud nádherné výhledy na místní pohoří přezdívané
Dolomity. Městečko je citlivě zasazeno do okolních
skal, najdete zde množství strmých schodů, spletitých úzkých uliček i návrší s výhledy do krajiny. Druhým městečkem je PIETRAPERTOSA, která je
nejvýše posazené městečko v celé Basilicatě, pyšní
se nadmořskou výškou 1088 m. Prohlídka centra
městečka se spletí uliček a kostelem sv. Jakuba.
7. den – Pobyt u moře.
8. den – Transfer na letiště. Odlet do Prahy.
Pořadí navštívených míst může být změněno.
Číslo záj.
115-01

Termín
6.6. – 13.6.

Cena
23 990,-

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Itálie, transfery,
výlety dle programu, průvodce, 7x ubytování
v hotelu****, 7x polopenzi vč. sklenice vody a vína
k večeři.
Fakultativně: poj. léč. výloh a vyššího storna 480 Kč.

Stromboli

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA APULIE
- památky i křišťálové moře

KALÁBRIE, LIPARSKÉ OSTROVY
A STROMBOLI

Matera

Zájezd do romantické části jižní Itálie na samý „podpatek“
italské boty, kde se nachází malebná historická městečka
i jedinečné pláže s bílým pískem a průzračnou bleděmodrou vodou, pro které je oblast přezdívána „Karibik Středomoří“. Náš hotel má bazén, ale neleží přímo u pláže,
koupání v moři je možné v rámci výletů.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – Příjezd na jih Itálie na „podpateček italské boty“
do oblasti Apulie, která bývá přezdívána „Karibik Středomoří“ pro nádherné světlemodré moře a bílé pláže.
OTRANTO – malebné městečko, kde středověké centrum s úzkými pitoreskními uličkami obepínají mohutné
hradby. Prohlídka a koupání, odpočinek na pláži. Dále
zastávka u bauxitového jezírka nedaleko Otranta, jehož
okolí hýří hnědočervenými barvami. K večeru odjezd
na hotel.

3. den - Výlet za krásami Apulie. Návštěva malebného
bílého městečka OSTUNI, které ční na vrcholku s výhledem do okolní krajiny. Procházka historickým centrem s labyrintem uliček a romantických zákoutí, katedrálu v pozdně gotickém slohu, Biskupským palácem
aj. Přejezd do vyhlášené OBLASTI „TRULLI“ - bílé domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem.
ALBEROBELLO - romantické městečko, jehož název
znamená „krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“.
Prohlídka městečka LOCOROTONDO, které patří k nejzajímavějším na jihu Itálie.
4. den - Výlet na tzv. „podpatek boty“ Itálie, SALENTINSKÝ POLOOSTROV. Vyhlídková cesta na nejjižnější
mys CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA. Návštěva krásného GALLIPOLI – středověké centrum na ostrově

v Jónském moři, anjouovský hrad, rybí trh, katedrála.
Odpoledne koupání na „karibské pláži“ BAIA VERDE.
5. den – Přejezd do vnitrozemské provincie BASILICATA. Návštěva pozoruhodného města MATERA ležícího
v zajímavé přírodní oblasti, kde strže od sebe oddělují
jednotlivé kopce. Prohlídka části SASSI, kde se nachází
kostely a obydlí vytesané do skály.
6. den – Město LECCE s jedinečnou barokní architekturou a množstvím zajímavých kostelů. Piazza del
Duomo, katedrála bazilika Santa Croce aj. Návštěva pobřeží, kde bělostné skály ční nad průzračnou bleděmodrou vodou v místě ROCA VECCHIA a TORRE DELL
ORSO. Koupání.
7. den – Ráno odjezd z hotelu, přejezd na POLOOSTROV
GARGANO. Návštěvníky Gargana přitahuje panorama
typických bílých útesů, které se tyčí nad nádhernými
písčitými plážemi. Přímořské středisko RODI GARGANICO na pobřeží poloostrova Gargano. Možnost koupání
nebo pro zájemce plavba kolem vyhlášených útesů Gargána. Večer odjezd do ČR.
8. den – Návrat do Prahy.
Ostuni

Číslo záj.
116-01

Termín
11.7. – 18.7.

Cena
13 990,-

Odjezd
B, C, A

Program zájezdu:
1. den – Odjezd v dopoledních hodinách.
2. den – Kolem poledne příjezd do letoviska, odpoledne
ubytování. Volný program.
3. den – Pobyt u moře.
4. den – Pobyt u moře nebo polodenní výlet do městečka TROPEA (labyrint uliček na 40 m vysokém pískovcovém útesu) a na útesy CAPO VATICANO.
5. den – Pobyt u moře nebo celodenní okruh Kalábrii
(podél nejjižnějšího cípu Apeninského poloostrova):
mytická (v řeckých bájích mořská obluda) SKYLLA,
REGGIO DI CALABRIA - proslulé muzeum antiky, elegantní promenáda při Messinské úžině. Nejfotografovanější místo v Kalábrii – městečko duchů PENTEDATTILO, jehož jméno pochází z řečtiny a znamená
„pětiprstý“. Nad vesnicí se totiž tyčí podivný skalní
útvar, který připomíná otevřenou ruku. Průjezd pobřežím COSTA GELSOMINI podél Jónského moře do
středověkého normanského města na vrcholku kopce
GERACE, které zažilo svůj největší rozkvět za normanské vlády. Z této doby pochází největší církevní stavba
v Kalábrii – zdejší katedrála.
6. den – Pobyt u moře.
7. den – Pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakult.
výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY známé svou sopečnou aktivitou. Sopka VULCANO doutná ještě dnes.
V místech, kde podzemní plyny vyvěrají na povrch, vznikají sirná bahenní jezírka. Koupel v nich má blahodárné
účinky. Možnost pobytu na černé či bílé sopečné pláži.
Návštěva starobylého města LIPARI – přístavního
a obchodního centra ostrova Lipari s akropolí a barokními kostely.
8. den – Pobyt u moře. Pro zájemce odpolední a večerní
fakultativní výlet lodí za erupcemi ostrova STROMBOLI,
který je nejvýchodnějším z Liparských ostrovů a leží
zhruba 60 kilometrů od Capo Vaticano. My si prohlédneme ostrovní metropoli SAN VICENZO s bílou kubickou
architekturou, vykoupeme se na černé pláži a po setmění poplujeme ke svahu Sciara del Fuoco, nad kterým
zhruba třikrát za hodinu tryská ohnivý gejzír a po kterém
se pak valí žhavá struska do moře.
9. den – Pobyt u moře.
10. den – V dopoledních hodinách vyklizení bungalovů,
celodenní volno u moře a odjezd v podvečer.
11. den – Návrat do ČR v podvečer.
Číslo záj.

Termín

117-01
117-02

15.7. – 25.7.
2.9. – 12.9.

Cena v apt. Cena v htl.*
10 990,9 990,-

16 990,15 990,-

Odjezdy: A - odjezd též z Plzně.
Odjezd: A odjezd též z Plzně, B odjezd též z HK a Pardubic, C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu**** s bazénem, 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, průvodce, 8x ubytování v kompletně
vybavených bungalovech (dvoulůžkové ložnice) s možností vaření, zdarma bazén, lehátka a slunečníky
v areálu.
*ubytování v hotelu cca** s polopenzí
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Lago di Garda

LÉTO U MALEBNÉHO JEZERA
JEZERA
GARDA
Nebetyčné kolmé skalní stěny odrážející se v blankytně
modré hladině jezera Lago di Garda, romantická malebná
městečka, štíhlé zvonice starobylých kostelů, památky
na staré Římany. To vše a ještě mnohem více Vás ohromí
i při opakované návštěvě.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Příjezd do severní Itálie, krátká pěší vycházka
kolem jižní části magického jezera LAGO DI MOLVENO,
nad kterým se majestátně tyčí vrcholky východní stěny
masivu Brenta. Výlet moderní lanovkou na Pradel, odkud
pěší výlet na rifuggio Montanara a zpět (cca 2 hod). Jedinečná krajina západních DOLOMIT. Dolomity charakterizují typické dolomitické prvky jako stolový povrch
některých masivů, srázné stěny, věžovité vrcholky, rozeklané skalní hřebeny a takřka bizarní tvary některých
štítů. Přejezd panoramatickou cestou nad údolím řeky
Sarca a údolím Bellino nad tyrkysovým jezerem Tenno
k vodopádům Varone. Krátká zastávka v BORGO DI CANALE, krásném středověkém skanzenu. Dojezd na ubytování.
3. den – Putování u jezera LAGO DI GARDA – jednoho
z nejkrásnějších italských jezer. Ráno krátká procházka
podél severního břehu malebného jezera LAGO DI
LEDRO s výhledy na protější mohutné majestátní
vrcholky Monte Tremalzo a Cima Tuflungo, možnost
koupání v jezeře. Poté pěší sestup skalnatou krajinou
s výhledy na okolní přírodu a jezero do lázeňského městečka RIVA DEL GARDA.
4. den – Odpočinkový den.
5. den – Výlet do městečka MALCESINE na východním
břehu jezera Lago di Garda pod pohořím Monte Baldo,
možnost koupání. MONTE BALDO – polodenní pěší turistika na hřebeni Monte Baldo. Možnost výjezdu lanovkou, toulání po horských loukách s panoramatickými
výhledy na jezero Garda, Monte Alissimo, Cima delle

Julské Alpy

Pozzette, pro zdatnější výstup krásnou panoramatickou
cestou na CIMA DELLE POZZETE (2132 m). Z vrcholků
Monte Baldo se naskýtají nádherné výhledy nejen na
Lago di Garda, ale také na masív Brenta a Adamello.
6. den – Výlet do městečka s romantickým středem TRENTO – římské Tridentium, místo konání reformního
tridentského koncilu, raně gotický dóm sv. Vigilia,
chrám sv. Petra, Palazzo Pretorio, Torre Civica. ARCO
– malebné, přitažlivé městečko ležící na sever od Lago
di Garda, kde najdete kamenné uličky, náměstí, katedrálu. Nad Arcem se vypíná na impozantní skále hrad.
Možnost výstupu ke hradu s výhledy na severní část
jezera a údolí řeky Sarca rozdělené horou Monte Brione,
na Monte Stivo a Monde Baldo.
7. den – SIRMIONE – malebné městečko na jihu jezera
LAGO DI GARDA, vystavěné při termálních pramenech
využívaných k léčení, s malebnými uličkami ústícími
k západnímu pobřeží s restauracemi a lázněmi
a k východní pobřežní promenádě a plážemi.
VERONA – město Romea a Julie s vyhlášeným antickým
amfiteátrem s vynikající akustikou, s řadou paláců významných rodů a kostelů s nádhernou výzdobou.
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

118-01
118-02

18.6. – 25.6.
22.8. – 29.8.

11 990,11 990,-

A
A

Sleva 55+: 300 Kč/os. v termínu 18.6. – 25.6.
Odjezd: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

Číslo záj.

RELAXACE U JEZERA
OSSIACHER SEE
hory, jezera a soutěsky
Korutan + Julské Alpy

Malcesine
Korutanská oblast Rakouska vítá vstřícně turisty všech
zemí k návštěvě svého půvabného kraje s horskými masivy, průzračnými jezery, čistými řekami, soutěskami
a dalšími zajímavostmi. Zájezd kombinuje relaxaci u jezera Ossiacher See s návštěvou přírodních i kulturních
zajímavostí Korutan.

Malcesine
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město s náměstím Neue Platz na němž se nachází Dračí
kašna s erbovním zvířetem.
3. den – Výjezd lanovkou na vrchol GERLITZEN (1911 m),
odkud se naskýtají pěkné výhledy z výšky na jezero.
Oblíbené výletní místo s možnostmi nenáročných procházek. Odpoledne odpočinek u malebného korutanského jezera OSSIACHER SEE nebo možnost romantické plavby lodí po jezeře.
4. den – Výlet do NP NOCKBERGE. Výjezd lanovkou z lázeňského městečka BAD KLEINKIRCHHEIM na KAISERGURG (2 055 m). Výlet na vrchol WÖLLANER NOCK (2
145 m) nebo návštěva místních termálních lázní. Přejezd
k jezeru TURRACH SEE. Výlet lanovkou Sommer-Rodelbahn na PANORAMAHÜTTE (1 995 m), krátký výlet
skupinou TURRACHER ALPE. Možnost sjezdu lehkou
bobovou dráhou podél hořců a kosodřevin zpět k jezeru
Turrach See.
5. den – Relaxace u jezera Ossiacher See nebo výlet na
italsko-slovinské pomezí JULSKÝCH ALP. Návštěva čarokrásné oblasti JEZER FUSINE, kde se bílé štíty Julských Alp zrcadlí v modrozelené vodě jezer. Výlet od
dolního jezera k hornímu a pod Malý a Velký Mantgart.
Poté výlet do Slovinska do horského střediska KRANJSKA GORA.
6. den – Výlet do údolí MALTA. V případě hezkého počasí
výlet podél přehrady pod masivy ledovcových třítisícovek (Ankogel, Joch Spitzai). Poté procházka v údolí
Malta podél říčky Malta, kolem tůní a vodopádů (VODOPÁD MELNIK) od chaty Hochbrücke přes Falleralm do
městečka BRAMSTATT. Městečko GMUND s prohlídkou
muzea Porsche. Historické centrum s malebným náměstím. Odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy ve večerních
hodinách.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Příjezd do
Korutan, podvečerní relaxace u jezera OSSIACHER SEE.
2. den – Přejezd k nejkrásnější rozhledně Korutan
PYRAMIDENKOGEL, kde vás výtah dopraví na vyhlídkovou plošinu s nádhernými pohledy na oblast jezera
WÖRTHER SEE. Malebná obec ležící na poloostrově jezera Wörther See MARIA WÖRTH označovaná jako srdce
oblasti. Soutěska TSCHEPPASCHLUCHT – s množstvím mostíků upevněných ve skalách, kde se vám naskytnou dechberoucí pohledy na vodopády a peřeje,
které vytváří valící se voda. Na závěr dne KLAGENFURT- hlavní město Korutan přezdívané renesanční
klenot, díky nádherně restaurovaným palácům. Staré

Termín

Cena

Odjezd

119-01
4.7. – 9.7.
11 690,E
Odjezd: E odjezd též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování
v prázdninovém hotelu*** u jezera Ossiacher See (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), vnitřní bazén, 5x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

Vulcano

Ligurská riviéra

PALMOVÁ LIGURSKÁ RIVIÉRA
Tento zájezd Vás zavede především do malebné části
Ligurské západní riviéry, Riviéry Ponente. Vzhledem k příjemnému klimatu se zde velice daří vysazeným palmám,
které dávají pobřeží trochu exotický vzhled. Romantiku
tohoto kraje umocňují nedaleké Přímořské Alpy, které se
klenou nad zdejším pobřežím. Navštívíme metropoli
Ligurie Janov, malebná historická centra zdejších městeček (Imperia, Laigueglia, Cervo, Noli), zahrady Vila Hanbury, středověké městečko Dolceaqua i pompézní San
Remo. Na závěr strávíme den na jedinečném místě
sesterské Riviéry Levante v překrásné oblasti Cinque Terre.
Noli

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – JANOV – prohlídka metropole Ligurie, významné přístavní město, historické centrum bylo zařazeno na seznam UNESCO, dominantou města je maják
Lanterna, dóm sv. Vavřince, brána La Porta Soprana.
Město je také na každém kroku spojeno s Kryštofem
Kolumbem, jehož jméno nesou různé budovy a dokonce
i letiště. Dojezd na ubytování.
3. den – MENTON – první město francouzské Riviéry,
schované v klínu vysokých hor, proslulé svými plážemi
a pěstováním citrónů, které se také staly symbolem
města. Nad městem se tyčí největší a nejhezčí barokní
kostel celého Azurového pobřeží, kostel sv. Michala.
VILA HANBURY – nádherná botanická zahrada, dnes
přírodní park plný exotických rostlin a stromů z celého
světa. V r. 1867 zakoupil tuto vilu na mysu Mortola anglický botanik Sir Thomas Hanbury s bratrem a plně
využili jedinečně mírné a slunečné ligurské klima k založení zahrady exotických rostlin. DOLCEACQUA – středověká vesnice pod svahy Přímořských Alp, které dominují ruiny Castello dei Doria z 15. stol. a most Ponte
vecchio ze stejné doby s jediným 33 metrů dlouhým
kamenným obloukem, na okolních svazích rostou terasovité vinice, ze kterých se vyrábí proslulé těžké červené víno di Dolceaqua.
4. den – SAN REMO (UNESCO) – přímořské letovisko,
kde šlechta na konci 19. stol. objevila radovánky, které
nabízí Italská riviéra. San Remo leží mezi dvěma mysy
– Capo Verde a Capo Nero, díky mírnému klimatu se
stalo světoznámým místem rekreace anglické buržoazie
a ruské aristokracie. Mezi nejvýznamnější památky patří
katedrála S. Siro v lombardsko-románském stylu, ruský
kostel, saracénská věž, postavená pro obranu starého
města zvaného La Pigna – borová šiška. IMPERIA –
město ležící u ústí stejnojmenné řeky, podle které byla

Imperia

pojmenována dvě spojená města Oneglia a Porto Maurizio. Prohlídka slavnější a krásnější části Imperie –
Porto Maurizio, které si dodnes uchovalo svůj středověký ráz a skládá se z řady středověkých náměstí a ulic.
Odpoledne koupání na Italské riviéře.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – NOLI – vesnice s neskutečně dlouhou a bohatou
historií, středověké věže, románsko-byzantský kostel
San Paragorio s kryptou ze 7. století, a vysoko na zalesněném svahu rozpínající se středověké opevnění
a ruiny Castello Monte Ursino s dalekým výhledem. Koupání na veřejné pláži s křišťálově průzračnou vodou.
CERVO – nejkrásnější z mnoha přímořských vesnic východně od Imperie, na Riviera di Ponente. Shluk úzkých
uliček a domů je situován kolem oblázkové pláže, na
vrcholu nad městečkem stojí kostel San Giovanni
Battista s krásnou barokní fasádou. Ochutnávka produktů z oliv, koupání na místní pláži.
7. den – Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE
(UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze
vláčky. Autobusem přijedeme do obce LEVANTO, odtud
možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku,
může zůstat v Levantu – pěkné městečko a pláž) do
obce MONTEROSSO a dále některý z úseků nádherné
pěší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická
městečka u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky.
Návrat zpět vlakem. Večer odjezd do ČR.
8. den – Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
San Remo

Číslo záj.
120-01

Termín
22.8. – 29.8.

Cena
11 990,-

Odjezd
A, B, C

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Odjezd: B odjezd též z HK a Pardubic, C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

LIPARSKÉ OSTROVY
OSTROVY
Krásné moře, léčebné koupele v sirném jezírku nebo geotermálních lázních, romantické plavby mezi ostrůvky, procházka malebnými uličkami městečka Lipari, jednoduchá
turistika či zdolání nejvyšších vrcholků činných sopek, to
vše vás v tomto týdnu čeká. Hlavním hřebem bude dozajista
pozorování nočních erupcí stále aktivní sopky Stromboli.
Budete ubytováni v residenci Vulcano Blu v klidné části
Vulcanello a je vybavena bazénem s mořskou vodou
a vlastní malou plážičkou s lehátky a slunečníky. Dvoulůžkové apt. pokoje jsou vybaveny manželskou postelí,
sociálním zařízením se sprchou a bidetem, TV, kuchyňkou
s ledničkou a terasou. Kontinentální snídaně formou
bufetu se podává v baru u bazénu, tříchodové večerní
menu v restauraci v městečku.
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy do Catanie, transfer autobusem do
přístavu Milazzo a odtud lodí na ostrov VULCANO, ubytování, večeře.
2. den - Procházka po městečku, možnost koupelí
v léčebném sirném jezírku. Odpoledne výstup na nižší
sopku VULCANELLO, tvořenou třemi malými krátery,
odtud je výhled na celý ostrov i okolí. Poté sestoupíme
do malebného ÚDOLÍ PŘÍŠER s řadou zajímavých lávových útvarů.
3. den - Ráno výstup na kouřící VELKÝ KRÁTER (391 m),
odkud se naskýtá nádherný výhled na celé souostroví,
možnost obejití kráteru a pozorování dýmajících fumarol a usazenin síry. Odpoledne relaxace u moře, fakult.
okruh kolem ostrova Vulcano lodí s koupáním (17 EUR).
4. den - Celodenní lodní výlet na ostrovy PANAREA
(koupání z lodi, procházka uličkami) a STROMBOLI.
Charakteristické erupce je nejlepší pozorovat večer po
setmění buď z lodi, nebo při pěším výstupu do 400 m
(dle aktuální situace a erupcí sopky).
5. den - Volný den, koupání, relaxace u moře nebo
v geotermálech.
6. den – Fakult. lodní výlet na ostrov SALINA (cca 27
EUR) - obeplujeme celý ostrov, vykoupeme se v zátoce
propadlého kráteru POLLARA a nakonec zastavíme
v malebné vesničce LINGUA.
7. den - Dopoledne lodí na prohlídku hlavního města
LIPARI (cca 12 EUR) s archeologickým parkem
a muzeem, kterému vévodí barokní katedrála Sv. Bartoloměje, nákupy suvenýrů.
8. den - Po snídani odjezd do Catanie a odlet do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena

121-01
121-02
121-03

5.6. – 12.6.
3.7. – 10.7.
11.9. – 18.9.

26 490,27 490,25 190,-

Cena zahrnuje: letenku Praha-Catania-Praha, zpáteční
lodní lístek na ostrov Vulcano, transfery, 7x ubytování na
ostrově Vulcano, 7x snídani, pěší výlety po ostrově Vulcano a lodní výlet na Panareu a Stromboli, kyvadlovou
dopravu minibusy mezi apart. komplexem, centrem
městečka a hlavními plážemi, vedoucí zájezdu, informační materiály. Fakultativně: poj. léč. výloh a storna
do 40 000 Kč - 480 Kč, 1/1 pokoj 3600 Kč (povinný).
Liparské ostrovy - autobusem (č. záj. 122) - podrobné
info žádejte v CK nebo najdete na www.ckmayer.cz.
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Ischia

Piran

TERMÁLNÍ OSTROV ISCHIA
- perla Středozemního moře
Tento hornatý ostrov a jeho nejbližší okolí skýtá vše –
kopce, roviny, prameny, řeky, jezera, moře, ostrovy, poloostrovy, mysy... - tento ostrov je všeobjímající zahradou
celé země, kterou velký stvořitel za místo pobytu člověku
určil. Největším darem ostrova jsou slunce, pláže, krásná
příroda, blízkost italské pevniny, příznivé podnebí, ale
hlavně termální minerální prameny. Protože ostrov je
hornatý, nebývají hotely přímo u moře.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – Dopoledne trajekt na OSTROV ISCHIA, odpoledne odpočinek u hotelového termálního bazénu.
3. den – Okruh po ostrově Ischia: ISCHIA PONTE je nejstarší částí obce Ischia s několika zajímavými kostely
a monumentálním Aragonským hradem, jehož dějiny
začínají již v dobách, kdy spolu soupeřili Řekové a Etruskové. Výhledy na ISCHIA PORTO - malebný přístav,
kam neustále připlouvají a odplouvají rychlolodě, výletní
jachty i rybářské čluny. Obec CASSAMICCIOLA TERME
je hezké přístavní městečko s příjemnou pobřežní promenádou. V této obci se léčilo mnoho slavných osobností jako např. neapolský král Ferdinand IV., pruský
král Friedrich Wilhelm IV., bavorští králové Maxmilian
a Ludvík I. a Garibaldi. LACCO AMENO je nejmenší obec
na Ischii, ale má dějiny, sahající až do starověku. Symbolem Lacco Ameno je „Fungo“ – Hřib, větrnou a vodní
erozí zformovaný tufový skalní útvar.
4. den – Pobyt u moře.
5. den – Výlet do městečka Forio. Město FORIO je největší obcí na Ischii. Dodnes zde stojí některé z původních 12 strážních věží, nestarší Torrione byla postavena
v r. 1480. Forio má také velký počet kostelů. Po prohlídce
možnost koupání na pláži nebo návštěva POSEIDONOVÝCH LÁZNÍ – termální park, který se proslavil po celém
světě, nachází se na ploše 4 500 m2, je zde velký počet
bazénů s termální vodou od 28 do 40°C, olympijský bazén s mořskou vodou, přírodní sauna, soukromá písčitá
pláž atd.
6. den – Odpočinkový den nebo pro zájemce výlet na
nejvyšší horu ostrova MONTE EPOMEO (789 metrů). Tato
tufová hora nabízí velkolepý výhled na celý ostrov a na
Neapolský záliv. Na vrcholku se nacházejí zbytky strážních budov z r. 1464.
7. den – Pobyt u moře.
8. den – Výlet do městečka SANT ANGELO, které je
Poseidonovy lázně
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jedním z nejkrásnějších míst na Ischii. Jsou zde pastelově natřené domy, malý přístav a v pozadí zelené kopce
poloostrova Punta Sant´Angelo. Možnost koupání v nově
vybudovaném termálním parku TROPICAL, který též
nabízí velký počet termálních bazénů. Také je zde možnost plavby loďkou na nedalekou pláž.
9. den – Dopoledne možnost pěší procházky na
SORGETO, pobřeží, kde teplé prameny vybublávají přímo
v moři. Prameny jsou vyhledávané pro jejich léčebné
preventivní účinky. Nebo koupání v termálním bazénu.
Odpoledne trajekt zpět na pevninu a přejezd do ČR.
10. den – Příjezd do Prahy v poledních hodinách.
Číslo záj.
123-01

Termín
4.6. – 13.6.

Cena
13 990,-

Odjezd
E

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Odjezd: E též Příbram, Písek, Č. Budějovice.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenze, trajekt na Ischii.
Fakultativně: výlet 6. den na Epomeo – 250 Kč/ os.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.

SLOVINSKO - přírodní krásy,
památky i koupání v lázních
Laguna
– vstupné do mořských lázní Laguna v ceně
Tento nový zájezd Vám nabízí poznávání jedinečných přírodních krás a památek Slovinska. Ve volném čase možnost koupání v bazénech lázní Laguna (nově Termaris).
Můžete relaxovat v bazénech a vířivkách s mořskou vodou
teplou 30°C přímo na břehu moře a s výhledem na
Jadran. Jedná se o největší bazénový komplex s ohřívanou mořskou vodou na slovinském pobřeží.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Ráno příjezd do Slovinska. Zastávka v úchvatném pohoří JULSKÉ ALPY. Průchod krásnou soutěskou
VINTGAR, po můstcích a lávkách nad dravou říčkou.
Poté prohlídka městečka BLED s na skále postaveným
hradem a krásným výhledem na BLEDSKÉ JEZERO
i okolní skalnaté štíty. Dojezd na ubytování do Portorože.
3. den – Dopoledne procházka do historického centra
PIRANU, který Vás okouzlí úzkými uličkami, romantickými náměstími, katedrálou na vrcholku kopce, nádhernými vyhlídkami aj. Ne nadarmo je Piran nazýván
nejkrásnějším přímořským městem Slovinska, svůj
vzhled získalo v benátské době. Odpoledne volno ke

koupání v moři nebo v bazénech s mořskou vodou teplou 29°C a s výhledem na moře.
4. den – Celodenní výlet za krásami Slovinska. Ráno
odjezd do krasové jeskyně ŠKOCJANSKE JAME
(zapsané na světové dědictví UNESCO), kde vytvořila
řeka Reka obrovský jeskynní kaňon, jehož stěny padají
téměř 100 m do hloubky. Dále prohlídka národního
hřebčína v LIPICI s krásnými, inteligentními bílými
koňmi. Odpoledne navštívíme významný přístav KOPER,
kde je příkladně zrestaurován středověký střed města
a úzké uličky, staré domy i paláce jsou svázány svou
minulostí s Benátkami.
5. den – Pobyt u moře nebo koupání v bazénech. Pro
zájemce výlet do Itálie. Návštěva města TERST, jednoho z nejvýznamnějších měst rakouské monarchie
s řadou krásných paláců včetně radnice. Zámek MIRAMARE s překrásným parkem. Zámek je spojen zejména
s osobou rakouského arcivévody a mexického císaře
Maxmiliána.
6. den - Dopoledne pěší výlet na vyhlídku na historické
saliny SEČOVLJE (chráněná přírodní památka), kde se
rozprostírá obrovská laguna protkaná zdmi. Prostřednictvím kanálů se zde dopravuje mořská voda do solných nádrží. Na POLOOSTROVĚ SEČA se také nachází
galerie pod širým nebem – park Forma Viva s plastikami moderních umělců. Cestou zpět procházka přes
letovisko PORTOROŽ. Odpoledne volno ke koupání.
7. den - Návštěva POSTOJENSKÉ JESKYNĚ, která je
druhou největší zpřístupněnou jeskyní v Evropě (oslnivá
krápníková výzdoba, v rámci prohlídky jízda podzemním
vláčkem). PREDJAMSKI GRAD - hrad vyrůstající ze
skalního masivu, který využívá i jeskynního systému.
Prohlídka malebného centra metropole LUBLAŇ, kterému dominuje hrad a kterému vtiskl secesní tvář
významný architekt Jože Plečnik. Odjezd do ČR.
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
124-01
124-02
124-03

Termín
28.6. – 5.7.
24.8. – 31.8.
29.8.– 5.9.

Cena
12 390,12 390,12 390,-

Odjezd
*E
*E
*E

Sleva 55+: 300 Kč/os. v termínu 28.6. – 5.7.
Odjezd: *E též z Benešova, Tábora, Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelovém resortu (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 5x polopenze, vstup do Mořské Laguny.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč, pokoj
s balkonem 390 Kč/os.
Cena nezahrnuje: pobyt. taxu cca 3 Eur/den splatná na
místě.

Plitvická jezera

Vodopády Krka

NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ
KRÁSY CHORVATSKA

Krka - vodopády

Tento zájezd propojuje koupání na plážích s poznáváním jedinečných přírodních krás národních parků Chorvatska. Budete mít možnost vykoupat se pod úchvatnými vodopády řeky Krky, projít se soutěskou
Paklenica, navštívit historická města Zadar a Šibenik
i relaxovat na plážích.
Trogir

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den – Návštěva národního parku PAKLENICA v pohoří VELEBIT. Procházka divokou přírodou kaňonem
Velké Paklenice. Příjezd na ubytování.
3. den – Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativně v podvečer návštěva ZADARU s prohlídkou historického
centra.
4. den – Výlet do národního parku SLAPOVI KRKY
s proslulými vodopády, kaskádami, jezírky. Možnost
výletu lodí na ostrůvek VISOVAC, který leží uprostřed
stejnojmenného jezera obklopen překrásnou přírodou.
Na ostrůvku je nachází starobylý františkánský klášter
z r. 1445, kde se mimo jiné nachází i jeden ze tří exemplářů skvostně ilustrovaných Ezopových bajek na světě
z 15. stol. Dále vodopád SKRADINSKI BUK, zde řeka
vytváří terasovité kaskády a na úseku 400 m padá do
hloubky 45 metrů (možnost koupání).
5. den – ŠIBENIK (UNESCO) – město s historickým centrem. Odpoledne pobyt u moře.
6. den – Výlet do známých letovisek: SPLIT (UNESCO) –
staré město, významná muzea, Diokleciánův palác, příjemný městský park, noblesní pobřežní promenáda s kavárnami. TROGIR (UNESCO) – městečko se zachovalým
středověkým jádrem, které oplývá množstvím kulturně
historických zajímavostí, z nichž nejzajímavější je románská katedrála. SALONA – jedno z nejvýznamnějších
archeologických nalezišť v jihovýchodní Evropě, dva tisíce let starý areál.
7. den – Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakulta-

tivního lodního výletu do NP KORNATI, který poskytuje
nezapomenutelné přírodní scenérie.
8. den – Pobyt u moře.
9. den – Návštěva známého národního parku
PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO) s jezírky, vodopády, kaskádami, jejichž romantická nádhera nás přenáší do
časů našeho dětství do slavných indiánek o Vinnetouovi.
10. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

125-01

11.6. – 20.6.

11 990,-

B, C

125-02

2.7. – 11.7.

12 990,-

A, E

125-03

9.7. – 18.7.

13 490,-

B, C

125-05

27.8. – 5.9.

12 390,-

A, E

125-06

3.9. – 12.9.

11 990,-

B, C

Sleva 55+: 400 Kč/os. v termínu 11.6. – 20.6.
Odjezdy: A odjezd též z Plzně. B odjezd též z Pardubic,
Hradce Králové. C odjezd též z Brna. E odjezd též
z Českých Budějovic, Písku, Příbrami
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
7x ubytování v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím,
7x polopenzi, pobytovou taxu.
Většina našich skupin je ubytována v hotelu Orion ve Vodicích.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
Výlet 3. den - 190 Kč/os.

SEVERNÍ JADRAN
A JEHO OSTROVY
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den – Návštěva italského města TERST, jedno z nejvýznamnějších měst monarchie s řadou krásných paláců
včetně radnice. Zastávka u zámku MIRAMARE s překrásným parkem, dojezd na ubytování.
3. den – Pobyt u moře.

4. den – Okruh po ostrově KRK – největší jaderský ostrov
s neokoukanými přírodními scenériemi a malebnými
městečky. Hlavní město ostrova KRK s trojlodní křesťanskou bazilikou, pitoreskní městečko VRBNIK, turisticky atraktivní BAŠKA – městečko s úzkými uličkami
a průchody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka v městečku OPATIJA – přímořské lázně s noblesními lázeňskými domy obklopenými bujnou zelení parků a zahrad
s exotickou květinovou nádherou.
5. den – Návštěva PULY – metropole Istrie, jedno z nejstarších měst na východním jaderském pobřeží, velkolepý
amfiteátr. Část dne bude patřit městečku ROVINJ – prohlídka, volno, koupání. Zastávka u vyhlídky nad LIMSKÝM
ZÁLIVEM vřezávajícím se kilometry do pevniny jako skandinávské fjordy. Historické městečko PAZIN, středověký
hrad nad propastí s ponornou krasovou říčkou Pazinčica,
kterou v románu Julese Verna Matyáš Sandorf prchá hrdina z rakouského vězení

Opatija
6. den – Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet: trajektem na ostrov CRES, tajemné hory a městečka na skalních útesech, historický OSOR, přes most na ostrov LOŠINJ.
Návštěva malebných městeček ostrova MALI LOŠINJ. Koupání v zátoce ČIKAT.
7. den – Návštěva Slovinské riviéry. Prohlédneme si
PIRAN, asi nejkrásnější město na Slovinském pobřeží
Jadranu (Staré město, Tartiniho náměstí). Část dne strávíme v noblesní PORTOROŽI. Cestou zpět historické
město POREČ s raně křesťanskou bazilikou zapsanou
na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
8. den – Návštěva POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ, druhá
největší zpřístupněná jeskyně v Evropě, krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem. LUBLAŇ, hlavní
město Slovinska, kterému dominuje hrad, z jehož věží
je výhled až k Julským Alpám. Odjezd do ČR.
9. den – Příjezd do Prahy ráno.
Mali Lošinj

Číslo záj.
126-01

bazén hotelu Orion

Termín

Cena

Odjezd

4.9. – 12.9.

12 790,-

B, C

Odjezdy: B odjezd též z Pardubic, HK, C též z Brna.
Cena zahrnuje: 6x ubytování v hotelovém komplexu
(2lůžk. pokoje s přísl.), 6x polopenzi, dopravu autobusem,
průvodce, pobytovou taxu. Fakultativně: pojištění léč.
výloh a storna 320 Kč. Výlet 6. den: 400 Kč/os.
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OSTROV VIS
poklad střední Dalmácie
Požádáte-li Chorvata, aby vám jmenoval tři nejhezčí
ostrovy své vlasti, ve výčtu nebude pravděpodobně
chybět Vis. Přírodní krásy ostrova, příchuť zapovězeného – pro veřejnost nepřístupný do roku 1989, členité
pobřeží s množstvím zátok, jeskyní a nejednou písečnou
pláží, mediteránská městečka místo rozlehlých rekreačních center, subtropická vegetace a průzračné vody
Jaderského moře zvou ke strávení krásné dovolené.
Poznejte dosud nepoznané, zpomalte a vychutnejte si
tento ostrov, kde život plyne doposud neuspěchaným
tempem.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Ráno příjezd do SPLITU. Před naloděním na
trajekt individuální prohlídka města. Následuje téměř
3hod. plavba trajektem Jaderským mořem kolem ostrovů Brač a Hvar. Vylodění na OSTROVĚ VIS, ve stejnojmenném městečku. Odjezd na ubytování (hotel
přímo na pláži) do starobylé Komiži. Individuální volno,
odpočinek, koupání, večeře.
3. den – Pobyt u moře, individuální volno. Seznámení
s podmanivým městečkem KOMIŽA pod horou Hum.
Úzké uličky lemované tmavohnědými domky ze 17.
a 18.stol., benediktinský klášter sv. Mikuláše, přístavu
dominuje renesanční pevnost s rybářským muzeem
a množství příjemných posezení v romantických zákoutích na pobřežní promenádě. Milovníkům ryb
a zvláště humrů, doporučujeme navštívit Konobu Jastožera, kde zvládnou připravit tyto lahodné klepetáče
naprosto bezchybně. Jde o jedinečnou restauraci,
kde se můžete najíst rovnou nad vodou.
4. den – Fakultativní lodní výlet na OSTRŮVEK
BIŠEVO, všudypřítomná rozmarýna a především fantastická Modrá jeskyně, jejíž krásy předčí i světo-známou jeskyni na ostrově Capri, vzácný příklad přírodní
krásy.
5. den – Pobyt u moře, individuální volno.
6. den – Výlet do TITOVY JESKYNĚ (Titova špilja)
v hoře HUM, z níž Tito koordinoval vojenské a diplomatické kroky a navštívíme prastaré městečko VIS –
zbytky řeckého hřbitova, římských lázní, pobřežní promenáda od Luky do Kuta s letními sídly a paláci např.
Česká vila, kaštel, archeologické muzeum.
7. den – Pobyt u moře, individuální volno. (Možnosti fakult.
výletů – OSTRŮVEK RAVNIK, krásné zátoky na jižním poKomiža
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břeží – přírodní památka STINIVA, pláž SREBRENA,
ZÁTOKA STONČICA, potápěčská centra).
8. den – Panoramatická jízda ostrovem na jehož svazích se pěstují známá vína Vugava a Plavac. Fakult.
ochutnávka místních specialit – likérů, vín a tradičních
pokrmů na zdejší usedlosti. Překrásné přírodní scenérie, malebné zátoky, jeskyně, písečné pláže, koupání.
9. den – Dopoledne odjedeme na trajekt, plavba Jaderským mořem do Splitu, odjezd do České republiky.
10. den – Návrat v ranních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

127-01

2.7. – 11.7.

13 990,-

B, C

127-02

9.7. - 18.7.

13 990,-

B, C

127-03

20.8. – 29.8.

13 990,-

B, C

127-04

27.8. – 5.9.

13 990,-

B, C

Odjezdy: B odjezd též z Pardubic, Hradce Králové,
C též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt Split –
Vis – Split, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce.
Příplatek: 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinný, počet omezen), pokoj s balkonem na mořskou stranu 750 Kč/os.,
pokoj s balkonem 400 Kč/os.
Ubytování: hotel Biševo – Komiža, 2lůžkové pokoje
s příslušenstvím a klimatizací. Hotel se nachází přímo
u oblázkové pláže ve stínu borovic a pinií a v bezprostřední blízkosti historického městečka. Doporučujeme
pro výbornou kuchyni – snídaně formou bufetu, večeře
– výběr z menu + salátový bufet.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.

JIŽNÍ DALMÁCIE,
OSTROV KORČULA, HVAR
A NÁRODNÍ PARK MLJET

menáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města
jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka
města s průvodcem, individuální volno, možnost fakultativního výletu na nedaleký OSTROV LOKRUM.
4. den - NÁRODNÍ PARK MLJET. Fakultativní výlet
lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů,
jehož západní část byla vyhlášena národním parkem.
MALO JEZERO a VELIKO JEZERO, ostrovní benediktinský klášter, koupání, městečko POMENA.
5. den - Pobyt u moře, individuální volno.
6. den - Jízda POLOOSTROVEM PELJEŠAC, oblíbené
letovisko OREBIČ, ležící na tzv. Kapitánské riviéře,
krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému
klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni
152 m n. m., pod horou Ilija. Panoramatické výhledy na
Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15
min.) na OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA, obranné hlásky, shluk červených domovních střech, Staré město na malém
poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami,
úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská
věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návštěva městečka STON, městské hradby ze 14.stol.
s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě.
7. den - Pobyt u moře.
8. den - Výlet na OSTROV HVAR, patřící k největším
a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím, ostrov slunce a levandule.
Středověké městečko STARI GRAD, historické jádro,
barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana,
dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný ZÁMEK TVRDALJ, sídlo známého chorvatského
poety Petra Hektoroviće. HVAR, městské hradby
a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj.
9. den - Pobyt u moře, individuální volno. Odpoledne
odjezd do ČR.
10. den - Návrat do ČR v ranních hodinách.
Dubrovník

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou
směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté
kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar,
hornatý poloostrov Pelješac i Dubrovník.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd v odpoledních hodinách.
2. den - Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, město vzniklo kolem pevnosti s mostem
a sloužilo jako opěrný bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovníkem a jako obchodní křižovatka mezi
Osmanskou říší a západem. Prohlídka historického centra, muslimská část s mešitami, starý most aj. Odjezd
do jižní Dalmácie, ubytování.
3. den - Celodenní výlet do města DUBROVNÍK, Staré
město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný
pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, pro-

Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, lodní lístky
na Korčulu a Hvar, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi formou bufetu,
pobyt. taxu, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
Na vyžádání: 1/1 pokoj balkon park - 2900 Kč (povinný),
1/1 pokoj balkon moře 3600 Kč (povinný), 1/2 pokoj balkon moře +700 Kč/osoba.

Budva

Mostar

PŘÍRODNÍ KRÁSY A PAMÁTKY
BOSNY I HERCEGOVINY,
+ JIŽNÍ DALMÁCIE
vodopády řeky Kravice

9. den – DUBROVNIK (UNESCO) – kouzelné středověce
působící staré město, které se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem,
obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí
na ostrov LOKRUM, botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR.
10. den – Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.
Program 7. a 9. dne může být vyměněn.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

129-01

27.8. – 5.9.

12 990,-

B, C

Odjezdy: B odjezd též z Pardubic, Hradce Králové.
C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování (5x
ubytování v hotelu v letovisku Neum s polopenzí, 2x
ubytování v Sarajevu se snídaní), průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
Dubrovník
Díky našemu pobytově-poznávacímu zájezdu do Bosny
a Hercegoviny budete moci poznat pro mnohé utajená,
ale přesto světově proslulá a známá místa tohoto balkánského státu, který bezesporu patří k nejkrásnějším,
nejzajímavějším i nejtajemnějším nejen na Balkáně, ale
i v celé Evropě.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den – Prohlídka města JAJCE – Starý hrad, Medvědí
věž. Vodopád řeky PLIVY. Zastávka u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK,
které je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou
protéká řeka Lašva a je sevřeno horami. Je zde zajímavá
mešita, hodinová věž a hrad. Dojezd na ubytování do
Sarajeva.
3. den – Prohlídka metropole SARAJEVO – jedná se
o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst
Evropy. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá
radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku,
kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě
z r. 1457 a mnoha dalších. VRELO BOSNE – prameny řeky
Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů
nedaleko Sarajeva, zlověstně bublající zřídla, která po 50
metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4. den – Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého
města MOSTAR (UNESCO) - stará část města s výrazně
orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích
Neretvy. Významné poutní místo MEDUGORJE, místo
mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké VODOPÁDY ŘEKY KRAVICE, které při
vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do letoviska NEUM.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – Poloostrov PELJEŠAC, městečko OREBIĆ,
fakultativně plavba lodí na ostrov KORČULA – opevněné
středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě
STON – saliny a hradby z doby dubrovnické republiky.
7. den – Celodenní program v OMIŠ - malebné městečko
ve skalách se strážním hradem, možnost výletu lodí po
řece CETINJE. Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad - Fortica, koupání na místní pláži. Průjezd
MAKARSKOU RIVIÉROU s krásnými výhledy.
8. den – Pobyt u moře.

ČERNÁ HORA
S NÁVŠTĚVOU KAŇONU TARA
A NP DURMITOR + Albánie
Černá Hora, malá svou rozlohou, patří rozmanitostí svého
území zcela jistě mezi nejzajímavější země Evropy. Horké
pláže přímořských oblastí na jihu střídají zalesněné
kopce a strmé skalní svahy na severu. Nechybí zde hluboké kaňony, rokliny, zurčící potůčky ani horská jezera.
Do takto uspořádané krajiny jsou velice citlivě zasazeny
venkovské kostely, kláštery a jiná černohorská architektura.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den – Příjezd do NP DURMITOR (UNESCO) – vysokohorské
krasové vápencové pohoří, které patří k nejzajímavějším
v Evropě. Procházka kolem malebného ČERNÉHO JEZERA,
na jehož jižní straně se zdvíhají vysoké vrcholy. Možnost
prodloužení túry až na rozmezí vrstvy jehličnatých lesů
a kosodřeviny, ze kterého jsou již vrcholy masivu Durmitoru
jako „na dlani“. Nocleh.
3. den – Vnitrozemím Černé Hory až na pobřeží. Průjezd
divokým vnitrozemím (vysoké hory, kaňony) do Durmitoru. Vrcholem cesty je průjezd KAŇONEM ŘEKY TARA,
který je nejhlubším v Evropě. Strmé skály kaňonu se zde
vypínají nad modrozelenou vodou řeky Tary. Krátká túra
v NP BIOGRADSKÁ GORA kolem stejnojmenného jezera,
kde okolní hluboký prales přispívá k tajuplnosti místa.
Návštěva kláštera MORAČA, jedné z nejdůležitějších
středověkých památek země.
4. den – Pobyt u moře.

NP Durmitor

5. den – Brzy ráno odjezd do NP LOVČEN, jehož strmé
vápencové svahy spadají do Boky Kotorské a k černohorskému pobřeží. Výstup k symbolu černohorské nezávislosti - NJEGOŠOVU MAUZOLEU, odkud se naskýtá
nádherný výhled. Návštěva prvního hlavního města
CETINJE (Cetinjský klášter, Etnografické muzeum aj.),
které leží na krasové náhorní plošině.
6. den – Výlet do BOKY KOTORSKÉ, jedno z nejkrásnějších míst na pobřeží, záliv podobající se skandinávským fjordům zařezávající se do strmých svahů
pohoří Orjen a Lovčen. Prohlídka historického města
KOTOR - nejzachovalejší středověké město v Černé
Hoře, které je zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka centra městečka
BUDVA - starobylé město se spletí úzkých a křivolakých
uliček, průchodů a malých náměstí. Koupání na pláži
v BEČIČI, která získala „modrou vlajku“.
7. den – SKADARSKÉ JEZERO - nejkrásnější balkánské
jezero, domov mnoha vzácných ryb i ptáků. Projížďka
lodí kolem ostrůvků na jezeře. Návštěva „města duchů“
STARI BAR.
8. den – Výlet do „zapomenuté“ země Evropy ALBÁNIE.
Návštěva města SHKODRA.
9. den – Pobyt u moře.
10. den – DUBROVNIK (UNESCO) – kouzelné středověce
působící staré město, které se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem,
obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí
na ostrov LOKRUM. Večer odjezd do ČR.
11. den – Návrat do Čech v odpoledních hodinách.
Sv. Stefan

Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

130-01

9.9. – 19.9.

13 490,-

E

Odjezdy: E odjezd též z Příbrami, Písku, Č.Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 8x ubytování
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 8x polopenzi,
průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 390 Kč.
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Barcelona

Monaco

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
Kouzlo Riviéry objevili jako první Angličané již
v 18. století. Od 20. století se zde smetánka zabydlela
celoročně. Zůstaly zde po ní elegantní vily. Svou oslnivostí světla a silou barev zlákal tento kraj mnoho
malířů, mezi jinými např. H. Matisse a P. Picassa. Teplé
sluneční paprsky zvýrazňují barvy a vůně. Papriky,
česnek a olivy proměňují síť plnou středomořských ryb
v živý epitaf provensálské kuchyně – bujabézu. Nechte
se zlákat i Vy a vydejte se s námi za krásou Azurového
pobřeží. Na tomto zájezdu se budou chvíle odpočinku
u moře střídat s výlety na zajímavá místa Riviéry,
z nichž většina skýtá také možnosti koupání.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v poledních hodinách.
2. den – NICE – město s romantickou starou částí
i palmovou Anglickou promenádou, vyhlídka Le Chateau na město a starý původně římský přístav, možnost koupání.
3. den – Volný den u moře.
4. den – ST. TROPEZ – jedna z hlavních turistických
atrakcí Riviéry. Jeho krásu objevily významné osobnosti: P. Signac, H. Matisse a S.G. Colettová. Po
R. Vadimovi a B. Bardot následovala vlna turistů, kteří
přijíždějí do tohoto malebného místa. PORT
GRIMAUD – unikátní lagunové městečko, které je protknuto vodními toky. Malebná vesnička
GRIMAUD s ruinami středověkého hradu.
5. den – Volný den u moře.
6. den – Středisko květinářství ANTIBES – městečko
ležící při patě skalnatého poloostrova CAP D’ANTIBES, který je symbolem luxusního života na Riviéře
již od 20. let. Možnost prohlídky Picassova muzea.
CANNES – místo konání světoznámých filmových festivalů. Procházka po přímořské palmové promenádě
Croisette, staré čtvrti Le Suqeut s krásným výhledem
na přístav a Festivalový palác.
7. den – Volný den u moře nebo fakultativně výlet:
MARSEILLE – největší francouzský přístav s dlouhou
historií již od dob římského osídlení. Překrásná
vyhlídka na město a ostrovy od katedrály Notre Dame
de la Garde. Možnost lodního výletu na CHATEAU D’IF
a FRIOULLSKÉ OSTROVY (lodě se platí na místě).
8. den – Volný den u moře.
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9. den – ÉZE – skalní hnízdo alpského předhůří s překrásnými výhledy na celé pobřeží. MONACO – MONTE
CARLO – krásou zářící malé knížectví. Možnost návštěvy Oceánografického muzea, katedrály knížecí
rodiny nebo Knížecího paláce a v Monte Carlu slavného Casina.
10. den – Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

131-01

3.9. – 12.9.

11 990,-

C, B, E

Odjezd: C též z Brna, B z Pardubic a H.K, E odjezd též
z Příbrami, Písku a Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování
v mobilhomech s možností vaření (dvoulůžkové ložnice), průvodce.
Fakultativně: 7x večeře - 2660 Kč, pojištění léč. výloh
a storna 330 Kč, výlet 7. den 390 Kč/os.

URGEL, který hrál v minulých dobách významnou
úlohu v duchovním životě obyvatel pod Pyrenejemi.
Dojezd na pobřeží.
5. den - FIGUERES – návštěva muzea Salvatora Dalího.
BESALÚ – malé, ale velmi pěkné historické městečko
ve vnitrozemí, založené již Římany se zachovalou románskou architekturou známé svým kamenným středověkým opevněným mostem. GERONA – malebné
historické město s pěknou katedrálou, která skrývá
unikátní gobelín Stvoření, krásné uličky starého
města.
6. den - MONTSERRAT – horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jde o jedno
z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené
Panně Marii Montserratské. Odpoledne odpočinek
a koupání.

KRÁSY ANDORRY
A MALEBNÉHO
KATALÁNSKÉHO POBŘEŽÍ
Katalánské pobřeží zdaleka nejsou jen písečné pláže.
Přímo vedle pláží nebo jen v nedaleké vzdálenosti leží
mnoho zajímavých středověkých městeček, která jsou
rájem pro fotografy milující romantická zákoutí. Náš
zájezd propojuje návštěvu těchto zajímavých míst
s návštěvou Andorry, ministátečku, který leží v srdci
Pyrenejí.
Cadaqués

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Příjezd do ANDORRY, nejvýše položeného
ministátečku Evropy, ubytování, volno.
3. den - Výlet v oblasti trojmezí Andorra – Francie –
Španělsko. Výjezd na sedlo PORT D’ ENVALIRA (2408
m). Krátká vycházka na hřeben mezi Francií a Andorrou s vyhlídkami na obě strany. Přejezd do údolí
VALIRA D’ORIENT, odtud výlet do oblasti mnoha jezer
a jezírek, ESTANY DELS PESSONS, DE LES FONTS,
RODO a další. Cesta malebnou krajinou podél potoků
a jezírek, kterou uzavírají vrcholy Pic dels Pessons
(2846 m) a Pic de Pibus (2858 m).
4. den - ANDORRA LA VELLA – nejvýše položené
hlavní město Evropy (1080 m). Staré město je charakteristické svými kamennými ulicemi a domy. Po
cestě na pobřeží návštěva kostela LA SEU DE

7. den – Návštěva starobylého městečka PALS, které
má zajímavou polohu na kopci, a ze kterého lze spatřit
i mohutný hřeben Pyrenejí oddělující Katalánsko
a Francii. V městečku se nachází mnoho malebných
zákoutí, kde je možné nafotit nádherné snímky. Dále
CADAQUÉS – bílé pobřežní městečko, které svou romantickou krásou lákalo i řadu umělců (např. S.Dalího). Pobřeží je tvořeno malými plážemi a rozeklanými
útesy, které zvyšují atraktivitu tohoto místa. V romantických bílých uličkách najdete opět mnoho krásných zákoutí.
8. den - Výlet za krásami pobřeží. BLANES – návštěva
botanické zahrady. Romantický výlet lodí podél skalnatého pobřeží do TOSSY DE MAR – starobylé městečko s dávnou minulostí, rozložené v malebném zálivu a známé nádhernou a stále čistou pláží.
9. den - Pobyt u moře s koupáním nebo návštěva
BARCELONY (UNESCO) – metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a hlavně velké množství staveb
slavného španělského architekta Antoni Gaudího. Večer odjezd do Čech.
10. den – Návrat v podvečerních až večerních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

132-01

4.6. – 13.6.

12 990,-

A

Sleva 55+: 400 Kč/os.
Odjezd: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenzi.
Fakultativně: poj. léčeb. výloh a storna – 330 Kč/os.

Sevilla

ŠPANĚLSKO – okruh
s pobytem v ANDALUSII
Zájezd propojující pobytové dny na pobřeží Costa del
Sol s návštěvou měst, která lze bez nadsázky nazvat
„perlami Španělska“.
Cordoba

Program zájezdu:
1. den – Odjezd v ranních hodinách.
2. den – Devítihodinová prohlídka města BARCELONA metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav,
vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a hlavně
velké množství staveb slavného španělského architekta
Antoni Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera
aj.). Přejezd na ubytování.
3. den - Cesta do Andalusie, prohlídka centra VALENCIE,
které je třetím největším městem Španělska a je bohaté
na různé památky. Město má neopakovatelnou atmosféru,
rušný přístav a je proslulé svými slavnostmi a fiestami.
Dochovaly se zde středověké hradby s věžemi a několik
starobylých kostelů včetně katedrály La Seo. Pokračování
v cestě na jih.

8. den - ANTEQUERA – bílé romantické město ležící v pohoří El Torcal s maurskou pevností, odkud jsou nádherné
výhledy na centrum a široké okolí. Historické centrum
je tvořeno převážně kostely z období renesance. Procházka v PŘÍRODNÍM PARKU TORCAL DE ANTEQUERA,
kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní městečko.
Území je chráněnou krajinnou oblastí. Na závěr prohlídka
města MALAGA – přímořské historické město s mohutnou katedrálou, maurskou pevností a rodným domem
Pabla Picassa.
9. den - Pobyt u moře.
10. den – SEVILLA (UNESCO) - perla Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým
zámkem v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí.
CORDOBA (UNESCO) - jedinečná maurská mešita přestavěná na křesťanskou katedrálu, krásné zahrady starého
Alcazaru, bílá židovská čtvrť s úzkými uličkami.
11. den – TOLEDO (UNESCO) – krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca a Del Tránsito, romantické uličky bývalé maurské a židovské čtvrti.
12. den – Prohlídka MADRIDU – hlavní město Španělska,
Královský palác, Plaza Mayor, Puerta del Sol. V podvečer
odjezd do Čech.
13. den - Příjezd v odpoledních hod.

Madrid
Sevilla

4. den - GRANADA (UNESCO) - město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády, palác Alhambra (vstupné potvrdí CK 1 měsíc před odjezdem),
letohrádek Generalife se zahradami, pevnost Alcazaba,
čtvrť Albaicín se širokým výhledem.
5. den - Pobyt u moře.
6. den - Výlet na GIBRALTAR - britská kolonie, pevnost
střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, jediná volně žijící
kolonie opic v Evropě. Malebné bílé městečko ve vnitrozemí ve skalní rozsedlině RONDA, které svou romantikou uchvátí každého návštěvníka.
7. den - Pobyt u moře. Půldenní výlet do NERJI (letovisko
a známé jeskyně Cuevas de Nerja s jeskynními malbami
starými až 20 000 let).

Číslo záj.

Termín

133-01
134-01

2022
2022

Cena

Odjezd

Odjezdy: A též z Plzně, B z Pardubic a H.K, C z Brna
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
10x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s vlastním přísl.), 6x
polopenze, 4x snídaně.
Fakultativně: poj. léč. výloh a roz. storna: 460 Kč, 1/1 pokoj
5500 Kč/*5900 Kč (povinný). Vstupné do Alhambry s rezervací 1000 Kč - nutno objednat při přihlášení, rezervaci
španělská CK však potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena. Rezervace nutná v CK: Barcelona - Sagrada Familia - 19 Eur,
jeskyně Nerja cca 14 Eur, Madrid - král. palác cca 36 Eur
- platba na místě.
Cordoba

KRÁSY ANDALUSIE – letecky
Tento náš zájezd je zaměřen na poznání nádherné pohádkové oblasti Andalusie. Navštívíme světově proslulá
místa s maurskou historií jako jsou Granada, Sevilla, ev.
Cordoba, ale i bílá andaluská městečka, často neuvěřitelně rozložená na skalních útesech. Zájezd si zpestříme
výlety do zajímavých přírodních oblastí (např. NP Torcal,
skála Gibraltar).
ROZŠÍŘENÝ PROGRAM

Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy, přílet do Andalusie.
2. den - Procházka v PŘÍRODNÍM PARKU TORCAL DE
ANTEQUERA, kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní
městečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli
hojnému výskytu vzácných rostlin. ANTEQUERA – zastávka u unikátní památky – dolmenů na okraji městečka.
Prohlídka města CORDOBA, jednoho ze skvostů Andalusie
se spoustou zajímavých památek - katedrála/mešita,
římský most, židovská čtvrť aj.
3. den - Výlet do srdce Andalusie - města GRANADA
(UNESCO) - zasazeného do přírody na úpatí pohoří Sierra
Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády (palác Alhambra, letohrádek Generalife se
zahradami, pevnost Alcazaba, čtvrť Albaicín se širokým
výhledem aj.).
4. den - Odjezd brzy ráno na dlouhý výlet za dalšími jedinečnými místy Andalusie. Zastávka v romantickém
městečku VEJER DE LA FRONTERA – půvabné „bílé
městečko“ s krásnými vyhlídkami. Prohlídka centra
města CÁDIZ – malebné bílé město ležící na úzkém poloostrově, významný přístav, pěkná katedrála, příjemné
promenády. Na závěr zastávka ve „městě sherry“ –
JEREZ DE LA FRONTERA.
5. den - Pobyt u moře. Pro zájemce půldenní výlet vláčkem (jízdné cca 3,6 Eur jedna cesta) s průvodcem do
nedalekého města MALAGA – přímořské historické
město s mohutnou katedrálou, maurskou pevností
a rodným domem Pabla Picassa.
6. den - Prohlídka GIBRALTARU- britská kolonie s bezcelní zónou, výlet na mohutnou skálu s pevností a s výhledy na africký kontinent. Jediná volně žijící kolonie
opic v Evropě. Přejezd přes hory do oblasti bílých městeček a návštěva Rondy. RONDA – malebné nad skalní
rozsedlinou rozložené městečko, které upoutá každého
návštěvníka svou roztomilostí.
7. den - Pobyt u moře nebo možnost fakultativního výletu
do Sevilly. SEVILLA (UNESCO) - město přezdívané pro
svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou
v Evropě, s překrásným romantickým zámkem v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí.
8. den - Transfer z hotelu na letiště a odlet do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena

135-01
135-02

13.5. – 20.5.
30.9. – 7.10.

25 99025 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Andalusie, průvodce,
bus na výlety, 7x ubytování v hotelu**** (2lůžk. pokoje s přísl.),
7x polopenzi vč. sklenice vody a vína k večeři.
Fakultativně: vstupné do Alhambry s rezervací 900 Kč nutno objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK
však potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka
bude klientovi obratem vrácena.
Pojištění léč. výloh a rozšířeného storna 480 Kč.
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Barcelona

Murcie

ŠPANĚLSKO,
FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
Opět jsme pro Vás připravili velmi zajímavý kombinovaný
zájezd, kde se můžete rekreovat jak na plážích francouzské Riviéry, tak na španělském pobřeží Costa Maresme. Zároveň poznáte atraktivní místa v okolí pobytových míst, kam budou směřovat naše výlety. Španělská
Costa Maresme tvoří začátek Costa Dorada, tj. Zlatého
pobřeží, které se tak nazývá pro své dlouhé písečné
pláže. U zájezdů je ubytování ve Španělsku v hotelu systému Fortuna (tj. **/*** hotel na pobřeží Costa Brava
nebo Costa Maresme).
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v poledních hodinách.
2. den – Pobyt u moře.
3. den – MONTSERRAT – horský benediktinský klášter
ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jde o jedno z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii
Montserratské. BARCELONA (UNESCO) – metropole
Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a hlavně velké
množství staveb slavného španělského architekta Antoni Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera
aj.).
4. den – BLANES – návštěva botanické zahrady. Romantický výlet lodí podél skalnatého pobřeží do TOSSY
DE MAR – starobylé městečko s dávnou minulostí, rozložené v malebném zálivu a známé čistotou pláže
(modrá vlajka EU), právem nazývané „perlou pobřeží“.
Prohlídka městečka a hradeb bývalé pevnosti z 12.století, možnost koupání.
5. den – FIGUERES – návštěva muzea Salvatora Dalího.
BESALÚ – malé historické městečko ve vnitrozemí,
založené již Římany se zachovalou románskou architekturou známé svým kamenným středověkým opevněným mostem. GERONA – malebné historické město
s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín
Stvoření, krásné uličky starého města.
6. den – Pobyt u moře.
7. den – Přejezd do Francie, zastávka v MARSEILLE –
největší francouzský středomořský přístav s dlouhou
historií již od dob římského osídlení. Překrásná vyhlídka
na město a ostrovy od katedrály Notre Dame de la
Garde.
8. den – ST. TROPEZ – jedna z hlavních turistických
atrakcí Riviéry. Jeho krásu objevily významné osobnosti: P. Signac, H. Matisse a S.G. Colettová. Po R. Vadimovi a B. Bardot následovala vlna turistů, kteří přijíždějí

Barcelona
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do tohoto malebného místa. Možnost koupání. PORT
GRIMAUD – unikátní lagunové městečko, které je protknuto množstvím vodních toků. Romantické městečko
RAMATUELLE.
9. den – NICE – město s romantickou starou částí i palmovou Anglickou promenádou. MONACO – MONTE
CARLO – krásou zářící malé knížectví. Možnost návštěvy
Oceánografického muzea, katedrály knížecí rodiny nebo
Knížecího paláce a v Monte Carlu slavného Casina.
10. den – Příjezd v odpoledních hodinách.
Číslo záj.
136-01
136-02

Termín
18.6. – 27.6.
3.9. – 12.9.

Cena
13 990,14 590,-

Odjezd
A, B, C
A, B, C

Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B odjezd též z Pardubic,
Hradce Králové, C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu ve Španělsku (2lůžk. pokoje s přísl.), 5x
polopenzi, 2x ubyt. v hotelu ve Francii (2lůžk. pokoje
s přísl.).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
2x snídaně ve Francii: 360 Kč/os.

ročný pochod cca 6 km s převýšením do 200 m, převážně pak z kopce. Po návratu k autobusu budeme
pokračovat k zálivu u vesničky Portmán, kde se nachází
krásný záliv s černou pláží (zde se zájemci mohou
vykoupat). Odpoledne se zastavíme na prohlídku městečka CARTAGENA, jehož historie sahá až do starověku. Projdeme se po hlavních ulicích historického
centra, kde uvidíme řadu krásných secesních vil
z počátku 20.století. Poté navštívíme římské divadlo
a další památky.
5. den – Volný den u moře. Pro zájemce doporučujeme
fakultativní výlet – Okružní plavba lagunou. Uvidíte nejznámější zátoky jako „Tureckou zátoku“ nebo zátoku
nazývanou „Borovice“. Krásný výhled budete mít i na
všech pět ostrovů laguny (Barón,Perdiguera,Redondela,Ciervo a Sujeto).
6. den – Celodenní výlet – ráno si prohlédneme centrum
historického městečka ELCHE s pěknou katedrálou
Panny Marie a rozsáhlým palmovým hájem, který je největší v Evropě. Odpoledne následuje prohlídka
ALICANTE, významného přímořského města, které
svojí architekturou připomíná francouzské Nice. Projdeme se po pevnosti, přímořské promenádě, navštívíme uličky historického středu.
7. den – Volný den u moře.
8. den – Transfer na letiště, odlet do Prahy.

ŠPANĚLSKÉ „MRTVÉ MOŘE“
– LAGUNA MAR MENOR
- letecky
Vydejte se na zájezd do střední části Španělska, do
oblasti Mar Menor. Moře v laguně Mar Menor mívá
i o několik stupňů vyšší teplotu než ve Středozemním
moři a voda zde je slanější. Proto získalo přezdívku „Mrtvé
moře Evropy“. Zdejší příznivé klima působí na dýchací
cesty a napomáhá léčit kožní nemoce, bolavé klouby,
revma a další onemocnění pohybového aparátu. Mar
Menor je velmi dobře znám i pro výskyt „léčivého bahna“.
Na tomto zájezdu můžete kombinovat koupání v moři
i laguně s návštěvou zajímavých turistických atrakcí této
oblasti.
Program zájezdu:
1. den – Přílet do Španělska. Transfer do hotelu. Ubytování.
2. den – Procházka s průvodcem po letovisku
LA MANGA, které leží na šíji mezi Středozemním
mořem a lagunou. Výstup na vyhlídku, kde se Vám otevře panoramatický pohled na celou zátoku, moře
i lagunu. Dále „přebrodění“ části mělké laguny na ostrůvek ISLA DEL CIERVO (Jelenní ostrov).
3. den – Celodenní autobusový výlet za krásami kraje
Murcie. Nejprve se zastavíme u svatyně patronky města
– SANTUARIO DE LA FUESANTA, která se nachází
v horách 6 km od Murcie.
Poté následuje návštěva krásného historického města
MURCIE s pěkným starým městem a mnoha památkami, připomínajícími její bohatou minulost. Na závěr
dne se zastavíme v přírodních bahenních lázních
v SAN PEDRO DE PINATAR.
4. den – Celodenní výlet. Ráno nás čeká turistika
v národním parku - NP CALBLANQUE. Jedná se o nená-

Číslo záj.

Termín

Cena

137-01
137-02

7.6. – 14.6.
23.9. – 30.9.

23 990,23 990,-

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Murcia –
Praha, transfery, výlety dle programu, průvodce,
7x ubytování v hotelu**** (dvoulůžk. pokoje s přísl.),
7x polopenze formou švédských stolů vč. vody a vína
k večeři.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna 480 Kč,
1/1 pokoj 3500 Kč (povinný).

Port de Soller

Marsaxlokk

PŘÍRODNÍ KRÁSY
A KULTURA MALLORCY
- letecky
Mallorca je jako stvořená pro poznávání jak přírodních krás
(divoké pohoří Serra de Tramutana dosahující výšky přes
1 400 m n. m., rozeklané pobřeží s útesy, úchvatné soutěsky,
krasové jeskyně) tak i kulturních památek. Svou rozmanitostí zaujme a příjemně překvapí každého návštěvníka.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z ČR na Mallorcu.
2. den – Volný den u moře.
3. den – Výlet do jihozápadní části ostrova. Přejezd přes
jižní část pohoří SERRA DE TRAMUNTANA do městečka
Valldemossa. Městečko VALLDEMOSSA – malebné
městečko s kartuziánským klášterem, které se zalíbilo
i F. Chopinovi a G. Sandové. ESTELLENCS – starobylá
obec na strmých horských svazích s nádhernými
výhledy. Přejezd přes vyhlídku MIRADOR DE RICARDO
ROCA (výhledy na temně modré moře a příkrá skaliska)
do původního rybářského přístavu PORT D’ANDRATX.
Na závěr dne koupání na plážích jižní části ostrova.
4. den – Výlet do severní části Mallorcy k mysu CAP DE
FORMENTOR – poloostrov s mohutnými skalnatými
útesy. PORT DE POLLENCA – pěkný přístav, východisko
výletních lodí. Kouzelné městečko ALCÚDIA připomínající ve svém středu barcelonskou gotickou čtvrť
a s památkami na římskou část dějin. Koupání na
některé ze zdejších pěkných pláží.
5. den – Dopoledne podrobná prohlídka města PALMA
DE MALLORCA – hlavní město ostrova s významnými
památkami připomínajícími jeho pohnutou minulost.
Monumentální gotická katedrála La Seu postavená na
zbytcích mešity, palác de l’Almudaina (původně arabský
Alcazar), kostel sv. Eulanie, klášter sv. Františka, Arabské lázně aj. Odpoledne koupání a odpočinek na pláži.
6. den – Návštěva romantických městeček SOLLER
a PORT DE SOLLER. Zájemci mohou mezi městečky projet historickou tramvají. V případě pěkného počasí možnost výletu lodí (platí se na místě) do romantické zátoky
SA CALOBRA. Odtud procházka přes několik tunelů k ústí
soutěsky TORRENT DE PAREIS a dále do nitra druhé největší evropské erozní soutěsky nebo koupání na romantické pláži. Cestou návštěva kláštera LLUC – hlavní poutní
místo na ostrově proslulé již ve středověku díky tmavé
sošce Panny Marie (La Moreneta).
7. den – Pobyt u moře.
8. den – Odlet do Prahy.

Sa Calobra

Sa Calobra

Číslo záj.

Termín

Cena

138-01

24.9. – 1.10.

22 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu na Mallorcu a zpět,
doprava autobusem na výlety, 7x ubytování v hotelu
(2lůžk. pokoje s přísl.), 7x polopenze, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (platba na místě).
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna 480 Kč.

OSTROV MALTA
– pobyty pro klienty 55+
Díky své unikátní poloze v centrálním Středomoří mezi
Sicílií a Tuniskem, byla Malta odpradávna křižovatkou
mnoha odlišných kultur. Historie tu dýchá prakticky
z každého města či městečka. Kromě nepřeberného
množství historických památek nabízí Malta i mnohé přírodní krásy, především podél členitého pobřeží, které láká
k příjemným procházkám s krásnými výhledy. Velkou
výhodou je snadná dostupnost všech zajímavých míst
díky nevelkým vzdálenostem.
Každý den průvodce pořádá výlety po pamětihodnostech
a nejkrásnějších místech ostrova Malta. K výletům je
využívána hustá síť autobusové dopravy. V ceně zájezdu
je týdenní karta na dopravu po celém ostrově.
Výlety v ceně:
VALLETTA (UNESCO) - impozantně opevněné hlavní
město Malty. Zajímavý Velmistrovský palác, krásně zdobená katedrála Sv. Jana, pevnost St. Elmo aj.
MARSAXLOKK - malebný přístav plný barevných člunů.
TARXIEN (UNESCO) - pozůstatky velkého chrámového
komplexu pocházejícího z období 3800 - 2500 př.n.l.
MOSTA - chrám Nanebevzetí Panny Marie s monumentální kopulí o průměru 52 m.

MDINA - perla mezi maltskými městy, opevněná
mohutnými středověkými hradbami, ze kterých je
výhled přes půl ostrova.
RABAT - živé městečko, jehož pamětihodnosti se
nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno
nad katakombami hřbitova z římské doby.
ÚTESY DINGLI - procházka nad strmými útesy
s úchvatnými vyhlídkami.
MODRÁ JESKYNĚ - jižní pobřeží se strmými útesy, do
kterých se zařezává soustava jeskyní s největší modrou
jeskyní.
HAGAR QIM (UNESCO) a MNAJDRA (UNESCO) - chrámové komplexy z mladší doby kamenné.
Ubytování je zajištěno v hotelu Soreda, který je v klidné
části letoviska Qawra, 200 m k pobřežní promenádě,
v okolí restaurace, bary, obchůdky, 200 m od zastávky
autobusu.
Hotel má vnitřní vyhřívaný bazén, venkovní bazén,
střešní bazén, ﬁtness, saunu, vířivku, terasu s lehátky
a slunečníky zdarma (omezený počet).
Ubytování je ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím, fén, balkon, TV, minibar, sada na přípravu
kávy/čaje, klimatizace, WIFI.
Číslo záj.

Termín

Cena za osobu
55+
do 55 let

139-01

21.4. - 28.4.

18 490,-

18 990,-

139-02

28.4. – 5.5.

19 490,-

19 990,-

139-03

20.10. – 27.10.

19 490,-

19 990,-

139-04

27.10. – 3.11.

18 490,-

18 990,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi vč. sklenky
vína a minerální vody k večeři, letenku Praha – Malta –
Praha, transfery z / na letiště, program výletů s průvodcem, týdenní kartu na dopravu, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupné.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna –
280 Kč, 1/1 pokoj 3600 Kč (povinný).
Průvodce podává výklad den před výletem, nesmí přímo
u památek.
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Bonifacio

ROMANTICKÁ KORSIKA
Poznejte s námi překrásný ostrov se špatnou pověstí,
jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík ve své knize
„Na ostrově krevní msty“. Strmé hory dosahující výšky
přes 2500 m se zde tyčí nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy starobylých korsických městeček zasazených v překrásné přírodě i koupání na západním
pobřeží. Ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příroda
nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale
i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí
ve stínu staletých pinií a korkových dubů.
POLOPENZE

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – Trajektem do BASTIE na KORSICE. Návštěva
starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím
pokračujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po
celé Korsice.
3. den – Dopoledne odpočinek u moře, kde dlouhá
písčitá pláž na jedné straně zakončená městečkem
a na druhé skalisky s janovskou věží skýtá každému
co žádá. Odpoledne prohlídka městečka PROPRIANO.
4. den – Ráno pro zájemce výlet s turistikou s překrásnou scenerií skalních věží BAVELLA, které patří k
nejznámějším atrakcím ostrova. Odpoledne pobyt
u moře.
5. den – Koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště
prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
6. den – Návštěva bizarních skal CALANCHE (UNESCO).
Po krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné
skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou
moře, pokračujeme do nedalekého PORTA, které je jednou z dalších perel Korsiky. Při zpáteční cestě zastávka
v Napoleonově městě AJACCIU, kde navštívíme jeho
rodný dům s muzeem. Vyvrcholením dne bude vyhlídka

od Tour de la Parate na proslulé „Krvavé ostrovy“, které
byly kdysi útočištěm pirátů. Příjezd zpět v pozdních hodinách.
7. den – Ráno si prohlédneme „nejkorsičtější“ město
SARTENE. Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne
duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokračujeme do vyhlášeného BONIFACIA. Prohlídka
města, které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná
projížďka lodí pod skalnatými útesy.
8. den – Koupání a pobyt u moře.
9. den – Přístav BASTIA, trajekt. Odjezd do ČR.
10. den – Návrat do ČR.
Číslo záj.
140-01

Termín
27.8. – 5.9.

Cena
14 590,-

Odjezd
A

Odjezdy: A též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, vstupní
a výstupní poplatek, pobytovou taxu, 7x ubytování
v chatkách (kuchyňka, 2 ložnice, přislušenství),
7x snídaně + 6x večeře (jednoduchá strava, připravovaná
českou kuchařkou - popis viz propozice zájezdu na internetu), průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
Calanche

zájemce s výstupem na PUNTA VELACO (1 488 m) s fantastickým výhledem na východní i západní pobřeží Korsiky.
5. den – Ráno si prohlédneme „nejkorsičtější“ město
SARTENE. Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne
duch minulosti krevní msty a pirátských výprav.
Pokračujeme do vyhlášeného BONIFACIA. Prohlídka
města, které je se svými bělostnými útesy řazeno
k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce
krásná projížďka lodí pod skalnatými útesy.
6. den – Brzy ráno odjezd na výlet podél západního
pobřeží. Cestou navštívíme bizarní skály CALANCHE
(UNESCO). Po krátké procházce touto pastvou pro oči,
kde barevné skalní útvary ostře kontrastují s azurovou
hladinou moře, se krátce zastavíme ve vyhlášeném
letovisku PORTO. Krátký přejezd do Evisy, východiště
jedné z nejznámějších atrakcí ostrova, soutěsky
SPELUNCA. Pohodová turistika s možností koupání
v kaskádách. Pozdě večer příjezd.
7. den – Pobyt u moře.
8. den – Středně náročná turistika v oblasti ZONZY –
vrchol MONTE CALVA (1 377 m) s pěknou vyhlídkou,
vodopád tzv. „ČŮRAJÍCÍ KOHOUTEK“. V podvečer prohlídka městečka PROPRIANO..
9. den – Přejezd do Tatone, lehká turistika k salaším
TOLA s vynikajícím sýrem a vínem, pro zájemce pohodová turistika k nejhezčím kaskádám Korsiky na řece
MANGANELO a pod majestátním více než 2 500 metrů
vysokým Monte Rotondo. Pozdě odpoledne návštěva
starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Nocleh v hotelu.
10. den – Po snídani odjezd do BASTIE, prohlídka přístavního města dle času trajektu, plavba do Itálie.
Odjezd směr ČR.
11. den – Návrat do ČR.

ROMANTICKÁ KORSIKA
– varianta s horami, vodopády
a kaskádami
POLOPENZE

bazén v kempu

pláž u kempu
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Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – Trajektem do BASTIE na KORSICE. Průjezd
hornatým vnitrozemím. Krátká túra s koupáním
v horách v kouzelných ANGLICKÝCH KASKÁDÁCH.
Pokračujeme do zátoky Propriano, ubytování v bungalovech. Dojezd v pozdních hodinách.
3. den – Koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro
zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště
prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
4. den – Brzy ráno pohodová turistika pod siluetou skalních
věží BAVELLA ke skalnímu oknu TROU DE LA BOMBE, pro

Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

141-01
323-01

11.6. – 21.6.
*3.9. – 12.9.

15 590,15 290,-

A
A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, vstupní
a výstupní poplatek, pobytovou taxu, 8x ubytování
(v chatkách - kuchyňka, 2 ložnice, příslušenství),
7x snídaně + 6x večeře (jednoduchá strava, připravovaná
českou kuchařkou), 1x ubytování v Corte se snídaní, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 390 Kč.
*7x ubytování, přesný program najdete na straně 98.

Efes

Istanbul

TURECKÉ ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z ČR v poledních hodinách přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko.
2. den - Dopoledne příjezd do Edirne, ubytování.
EDIRNE, město nazývané „brána Orientu“, bývalé hlavní
město Osmanské říše - překrásná Selimova mešita
(UNESCO), Stará mešita, Edirnské muzeum, Mešita se
třemi galeriemi, návštěva bazarů, večerní město.
3. den - Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie. Starodávná TRÓJA
(UNESCO) - prohlídka jedné z nejslavnějších archeologických lokalit. Ubytování v oblasti Ayvaliku.
4. den - Návštěva velkolepé akropole PERGAMON
(UNESCO), jedna z nejpůsobivějších památek
v Turecku, neobyčejné divadlo vystavěné v 3. stol.
př.n.l. s 10 000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův
chrám, Diův oltář. ASCLEPION – starodávné lékařské
centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti se starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá
hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu
Egejského moře v oblasti KUŞADASI.
5. den - Pobyt u moře, individuální volno – možnost
návštěvy centra Kuşadasi.
6. den - Nejzachovalejší antické město východního
Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné
obchodní středisko, zříceniny starověkého města
s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa ARTEMIDINA CHRÁMU, Hadriánův chrám, Celsova knihovna,
Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu,
antické Velké divadlo, Slavičí vrch, místo údajného
posledního pobytu P. Marie. MILÉT, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi
císařovny Faustiny. DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu.
7. den - Pobyt u moře. Možnost fakult. výletu na řecký
OSTROV SAMOS nebo plavba kolem pobřeží.
8. den - Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku
AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými
památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon, stadion.
HIERAPOLIS (UNESCO), antické město s divadlem,
lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE
(UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových
kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“.
Ubytování v okolí Pamukkale.
9. den - Ráno odjezd do ISTANBULU, města protnutého
Bosporskou úžinou a posetého kopulemi a minarety.
Ubytování a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu, Večeře v centru města.
10. den - ISTANBUL, celodenní prohlídka města. Hagia
Sofia nejpůsobivější památka starého Istanbulu
„chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita se šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác Topkapi, plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí
z Izniku aj. Večeře v centru města, návrat na hotel
v Istanbulu.
11. den – Dokončení prohlídky ISTANBULU, návštěva
Velkého bazaru – 4 500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami. Odjezd zpět do ČR.
12. den - Předpokládaný návrat v poledních hod. do ČR.

Číslo záj.
142-01
144-01
145-01

Termín
22.9. – 3.10.
**22.9. – 2.10.
***11.6. – 20.6.

Cena
Odjezd
18 990,B, C
22 990,- 1 cesta let.
26 390,- letecky

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekt přes
Dardanely, 9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje
s přísl. (z toho 4x u moře), 9x snídani, 6x večeři
(Kusadasi, Istanbul), průvodce. Fakultativně: poj.
léč. výloh a storna 420 Kč, 1/1 pokoj – 3900 Kč (pov.).
**Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekt přes
Dardanely, let Istanbul – Praha vč. tax, transfer na
letiště, 9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s přísl.
(z toho 4x u moře), 9x snídani, 6x večeři (Kusadasi,
Istanbul), průvodce. Fakultativně: poj. léč. výloh a
roz. storna 590 Kč, 1/1 pokoj – 3900 Kč (povinný).
***Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Istanbul – Praha vč. tax, dopravu klim. busem po Turecku,
trajekt přes Dardanely, transfery z/na letiště, 9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s přísl. (z toho 4x
u moře), 9x snídani, 6x večeři (Kusadasi, Istanbul),
průvodce. Fakultativně: poj. léč. výloh a roz. storna
530 Kč, 1/1 pokoj – 3900 Kč (povinný).
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (platí se na místě),
bakšišné
Přesný program všech variant najdete na
www.ckmayer.cz nebo žádejte v kanceláři.

OKRUH MALOU ASIÍ S POBYTEM
NA TURECKÉ RIVIÉŘE
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den - Zastávka v srbské metropoli BĚLEHRAD u pevnosti Kalemegdan. Nocleh v Soﬁi.
3. den - Průjezd Trákií do ISTANBULU. Po večeři možnost procházky večerním městem.
4. den - ISTANBUL - Sulejmanova mešita, mešita Rustema Paši nebo procházka po Velkém bazaru. ANKARA
- město, které se stalo tureckou metropolí v roce 1923.
5. den - Prohlídka nejkrásnější části ANKARY s pozůstatky z dob antického Říma a největší ankarské mešity
Haci Bayram Veliho. Průjezd podél slaného jezera
TUZ GŐLÜ. Odpoledne příjezd do KAPPADOKIE, která je
unikátní vulkanickou krajinou. GÖREME - údolí, v němž
je soustředěno největší množství skalních kaplí a klášterů. Mnohé z nich ukrývají skvostné byzantské fresky.
6. den - Časně ráno možnost fakult. letu balónem (nelze
garantovat). Navštívíme vesnici UCHISAR, které vévodí

hrad z tufové skály. Projedeme údolím ZELVE, kde se
nachází soubor skalních věží a zbytky byzantských kostelů s freskami. Sestoupíme do podzemního města
KAYMAKLI, které je nejvýznamnějším z desítek podzemních měst v Kappadokii.
7. den - Zastávka u KARAVANSERAY SULTANHANI −
malé pevnosti, která sloužila jako ochrana při odpočinku obchodních karavan. KONYA − významné město
muslimských věřících s věhlasnou mešitou. Přejezd na
tureckou Riviéru.
8. den – Pobyt u moře.
9. den - Program v oblasti starověké PAMFÝLIE - jednou z metropolí byl ASPENDOS, kde si prohlédneme
nejzachovalejší antické divadlo na světě. SIDÉ v sobě
snoubí rušné letovisko s antickým městem, z něhož se
dochovaly kolonády, brány nebo lázně, kde se prý koupala i egyptská královna Kleopatra. PERGE bylo jedním
z center starověké Pamfýlie. Má nejzachovalejší antický
areál v oblasti turecké Riviéry a nabízí téměř 300 metrů
dlouhou kolonádu, rozlehlé lázně, zachované náměstí
s obchody, stadión, divadlo nebo helénistickou bránu.
10. den - Výlet do oblasti horské PISIDIE k tajemnému
starověkému městu, orlímu hnízdu TERMESSOS, jehož
antické ruiny se nacházejí ve výšce přes 1000 metrů
v úchvatné přírodní scenerii v džungli národního parku.
Při lehké túře zde narazíme mj. na zachovalé divadlo,
nebo skalní hroby a sarkofágy z antického období.
PHASELIS: Piniový háj s pozůstatky starověké ulice,
divadla, obchodů a domů obklopují tři pohádkové zálivy
s průzračnou vodou, kde bude možnost vykoupání
a malého odpočinku. Odpoledne se vydáme k mytické
CHIMÉŘE pod horou Olympos.
11. den - Pobyt u moře. Pro zájemce odpoledne půldenní
výlet k vodopádům KURSUNULU, soustavě jezírek propojených vodopády připomínajícími zmenšená Plitvická
jezera. ANTALYA (Hadriánova brána, zajímavé muzeum
aj.), dnes největší město jižního Turecka.
12. den - Cesta podél pobřeží a program ve starověké
LÝKII. Zastávka ve starověkém městě MYRA, které bylo
svého času metropolí lýkijské federace. Tady si prohlédneme antické divadlo a především úchvatné lýkijské skalní hrobky, jež imitovaly domy živých. Možnost
plavby výletní bárkou k ostrovu KEKOVA s tureckou
Atlantidou − potopeným antickým městem a k městečku KALE s působivými lýckými sarkofágy.
13. den - Pobyt u moře.
14. den - Pobyt u moře. Noční přejezd do Istanbulu.
15. den - ISTANBUL - město na dvou kontinentech spojených visutým mostem. Město císařů a sultánů,
krásných mešit a paláců. Fantastické památky
a neopakovatelná atmosféra. Množství byzantských
a osmanských památek jako chrám Hagia Soﬁa, Modrá
mešita, Velký bazar, palác Topkapi aj.
16. den - Přejezd do Bulharska a prohlídka SOFIE.
17. den - Ráno odjezd z Bulharska, návrat do ČR do půlnoci.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu klim. autobusem, průvodce,
14x ubytování v hotelu*** (2lůžk. pokoje s vlastním přísl.),
14x snídani, 13x večeři, pojištění léč. výloh a storna.
Fakultativně: poj. léč. výloh a roz. storna +200 Kč,
1/1 pokoj 7000 Kč (povinný).
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Delfy

Korfu, Paleokastritsa

ŘECKO – OKRUH S KOUPÁNÍM NA
PELOPONÉSU
Athény

Většina z nás se touží podívat do kolébky civilizace, za
hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka
zde zanechala ohromné kulturní dědictví, které každoročně přijíždí obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd
spojuje návštěvu těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží. Ubytování je zajištěno v letovisku Tolo,
které pro své pláže s tyrkysovým mořem patří k nejvyhlášenějším v Řecku.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd v odpoledních/večerních hod. z Prahy.
2. den – Dojezd na trajekt do Řecka.
3. den – Vylodění. Skalní kláštery v METEOŘE (UNESCO)
– v minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních tvarů. Nocleh.
4. den – Návštěva věhlasných DELF (UNESCO). Apollónův
chrám aj. Večer příjezd na ubytování do Tola.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která
si z dob své největší slávy zachovala množství památek.
Akropolis, Agora, Diův chrám aj.
7. den – Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet
na ostrovy HYDRA a SPETSES (cca 35 Euro).
8. den – Archeologický areál KORINTU se zbytky
chrámů (Apolónův chrám, Oktaviin chrám). MYKÉNY
(UNESCO) – hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu. EPIDAUROS (UNESCO) –
posvátný okrsek boha lékařství Asklepia s největším
divadlem v Řecku. NAVPLIO – malebné městečko pod
pevností, s nádhernou polohou u Argolského zálivu.
9. den – Pobyt u moře.
10. den – OLYMPIA (UNESCO) – jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku. Dojezd na trajekt.
11. den – Jízda trajektem a Itálií.
12. den – Příjezd do Prahy v ranních nebo dop. hod.
Číslo záj.

Termín

147-01

5.7. – 16.7.

16 990,-

Cena

Odjezd
B, C

147-02

28.7. - 8.8.

17 590,-

B, C

147-03

8.9. – 19.9.

16 590,-

B, C

Odjezdy: B odjezd též z Pardubic, HK, C též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, průvodce,
trajekt Itálie – Řecko a zpět (polohovací sedadla), 7x
ubytování v hotelích, 6x polopenzi, 1x snídani.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 420 Kč.
4lůžk. kabina na trajektu tam i zpět: 1 600 Kč/os. Kabiny je nutno hlásit již při přihlášení.
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BÁJNÝ OSTROV KRÉTA
- letecky

KORFU A ALBÁNIE
- letecky

Tento zájezd propojuje koupání s poznáváním největšího
řeckého ostrova, který je pro návštěvníky přitažlivý svými
přírodními krásami (členité pobřeží, hory, soutěsky)
i bohatstvím kulturních památek (mínojské paláce a další
antické památky).
Program zájezdu:
1. den – Odlet na Krétu
2. den – Přílet na Krétu. Pobyt u moře.
3. den – IRÁKLIO – hlavní město a nejvýznamnější přístav Kréty. KNÓSSOS – nejvýznamnější archeologická
lokalita na Krétě, hlavní středisko mínojské kultury
s proslulým labyrintem.
4. den – Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA TRIÁDA – královská vila z doby bronzové s výhledy na jižní pobřeží
Kréty. GORTYS – zbytky významného antického města.
FESTÓS – starověké středisko se zbytky královského
paláce. Malebné zátoky u vesničky MATALA.
5. den – Nejzdatnější se mohou vydat na náročný pěší
výlet nejdelší evropskou soutěskou SAMARIA, která je
až 300 m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“ 2-3 m
široká. Plavba lodí podél pobřeží do SFAKIE (loď není
v ceně). Snídaňový balíček místo snídaně.
6. den – Pobyt u moře.
7. den – Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO
ÁNDRO – krápníková jeskyně, mytologické rodiště nejvyššího boha Dia. Planina LASSITHI – náhorní plošina
v pohoří Dikté s tisíci malými větrnými mlýny. Ruiny
antického města LATÓ. Malebná horská vesnička
KRITSÁ. ÁGIOS NIKOLÁOS – půvabné městečko stoupající do svahu nad zátokou Mirabello.
8. den – Výlet na západní stranu ostrova. RETHYMNO –
město, kde je vedle sebe vidět stavby benátského
i tureckého typu. CHÁNIA – město s pitoreskním starým
městem.
9. den – Pobyt u moře. Zájemci mohou fakultativně (cca
130 - 160 Euro) navštívit ostrov SANTORINI. Santorini je
nejjižnější ostrůvek souostroví KYKLADY, jehož střed tvoří
ohromný mořem zatopený kráter, který návštěvníka uchvátí již při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto skalnatého kotle, jehož vrcholy jsou posety bílými stavbami
měst THIRA a IA. Pro účastníky výletu bude snídaňový
balíček a studená večeře.
10. den – Pobyt u moře. 11. den – Odlet do Prahy.

Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy na Korfu. Dle času letu přejezd
trajektem do Albánie. Ubytování.
2. den – Celodenní výlet do starobylého města GJIROKASTRA (UNESCO), rodiště bývalého diktátora Albánie,
Envera Hoxhy, návštěva citadely s hodinovou věží,
etnograﬁckého muzea, starého bazaru, či nádherné
otomanské architektury okolních čtvrtí. Cestou
zastávka u přírodní rezervace „MODRÉ OKO“, kde se
podíváme na vyvěračku křišťálové (pitné) vody
z jeskyní, které přesahuji hloubku 72 m.
3. den - Největší archeologický areál v Albánii –
BUTRINT (UNESCO). Procházka mezi zachovalými
antickými objekty a nově vybudovaným špičkovým
muzeem. Jedno z nejhezčích míst Albánské riviéry –
KSAMIL – koupání v tyrkysové zátoce.
4. den – Trajekt zpět na Korfu, ubytování, pobyt u moře.
5. den – Celodenní výlet: romantický ACHILLION zámeček císařovny Sissi, přejezd na poloostrov
KANÓNI s výhledem na Myší ostrov (Pontikonisi), klášter Vlacherna a přistávací dráhu korfského letiště
umístěnou přímo u moře. Cestou do hlavního města
Kerkyra zastávka u vykopávek starověkého města
Korfu a římských lázní, procházka parkem MON REPOS.
KERKYRA (UNESCO) - hlavní město ostrova s pevnostmi, byzantskými kostely a mnoha dalšími památkami. Procházka centrem městem okolo hlavních
památek (Stará pevnost, Palác sv. Michala a Jiří, třída
Liston, kostel sv. Spyridona). Individuální volno na
nákupy nebo návštěvu památek.
6. den – Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativně výlet
lodí do městečka PARGA (městečko na řecké pevnině
s benátskou pevností) a na řecký ostrov PAXOS.
7. den – 2. výlet: Severozápadní pobřeží ostrova městečko SIDÁRI - krásně tvarované pískovcové
skály, které dotvářejí kulisu plážím, známý Kanál
lásky. Severovýchodní pobřeží ostrova - oblíbené
turistické městečko KASSIOPI s malým přístavem.
Cesta východním pobřežím ostrova a přejezd na
západní pobřeží, návštěva likérky s ochutnávkou.
PALEOKASTRITSA - jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka se
spletitými poloostrovy v tyrkysovém moři. Vyhlídka
BELLA VISTA považovaná za nejkrásnější na
Korfu.Vyhlídka na ANGELÓKASTRO - zříceniny
byzantské pevnosti na vysokém skalisku vypínajícím
se nad pobřežím, Nádherný výhled a subtropická
vegetace dávají místu magický nádech.
8. den – Pobyt u moře.
9. den – Odlet z Korfu do Prahy.

Číslo záj.
148-01

Termín
5.6. – 15.6.

Cena
24 990,-

Cena zahrnuje: leteckou přepravu včetně tax, autobusové
výlety, 10x ubyt. v hotelu, 10x polopenzi (dle času letu), průvodce,.Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna
590 Kč, 1/1 pokoj 3500 Kč (povinný).

Číslo záj.
149-01

Termín
25.9. – 3.10.

Cena
22 990,-

Cena zahrnuje: leteckou přepravu včetně všech tax,
dopravu autobusem dle programu, průvodce, 8x nocleh v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
7-8x polopenzi (dle času letu).
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna (do 15 000 Kč)
- 320 Kč; poj. vyššího storna (do 40 000 Kč) +200 Kč.

Zakynthos

Kyklady

LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS
Program zájezdu:
1. den - Odlet do Řecka.

KYKLADSKÉ OSTROVY PAROS
A SANTORINI
s výlety na Mykonos, Délos, Naxos

2. den - OSTROV LEFKADA, pobyt u moře.
3. den - Okruh ostrovem LEFKADA. Benátská
pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný KLÁŠTER
FANEROMENI, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Horská vesnička
KARYA. Koupání na písečné PLÁŽI KATHISMA, jedna
z nejkrásnějších na ostrově a VASSILIKI.
4. den - Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet na ostrovy
Scorpios a Meganissi. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS
řeckého magnáta A. Onassise.
5. den - Přejezd na OSTROV KEFALONIE, odpočinek.
6. den - Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE, KLÁŠTER
SV. GERASIMA, zasvěcený svatému patronovi ostrova,
návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně
DROGARATI. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný
přístav s jachtami, obklopený horskými svahy. Pláž Myrtos - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město.
7. den - Trajektem přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS,
při plavbě uvidíme MODRÉ JESKYNĚ, vyhlášenou přírodní
atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek
u moře, koupání.
8.- 9. den - Okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv.
Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími,
zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na
město. Tradiční vesnice KATASTARI. PLÁŽ NAVAGIO se
ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si
prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se
nachází nejstarší klášter ostrova ANAFONITRIA
a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově.
10. den - Odlet do ČR.
Program je pouze orientační, přesný program zájezdu
najdete na www.ckmayer.cz

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým
duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů. Jeho
návštěvou pochopíme, proč je tento odlehlý kout Evropy označován za svět snů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená
místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu Santorin s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem nebo na vyhlášený Mykonos.
Program zájezdu:
1. den - Ráno odlet do Řecka, transfer do hotelu.
2. den - Po snídani lodí na OSTROV SANTORINI. Transfer
z přístavu na ubytování. Návštěva starověkého minojského
města AKROTIRI, možnost navštívit černou pláž s převážně
černým lávovým pískem a drobnými kamínky. Prohlídka
santorinské metropole FIRY, hezké výhledy na kalderu, bílá
architektura na temném vulkánu, krásné západy slunce.
3. den - Dopoledne městečko Fira nebo fakult. plavba po
kaldeře a výstup na kouřící sopku NEA KAMENI. Koupání
v sopkou vyhřívaném moři u ostrůvku Palea Kameni. Výlet
lokálním busem do nejfotogeničtějšího městečka v Řecku
OIA, pozorování západu slunce nad kalderou.
4. - 5. den - OSTROV PAROS, centrum Kykladských ostrovů,
transfer na ubytování do hotelu v letovisku Parikia, které je
zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko
nabízí obchůdky, taverny, diskotéky i půjčovny kol, skútrů a aut.
Koupání na písečné pláži, v podvečer procházka uličkami Parikie.
6. den - Pobyt u moře. Pro zájemce polodenní fakult. výlet
místním busem na ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkým kastrem.
7. den - Pobyt u moře, variantně výlet místním busem po
ostrově Paros, rybářské městečko NAUSSA, vnitrozemská
vesnice LEFKES a mramorové lomy.
8 den - Pobyt u moře. Fakult. výlet na nedaleký OSTROV
NAXOS, největší z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější
místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybíhá
hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž
se dochovaly zbytky starověkého Apollonova chrámu, kde
podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po
procházce uličkami města možnost koupání na pláži.
9. 10. den - Pobyt u moře, variantně fakult. výlet na ostrov
bílé kubické architektury MYKONOS a na posvátný antický
ostrov DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.
11. den - Odlet.
Program je pouze orientační, přesný program zájezdu
najdete na www.ckmayer.cz

Číslo záj.
151-01

Termín
10.9. – 19.9.

Cena
27 990,-

Odjezd
letecky

Cena zahrnuje: leteckou přepravu, dopravu v místě, trajekty, 9x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s přísl.,
9x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (platba na místě).
Fakultativně: 1lůžk. pokoj 4100 Kč (povinné při nedoobsazení), 9x večeře, pojištění léč. výloh a storna 530 Kč

Číslo záj.
152-01

Termín
11.9. – 21.9.

Cena
29 990,-

Cena zahrnuje: leteckou přepravu, let. taxy a poplatky,
transfery z/na hotel, lodní dopravu na ostrovy Santorini
a Paros, 10x ubytování v hotelu se snídaní – 2lůžk. pokoje
s přísl., průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (platba na místě).
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna 560 Kč
1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) - 5 090 Kč.

ALBÁNIE – DIVUKRÁSNÁ PERLA
BALKÁNU
Program zájezdu:
1. – 2. den – Odjezd z ČR, zastávka v DUBROVNÍKU
(UNESCO), přejezd na ubytování v Černé Hoře.
3. den – Albánie - pevnost ROZAFA u SKADARU
(Shkodra) s výhledem na soutok tří řek a Skadarské
jezero, zastávka v KRUJI spjatá s osobností hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega s jeho hradem, bazarem
a dervišským klášterem, večer příjezd do hotelu.
4. den – Dopol. koupání v moři, podvečerní VALONA s překrásnou mešitou Muradia, Památník nezávislosti s panoramatickým výhledem na město. Fakult. hrad Kanine.
5. den – Výlet do BERATU (UNESCO), návštěva horního
„bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků, sestup
do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého
pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE a nedalekých vykopávek
antické lokality APOLLONIE s pozůstatky chrámu boha
Apolóna a středověkým klášterem Panny Marie.
6. den – Výlet mikrobusy (cca 20 Euro) po pobřeží Albánské
riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou
základnou (fotozastávka). Na zpáteční cestě pevnost Aliho
Paši Tepelenského, zastávka ve vesničce DHERMI s mnoha
kostelíky umístěnými na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.
7. den - Dopoledne přejezd na Albánskou riviéru
k vesnici ILIAS a turistika podél kaňonu DJIPE ke
stejnojmenné nádherné pláži (celkem 6 km). Koupání
v Jónském moři. Blízko pláže je jeskyně a linie
klasických bunkrů. Cestou zpět možno jít přímo dnem
kaňonu či okolo monastýru sv. Theodora. Odpoledne
při návratu návštěva antického areálu ORIKUM.
8. den – Zastávka v TEPELENE, rodiště Aliho Paši Tepelenského. Přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO),
města bílých střech s majestátním hradem.
9. den – Fakult. lodní výlet (cca 25-30 Eur) na poloostrov
KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi a několika
čarovnými jeskyněmi, skalní útes GRAMA nebo na nově
zpřístupněný ostrov SAZAN. V případě špatného počasí
možnost fakult. výletu mikrobusem do archeologického
areálu BUTRINT (UNESCO) (cca 25 Eur).
10. den – DRAČ (Durres) - město s antickým amfiteátrem,
a byzantskými hradbami. TIRANA – Skanderbegovo
náměstí, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, návštěva Ethem Begovy mešity, přejezd do Černé Hory.
11. - 12. den – Zastávka v KOTORU (UNESCO) a odpoledne
návrat přes Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko do ČR.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

153-01
153-02
153-03

3.6. – 14.6.
8.7. – 19.7.
2.9. – 13.9.

16 790,17 490,16 790,-

B, C
B, C
B, C

Odjezd: B též z Pardubic, H. Králové, C též z Brna
Cena zahrnuje: dopravu busem, 7x ubytování v hotelu
ve 2lůžk. pokojích, 2x tranzit. ubyt. v hotelu nebo v apartmánech, 9x polopenzi, průvodce, pobyt. taxu.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 420 Kč,
1/1 pokoj 3300 Kč (povinný při nedoobsazení).
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La Manga

ITÁLIE - SARDINIE
– pobyty pro klienty 55+

ITÁLIE - KALÁBRIE
– pobyty pro klienty 55+

ŠPANĚLSKO - MAR MENOR
– pobyty pro klienty 55+

Hotel Palmasera Village Resort 4*

Hotel dei Focesi 3*

Kvalitní hotelový komplex je situován v oblasti Golfo
dei Orosei u jednoho z nejkrásnějších mořských parků
Itálie. Je vybudován na panoramatickém místě na 12
ha pozemku přímo u krásné pláže (lehátka/křesílka
a slunečníky v ceně). Přímo u hotelu je malebné přímořské městečko Cala Gonone, kde najdete množství
barů, restaurací, zmrzlináren a obchůdků. Hotel je rozdělen na 3 části – hotel, Villaggio a Borgo. Hotel se nachází v centru resortu hned vedle bazénu. Villaggio má
300 poschoďových řadových vilek, které jsou obklopeny
zelení, olivovníky a oleandry. Borgo nabízí klientům absolutní klid, jelikož se nachází vlevo od hotelové části
a má vlastní bazén.
Vybavení hotelu: recepce, bar, restaurace, 2 tenisové
kurty, fotbalové hřiště, 2 bazény, basketbalové hřiště,
ping – pong, obchůdek se suvenýry, amﬁteátr. Animace
jsou v provozu v hlavní sezoně.
Stravování: Polopenze formou švédských stolů (minimálně polévka, dva první a dva druhé chody) včetně
sklenice vody a vína
Pláž: Krásná pláž s hrubším růžovým pískem se nachází
200–400 m (dle místa ubytování). Na pláž se dostanete
po schodech nebo klidnou místní komunikací okolo hotelu. Plážový servis zdarma.

Tento příjemný hotel se nachází přímo u pláže Cedrové
riviéry u městečka Diamante, jehož centrum je vzdálené
příjemnou procházkou cca 15 minut. V blízkosti i širším
okolí hotelu se nachází restaurace, bary, kavárny
a supermarkety (menší supermarket cca 600 m od
hotelu).
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, společenská
místnost, restaurace s výhledem na moře, 2 bary, WiFi,
2 bazény (v provozu v závislosti na počasí, jeden s vířivou
částí, druhý vhodný pro děti) se sluneční terasou, animační program (cca 1.6.-30.9.), fotbalové hřiště, plážový
volejbal, spa (2 vířivky, emocionální sprcha, sauna,
turecká lázeň, solná jeskyně, relaxační koutek, jeden
vstup zdarma, masáže a jiné procedury a každý další
vstup za poplatek, nutno rezervovat během pobytu).
Pláž: Krásná pláž s hrubozrnným pískem se nachází
přímo u hotelu. Pro naše hosty plážový servis v ceně (slunečník a 2 lehátka na pokoj).
Vybavení pokoje: pokoje s vlastním sociálním zařízením,
fénem (ve většině pokojů či k vyžádání na recepci), klimatizací, telefonem, TV a terasou (pokoje umístěné v přízemí) nebo pokoji v patře s balkonem a výhledem na
moře (za příplatek na vyžádání).
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře servírované
- výběr ze dvou prvních a dvou druhých chodů, dezert,
1/4 l vína a 1/2 vody na osobu v ceně.

Hotel Las Gaviotas 4* / Hotel Los Delfines 4*
Hotely se nachází přímo v oblasti La Mangy. Vzdálenost
hotelů od pláží obou moří je do 200 metrů. V okolí hotelů
se nachází množství restaurací, barů a autobusová
zastávka. Pár zastávek od hotelu se nachází tzv. Jelení
ostrov s ložiskem léčivého bahna. Centrum městečka
La Manga je vzdáleno pouhý kilometr od hotelů.
Vybavení hotelu: recepce 24 h denně, restaurace, bar,
sluneční terasa, wi-ﬁ připojení, výtah, trezor, úschovna
zavazadel, venkovní bazén, lehátka u bazénu.
Vybavení pokoje: pokoje s vlastním sociálním zařízením a balkonem, vysoušeč vlasů, satelitní TV, minilednička, klimatizace.
Stravování: Polopenze formou švédských stolů vč.
sklenice vody a vína k večeři.
Pláž: cca 150 m od pláže Mar Menor a 100–200 m od
pláže Středozemního moře. Plážový servis k zapůjčení
u delegátky zdarma (vratná záloha).

Pobyty na 7 nocí
Termín
Cena
ceny a termíny
na www.ckmayer.cz

Termín

Cena

Prodloužené pobyty na 10 nocí
Termín
Cena
ceny a termíny
na www.ckmayer.cz

Termín

Cena

Termín
Cena
ceny a termíny
na www.ckmayer.cz

Termín

Cena

Termín
Cena
ceny a termíny
na www.ckmayer.cz

Termín

Cena

Cena zahrnuje: letenku včetně všech poplatků, transfery, 7x nocleh pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji,
7x polopenzi formou bufetu včetně 0,35l vody a 0,2l
vína k večeři, 1x výlet (může být spojen s transferem
z/na letiště), delegáta.
Cena nezahrnuje příp. pobyt. taxu dle místní vyhlášky
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2 500 Kč, plná penze
2 200 Kč.
Slevy: 3.osoba na přistýlce 500 Kč

*ODLETY Z BRNA
Cena zahrnuje: letenku Praha/Brno – Lamezia Terme
– Praha/Brno vč. tax, transfery z/na letiště, 7x nocleh
ve 2lůžk. pokojích, 7x polopenzi, 1x vstup do hotelového
SPA, 1x procházku s delegátem do městečka
Diamante, delegáta.
Příplatky: 1/1 pokoj (povinný) – 1900 Kč, plná penze –
1500 Kč.
Slevy: 3.osoba na přistýlce – 500 Kč, dítě do 11,99 let na
přistýlce – 500 Kč.

Cena zahrnuje: letenku včetně všech poplatků, transfery, 7x (10x) nocleh pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji,
7x (10x) polopenzi (bufet) včetně 0,35l vody a 0,2l vína k
večeři, 2x pěší výlet, delegáta
Cena nezahrnuje případnou pobyt. taxu dle místní vyhlášky
Příplatky: jednolůžkový pokoj na vyžádání v CK.
Slevy: 3.osoba na přistýlce - na vyžádání v CK

Zájezd je organizován ve spolupráci s Quality Tours s.r.o. Na zájezdy
se nevztahují žádné slevy CK Mayer & Crocus s.r.o.

Zájezd je organizován ve spolupráci s Quality Tours s.r.o. Na zájezdy se
nevztahují žádné slevy CK Mayer & Crocus s.r.o.

Zájezd je organizován ve spolupráci s Quality Tours s.r.o. Na zájezdy se
nevztahují žádné slevy CK Mayer & Crocus s.r.o.

25

Piran a hotelový komplex (vpravo dole)

bazén a hotelová pláž

SLOVINSKO –Slovinský kras,
Ljubljana, jezero Bled

SLOVINSKO – PORTOROŽ
pobyt u moře s výlety

- Ubytování s polopenzí v hotelu****
- vstup do mořského parku Laguna v ceně

Portorož je největší a nejmodernější slovinské přímořské
letovisko a klimatické lázně. Převažuje zde poklidný rytmus s příjemnou atmosférou kaváren, obchůdků a taveren. V sezóně to tu však žije dlouho do noci. Krásné
procházky zažijete na příjemné přímořské promenádě
a relaxovat můžete na sluncem zalité pláži.

MOŘSKÝ PARK LAGUNA BERNARDIN - největší komplex bazénů s vyhřívanou mořskou vodou na slovinském pobřeží. Popis viz následující zájezd.
Ubytování: ve 4* hotelu Histrion, který se nachází
přímo u moře, všechny pokoje mají balkon a výhled buď
do zálivu a do komplexu Bernardin nebo za příplatek na
moře a Portorož. Stravování probíhá formou bufetu.

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy (Kolína) ve večerních hodinách.
2. den - Ráno příjezd do Slovinska. Zastávka v pohoří
JULSKÉ ALPY. Prohlídka městečka BLED s na skále
postaveným hradem, které se rozprostírá kolem malebného BLEDSKÉHO JEZERA. Dojezd do PORTOROŽE,
v podvečer koupání v MOŘSKÉM PARKU LAGUNA.
3. den - Dopoledne procházka do letoviska PORTOROŽ
a historického centra PIRANU s kouzelnými úzkými
uličkami, romantickými náměstími, katedrálou na
vrcholku kopce a nádhernými vyhlídkami. Ne nadarmo
je Piran nazýván nejkrásnějším přímořským městem
Slovinska, svůj vzhled získalo v benátské době. Odpoledne volno ke koupání v MOŘSKÉM PARKU LAGUNA.
4. den - Výlet za krásami Slovinska. Krasová jeskyně
ŠKOCJANSKE JAME (UNESCO), s obrovským jeskynním
kaňonem, jehož stěny padají téměř do hloubky 100 m.
KOPER - významný přístav s zrestaurovaným středověkým středem města, úzké uličky, staré domy i paláce
jsou svázány svou minulostí s Benátkami. V podvečer
koupání v MOŘSKÉM PARKU LAGUNA.
5. den - Dopoledne návštěva POSTOJENSKÉ JESKYNĚ,
která je druhou největší zpřístupněnou jeskyní v Evropě
(oslnivá krápníková výzdoba, v rámci prohlídky jízda
podzemním vláčkem). Odpoledne prohlídka hlavního
města Slovinska LUBLANĚ s barokní architekturou Jože
Plečnika (pro T. G. Masaryka upravoval i Pražský hrad),
v adventním termínu krásná předvánoční výzdoba
a nasvícená Lublaň. Večer odjezd do ČR.
6. den - Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Číslo záj.
154-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Odjezd: HK, Pce, Kolín, Benešov, Tábor, Č. Budějovice.
Cena zahrnuje: 3x nocleh ve 4* hotelu Histrion ve 2lůžk.
pokojích s vl. přísl., 3x polopenzi formou bufetu, vstup do
mořského parku Laguna, dopravu autobusem vč. výletů,
pobyt. taxu, průvodce. Fakultativně: Pokoj s výhledem
na moře – 300 Kč/os., poj. léč. výloh a storna – 210 Kč.
1/1 pokoj 1050 Kč.

Györ

MOŘSKÝ PARK LAGUNA BERNARDIN:
Západní část: bazén s masážními lehátky (29-31°C),
5x Whirlpool (34-36°C), plavecký bazén s masážním
vodopádem (28-31°C), rekreační bazén s masážními
lůžky a vodními tryskami (28-31°C).
Východní část: 2 dětské bazény (29-31°C), plavecký
bazén (28-29°C), bazén s gejzíry, vodními děly a masážními tryskami (29-31°C), tobogán. Po probíhající rekonstrukci může být uspořádání bazénů odlišné.
Součástí komplexu je sluneční terasa s lehátky (za poplatek). Lehátka uvnitř mořského parku jsou zdarma.
Hotelová travnatá pláž se vstupem do moře po schůdkách se nachází cca 100 m od vilek. Další možnosti koupání jsou na plážích (oblázky nebo beton. plata) cestou
do Piranu ve vzdálenosti cca 500-1200 m.
Ubytování: Hotel Vile Park je součástí komplexu Bernardin (5 vil, cca 100 m od moře), mezi Piranem a Portoroží.
Ubytování je ve 2lůžkových pokojích s vl. příslušenstvím,
fénem, klimatizace, WiFi, balkon za poplatek.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy (Kolína) ve večerních hodinách.
2. den - Ráno dojezd na ubytování (probíhá od 14 hodin),
ale od rána možnost koupání v mořském parku Laguna.
3. – 6. den – Volno k odpočinku a koupání v moři nebo
mořském parku Laguna. Během pobytu se uskuteční
dva pěší výlety: procházka historickým centrem nejkrásnějšího přímořského města PIRANU s úzkými uličkami, romantickými náměstími, katedrálou na kopci
a nádhernými vyhlídkami. Místní dopravou do Lucije,
vyhlídky na historické saliny SEČOVLJE s obrovskou
lagunou protkanou zdmi. Prostřednictvím kanálů se
zde dopravuje mořská voda do solných nádrží. Poloostrov SEČA s galerií pod širým nebem - park Forma Viva
s plastikami moderních umělců. Cestou zpět procházka
přes PORTOROŽ.
7. den – Dopoledne pobyt v mořském parku Laguna. Poté
odjezd a návštěva POSTOJENSKÉ JESKYNĚ, která je
2. největší zpřístupněnou jeskyní v Evropě. PREDJAMSKI
GRAD - hrad vyrůstající ze skalního masivu, který využívá
i jeskynního systému. Noční přejezd.
8. den - Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYÖR
Györ – významné historické maďarské město s barokním
jádrem i léčebnými termálními lázněmi. Lázeňský areál
se skládá z lečebné a zážitkové části a saunového světa.
Léčebná část: velký termální bazén (36°C) s venkovní
a vnitřní částí s masážními tryskami, vnitřní bazén se
šachovnicí (37°C), vnitřní bazén s hvězdami (37°C), který
navozuje atmosféru klidné noci.
Zážitková část: venkovní bazén (36°C) s tobogánem,
gejzíry, vodním vírem, jeskyní, masážními tryskami,
venkovní relaxační bazén (36°C) s odpočívadly, vnitřní
bazén ve tvaru válce (36°C) s masážními tryskami chodidel a zad, vnitřní bazén s vodním barem (36°C), gejzíry, vodním vírem, tobogánem a odpočívadly, vnitřní
bazén s vodopádem (36°C) a gejzíry.
Saunový svět: kotel Quelle (venkovní saunová zahrada,
tematické saunové seance), 5 ﬁnských saun, 2 infrasauny, parní kabina, solná jeskyně, aromasauna a vyhřívané lavice.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách, příjezd do
GYÖRU odpol., ubytování v hotelu Danubius Rába City
Center***, pobyt v lázních GYÖR.
2. den – Dopol. prohlídka nejznámějších památek
v GYÖRU - staré město s biskupskou katedrálou,
biskupský hrad, jezuitský klášter. Odpoledne pobyt
v lázních GYÖR.
3. den - Klášterní komplex PANNONHALMA (UNESCO)
- návštěva nejstaršího benediktinského opatství
v Maďarsku. Odpoledne pobyt v lázních GYÖR.
4. den - Dopoledne pobyt v lázních GYÖR nebo individuální program. Odpoledne odjezd, příjezd do ČR
v pozdních večerních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

Odjezd

Odjezd: HK, Pce, Kolín, Benešov, Tábor, Č. Budějovice.
Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Vile Park*** ve
2lůžk. pokojích, 5x polopenzi formou bufetu (v restauraci hotelu Histrion), vstup do mořského parku Laguna,
dopravu autobusem, pobyt. taxu, průvodce. Příplatky:
pokoj s balkonem – 390 Kč/os., pojištění léčebných
výloh a storna 280 Kč, 1/1 pokoj 2300 Kč (povinný).
Dětské ceny: dítě do 3 let na přist. – 990 Kč, dítě 3-7 let
na přist. – 7 490 Kč, dítě 7-14 let na přist. – 8 990 Kč.

Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův
Brod - Jihlava (Pávov) - Brno. V termínu označeném *
odjezd též z Hradce Králové a Pardubic do Kolína.
Cena zahrnuje: 3x ubytování v 3* hotelu v centru města
cca 10 min. od lázeňského areálu Rába Quelle (2lůžk.
pokoje s vl. přísl., fén, TV, minibar, WiFi), 3x snídaně formou bohatého bufetu, využití sauny a ﬁtness, dopravu
autobusem vč. výletů, pobytovou taxu, delegáta.
Fakultativně: 3x večeře – 1200 Kč, pojištění léčebných
výloh a storna – 140 Kč, 1/1 pokoj 1100 Kč (povinný).
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Budapěšť

EGER, TOKAJ, termály a víno

PAMÁTKY, POHOŘÍ
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
MAĎARSKA
MADARSKA

PAMÁTKY, POHOŘÍ
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
MAĎARSKA
MADARSKA II

- ubytování v hotelu s termálními
bazény v ceně v první půlce zájezdu

- ubytování v hotelu s termálními
bazény v ceně

Na našem zájezdu poznáte jednu z nejzajímavějších
částí Maďarska, kde se nalézají přírodní zajímavosti
(nejvyšší pohoří Mátra, pohoří Bükk) i kulturní památky.
Budete mít možnost vyzkoušet léčivé vody několika
termálních lázní.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Prohlídka města EGER (město-muzeum maďarského baroka) – bazilika, minoritský kostel, radnice, minaret aj. Koupání v termálních lázních EGERSZALÓK, proslavené horkým vřídlem.
3. den – MISKOLC – čilý střed města, jehož hlavní
ulice si do určité míry uchovaly předválečný půvab;
národní park BUKOVÉ HORY, zříceniny hradu
DIÓSGYOR (Královnin hrad), koupel v jeskynních lázních TAPOLCA. Atmosféra jeskyně, v níž přímo ze skal
vyvěrá léčivá voda, zanechává v návštěvnících nezapomenutelný dojem.
4. den – Volný den s relaxací v termálních hotelových
bazénech lázní MEZÖKÖVESD. Pro zájemce fakult.
výlet do Národního parku HORTOBÁGY (UNESCO) (Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové
studně), pozorování bílého rohatého dobytka a termálních lázní HAJDÚSZOBOSZLÓ.
5. den – Výlet do pohoří MÁTRA, nejvyšší hora Maďarska KÉKES (1 015 m). PARÁD, muzeum kočárů, jehož nádherné vozy svědčí o světové kariéře maďarského dopravního prostředku. Návštěva královského
zámku GÖDÖLLÖ – honosný barokní zámek, rezidence,
která sloužila k odpočinku císaře Františka Josefa
a královny Alžběty.
6. den –SZENTENDRE – nádherné město s historickým jádrem s mnoha architektonickými skvosty.
Skoro každý dům je památkově chráněný. VISEGRAD
byl po několik let sídlem maďarských králů. Od břehů
Dunaje se zvedá středověký hradní komplex
s královským palácem. OSTŘIHOM – město položené
v ohybu Dunaje s dominantní Bazilikou, jejíž kopule
je viditelná z dalekého okolí (Hradní muzeum, Muzeum
křesťanství, oblíbená nábřežní promenáda).
7. den – BUDAPEŠŤ – Gellértův vrch, hradní čtvrť (Rybářská bašta, korunovační Matyášův chrám, Hradní
palác), koupání v termálních lázních, v noci odjezd.
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
157-01

Termín
1.6. – 8.6.

Cena
8 990,-

Výhodná cena

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v pozdních večerních hod.
2. den – Návštěva královského zámku GÖDÖLLÖ –
honosný barokní zámek, rezidence, která sloužila
k odpočinku císaře Františka Josefa a královny Alžběty.
Dojezd do hotelu v termálních lázních MEZÖKÖVESD,
odpoledne koupání, relaxace. Hotel má vlastní bazény
s termální vodou.
3. den - Prohlídka města EGER (město-muzeum maďarského baroka) – bazilika, minoritský kostel, radnice,
minaret aj. Koupání v termálních lázních EGERSZALÓK,
proslavené horkým vřídlem.
4. den – MISKOLC – čilý střed města, jehož hlavní ulice
si do určité míry uchovaly předválečný půvab; národní
park BUKOVÉ HORY, zříceniny hradu DIÓSGYOR (Královnin hrad), koupel v jeskynních lázních TAPOLCA.
Atmosféra jeskyně, v níž přímo ze skal vyvěrá léčivá
voda, zanechává v návštěvnících nezapomenutelný
dojem.
5. den – Výlet do pohoří MÁTRA, nejvyšší hora Maďarska KÉKES (1 015 m). PARÁD, muzeum kočárů, jehož
nádherné vozy svědčí o světové kariéře maďarského
dopravního prostředku. Odpoledne koupání v hotelových bazénech termálních lázní MEZÖKÖVESD, relaxace.
6. den – Odjezd z hotelu, prohlídka centra BUDAPEŠŤI –
Gellértův vrch, hradní čtvrť (Rybářská bašta, korunovační Matyášův chrám, Hradní palác). Příjezd do Prahy
v pozdních večerních hodinách.
Číslo záj.
158-01

Termín
5.10. – 10.10.

Cena
7 990,-

Odjezd
C

Odjezd: C též z Brna
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
4x ubytování v hotelu Hajnal*** (dvoulůžkové pokoje s
příslušenstvím), 4x polopenzi, vstupné do hotelových
termálních bazénů.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč

Odjezd
B, C

Odjezd: B odjezd též z Pardubic, HK, C též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
3x v hotelu Hajnal***, 2x v hotelu v Budapešti),
3x polopenzi, 2x snídani.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč,
fakultativní výlet 4. den - 280 Kč.
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Obdobná verze předešlého zájezdu, která také propojuje
poznání nejzajímavějších míst severního Maďarska
(památek i přírody) s odpočinkem v různých termálních
lázních zážitkových - Egerszalók, jeskyně Tapolca. Ubytováni budete v hotelu, který má vlastní termální bazény.

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v pozdních večerních hod.
2. den – EGER - náměstí s chrámem, hrad, turecký
minaret, odpočinek a relaxace v termálních
lázních, návštěva oblasti vinných sklepů tzv. „údolí krásné
paní“, posezení ve vinném sklepě s ochutnávkou egerského vína bikaver, leanyka, malé občerstvení, ubytování
u termálních lázní v MISKOLC-TAPOLCI.
3. den – BARLANGFÜRDÖ - koupání a relaxace v jeskynních termálních lázních TAPOLCA, návštěva staroslavné
vinařské oblasti TOKAJ (UNESCO), zahájení vinobraní,
průvod v krojích, přehlídka uceleného sortimentu vín
spojená s ochutnávkou, možnost nákupu kvalitního tokajského vína, přehlídka vinařů, folklórní program,
pozdní návrat.
4. den - BUDAPEŠŤ (UNESCO) - okružní jízda městem,
hradní čtvrt Buda, výhledy na Pešť, secesní architektura,
fakult. oběd v “palačinkárně”, vyhlídka na rozloučenou
z vrchu Gellért, příjezd do ČR večer.
V případě zrušení termínu slavností, bude více času věnováno koupání
v termálech, odpočinku a také ochutnávkám.

Číslo záj.
159-01

Cena
5 990,-

Odjezd
C

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování
v penzionu, 2x polopenzi, ochutnávku tokajského vína,
vstupné na festival, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.
1/1 pokoj – 1400 Kč (povinný při nedoobsazení),
ochutnávka vína v Egeru – 150 Kč.
Budapešť

PODZIM V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH
MOSONMAGYARÓVÁR
Program zájezdu:
1. den - Časně ráno odjezd z Prahy. Kolem poledne
příjezd do lázní MOSONMAGYARÓVÁR. Koupání a relaxace v lázeňském areálu. Odjezd na ubytování.
2. den - Po snídani odjezd do lázní v GYŐRU - koupání
a relaxace v lázeňském areálu. V podvečer odjezd, návrat
do ČR ve večerních hodinách.
Číslo záj.

bazény hotelu Hajnal

Termín
3.6. – 6.6.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x nocleh v hotelu,
1x snídani, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 70 Kč.
1x večeře - 350 Kč, 1/1 pokoj - 590 Kč.

Riegersburg

ZÁMKY A ZAHRADY
RAKOUSKA A MAĎARSKA
+ termální lázně BÜK
Tento program je sestaven pro milovníky romantických
zámků a jejich zahrad. Navštívíte zámky a zahrady na
rakouské i maďarské straně, odpočinete si v termálních
lázních Bük i Hevíz.
Laxenburg

Číslo záj.
161-01
162-01

Termín
6.6. – 11.6.
*19.10. –13.10.

Cena
6 990,7 990,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x nocleh v hotelu
(2-3 lůžk. pokoje s příslušenstvím), 5x snídani, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
1/1 pokoj 2000 Kč, večeře (5x) -1200 Kč.
*Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování
v hotelu Piroška**** (2lůžk. pokoje s přísl.), vstup do
hotelového wellness centra, 1denní vstup do lázní,
4x polopenzi, průvodce. Mírně odlišný program najdete
na www.ckmayer.cz nebo žádejte v kanceláři.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 180 Kč, 1/1 pokoj
– 1500 Kč.

SKVOSTY ŠTÝRSKA
A BURGENLANDSKA
+ termální lázně BÜK
Program zájezdu:
1. den – Odjezd v časných ranních hodinách.První zastávkou je renesanční zámek ROSENBURG – úchvatný
zámecký komplex okouzlí návštěvníky svými historickými
sály a komnatami, vzácnými obrazy a starožitnostmi.
Vrcholnou podívanou jsou každodenní přehlídky letů orlů,
sokolů, výrů, supů a dalších dravců. TULLNSKÉ ZAHRADY
– na ploše 50 ha se rozprostírá přes 40 vzorových zahrad
vytvořených umnou rukou zahradníků. Na 30 metrů vysoké stezce korunami stromů, kam návštěvníci vyjedou
výtahem, se otevře pohled na celý rozlehlý areál. Dojezd
na ubytování do maďarských termálních lázní Bük.
2. den – Polodenní výlet do městečka KÖSZEG s velmi
pěkně dochovaným centrem města, historickým náměstím
a hradem. Odpoledne volno, relaxace v areálu termálních
lázní BÜKFÜRDO.
3. den – Návštěva rakouského města EISENSTADT, které
je metropolí Burgenlandska a nachází se zde dům
J.Haydna a ZÁMEK ESTERHÁZY – jeden z nejkrásnějších
barokních zámků v Rakousku (Zrcadlová síň, Malý čínský
salón, koncertní Haydnův sál aj.). Odpoledne zastávka
v ŠOPRONI - nejkrásnějším středověkém maďarském
městě, připomínajícím svoji gotickou a barokní architekturou Český Krumlov.
4. den – Celodenní výlet k jezeru BALATON. Postupně
navštívíme hrad SÜMEG, město a zámek KESZTHELY
na jihozápadním konci Balatonu a na závěr dne i termální lázně HEVÍZ s koupáním v romantickém termálním jezeře.
5. den – Polodenní výlet na zámek FÖRTOD (UNESCO) –
zámek rodiny Esterháziů, tzv. maďarské Versailles. Odpoledne volno, relaxace v areálu termálních lázní.
6. den – Odjezd do Čech. Cestou zastávka na zámku
LAXENBURG – kdysi velmi oblíbená rezidence Habsburků
se dnes řadí mezi nejpůsobivější zámecké areály v Evropě. V rozlehlém zámeckém parku můžeme obdivovat
Starý zámek, Modrý dvůr a další vzácné stavby. Za zvláštní
zmínku stojí romantický „Františkův hrad“, který se vypíná
na ostrůvku uprostřed rybníka. Dále rakouské lázeňské
městečko BADEN, kde se nachází „Růžová zahrada“ v zámeckém parku, jejíž sbírka s dvousetletou tradicí zahrnuje 800 druhů růží. Pozdě večer návrat zpět do ČR.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Ráno prohlídka rakouského města GRAZ (Štýrský
Hradec) - metropole Štýrska, která byla mezi hlavními
centry vlády Habsburků. Půvabné historické jádro Alstadt
je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO a nyní
je přeměněno v malebnou pěší zónu. Můžete obdivovat
harmonické prolínání gotiky, renesance, baroka a moderní architektury při pěší prohlídce i užít si výhledy
z vrcholku Schlossberg. Průjezd typickou malebnou štýrskou krajinou k HRADU RIEGERSBURG. Prohlídka exteriéru hradu, z jehož nádvoří je nádherný výhled do okolní
krajiny. Zastávka u lázní BAD BLUMAU, které jsou
mistrovským dílem Friedensreicha Hundertwassera. Přejezd na ubytování do maďarských LÁZNÍ BÜK.
Graz

Pannonhalma

4. den – Výlet k NEZIDERSKÉMU JEZERU, jehož značná
část je národním parkem s pěknou přírodou plnou
ojedinělých druhů rostlin a více než 300 druhů ptactva,
prohlídka romantických městeček blízko jezera.
Prohlídka MORBISCH AM SEE – malebná vesnička,ve
které se vyrábí výtečné bílé víno. Úzké uličky s bílými
domečky, které jsou ověšené květinami, tvoří
romantická zákoutí. Okružní vyhlídková plavba po jezeře
s nádhernými zákoutími národního parku NEUSIEDLER
SEE. RUST – půvabné město se zachovalým historickým
jádrem s řadou renesančních a barokních budov.
Odpoledne zastávka v ŠOPRONI – nejkrásnějším středověkém maďarském městě, připomínajícím svojí
gotickou a barokní architekturou Český Krumlov.
5. den – Pobyt v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH BÜK nebo fakultativní výlet – KLÁŠTER PANNONHALMA – jeden
z největších kulturních skvostů Maďarska, zapsaný na
seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Toto
benediktinské opatství se pyšní skvostnými interiéry.
Cestou zpět zastávka v městečku GYÖR.
6. den - Přejezd do rakouských Alp – rakouského národního parku ÖTSCHER-TORMÄUER. Pěší vycházka divokou alpskou krajinou soutěsek („OTCOVY PŘÍKOPY“),
peřejí a vodopádů (vodopád LASSINGFALL). Návštěva
poutního místa MARIAZELL. Příjezd do Prahy v pozdních
večerních hodinách.
Číslo záj.
163-01

Termín
6.7. – 11.7.

Cena
7 990,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídani,
3x večeři, průvodce.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
– 210 Kč, výlet 5. den – 250 Kč.

3. den - Ráno ŽELEZNIČNÍ DRÁHA SEMMERING - první
skutečná horská dráha na světě vedoucí dramatickou
krajinou, několika tunely a přes řadu odvážných
viaduktů průsmykem SEMMERING ve výšce 897 m.
Jako významná technická památka byla trať zapsána
do seznamu UNESCO. Vycházka na vyhlídky Doppelreiterwarte a 20-Schilling Blick, odkud se naskýtá pohled
na část trati a některé z viaduktů, cesta vlakem.
Odpoledne návštěva rakouského města EISENSTADT,
které je metropolí Burgenlandska a nachází se zde dům
J. Haydna a ZÁMEK ESTERHÁZY – jeden z nejkrásnějších barokních zámků v Rakousku (Zrcadlová síň,
Malý čínský salón, koncertní Haydnův sál aj.).
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jezero Bled

Gastein

PŘÍRODNÍ KRÁSY
I PAMÁTKY SLOVINSKA
+ TERMÁLNÍ LÁZNĚ SNOVIK

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
BAD GASTEIN
- NP VYSOKÉ TAURY

– vstupné do termálních lázní v ceně
– pobyt v termálních lázních - hotel****

V srdci národního parku Vysoké Taury se nachází
v nadmořské výšce 1000 m tradiční lázeňské alpské
středisko Bad Gastein. Jeho charakteristickou podobu
vytvářejí nádherné historické stavby, které harmonicky
zapadají do vysokohorského prostředí s impozantními
horskými masivy. Bad Gastein je vyhledávané pro své
léčebné klima a mimořádně zdravý vzduch.

Tento jedinečný zájezd Vás zavede za poznáním přírodních
i kulturních krás malebného Slovinska. Budete mít možnost navštívit bránu Julské Alpy (soutěsku Vintgar, jezero
Bled), romantické doliny Kamnických a Savinjských Alp,
historická městečka Kamnik a Celje i metropoli Lublaň.
Poznávání Vám zpříjemní možnost koupání v termálních
lázních **** komplexu Snovik, který je položen v malebném
prostředí.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Dopoledne návštěva JULSKÝCH ALP. SOUTĚSKA VINTGAR – romantická procházka podél divokých
zurčících vod řeky Vintgar. Návštěva městečka BLED,
které se rozprostírá kolem malebného Bledského jezera. V podvečer dojezd do termálních lázní Snovik.

Hotel ELISABETHPARK****
» 300 m od lázeňského areálu Felsentherme
» hotel přímo na termálním prameni
» přímo v centru městečka
Ubytování: komfortní jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, vlastní sociální zařízení, televize, minibar, trezor,
rádio, WIFI
nějších alpských dolin. Nad údolím se tyčí vysoké příkré
a rozeklané vrcholy. Procházka k VODOPÁDU RINKA.
Odpoledne prohlídka města CELJE, které se může
pochlubit středověkým jádrem. Nad městem na vysoké
skále se tyčí zřícenina mohutného hradu.
6. den – Odjezd ze Slovinska, cestou zastávka v rakouském městě GRAZ (Štýrský Hradec). Město Graz, metropole Štýrska, bylo jedním z hlavních center vlády
Habsburků. Půvabné historické jádro Altstadt je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO a nyní
je přeměněno v malebnou pěší zónu. Návrat do Čech
v pozdních večerních hodinách.
Číslo záj.

3. den – Prohlídka města LUBLAŇ – elegantní, půvabná
metropole Slovinska s pěkným centrem, nad kterým
se vypíná Ljubljanski grad. Odpoledne koupání v termálních lázních.
4. den – Výlet do městečka Kamnik a Kamnických Alp.
KAMNIK – hezké městečko na úpatí KAMNICKÝCH A SAVINJSKÝCH ALP, které leželo na důležité obchodní
cestě mezi Terstem a Korutany. Návštěva údolí KAMNIŠKA BYSTRICA pod vápencovými štíty Kamnických
Alp. Procházka podél modrých vod řeky Kamniška Bystrica.
5. den – Návštěva LOGARSKÉ DOLINY, která je nazývána perlou SAVINJSKÝCH ALP a je jednou z nejkrás-

Logarská dolina
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Termín

Cena

Odjezd

Odjezd: *E - odjezd též z Českých Budějovic, Kolína.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
4x ubytování v ****komplexu Snovik, vstup do termálních bazénů, 4x polopenzi.
Cena nezahrnuje: pobyt. taxu cca 2,5 Eur/den splatná
na místě.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna - 210 Kč.

Vybavení hotelu: recepce, restaurace s výhledem na
alpské vrcholky, restaurace a la carte s pivnicí, kavárna,
hotelové Spa & Wellness centrum, ﬁtness s moderními
kardio přístroji, kuřácký salónek, dětský koutek, WIFI
Spa & Wellness centrum: termální krytý bazén, whirlpool, sauna, parní lázeň, danárium, tepidárium, zážitkové sprchy, relaxační místnost s bezplatnou nabídkou
čaje, výběr wellness procedur (za poplatek).
Stravování: V ceně zájezdu je polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře formou bufetu, 1x týdně tematický
bufet.
Číslo záj.
165-01
165-02

Termín
1.7.. – 6.7.
27.7. – 1.8.

Cena
11 190,11 490,-

Odjezd
*E
*E

Odjezd: *E - odjezd též z Českých Budějovic, Kolína.
Zájezd můžete pojmout jako pobytový zájezd nebo
si zakoupit balíček výletů za příplatek 500 Kč.
Program zájezdu s výlety najdete na straně 87.
Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Elisabeth****,
5x polopenzi (formou bufetu), vstupné do hotelového
Spa & wellness centra, Gasteinskou slevovou kartu
(slevy na lanovky), dopravu autobusem bez výletů, pobyt. taxu, průvodce.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna 210 Kč,
pokoj 1/1 - 1000 Kč (povinný).

hotel Elisabethpark

Scharding

Burghausen

BAVORSKÉ KLENOTY
a termální lázně Bad Füssing
- historická města na Innu a Dunaji
Na tomto netradičním zájezdu se prolíná návštěva historických rakouských a německých městeček s koupáním v jedinečné termální lokalitě v lázních Bad Füssing. Je zde cca 10 000 m 2 termální vodní plochy
a přibližně 80 termálních bazénů. Léčivý pramen s obsahem síry o teplotě 56°C, který tryská z hloubky 1 000
metrů má nesrovnatelné přirozené léčivé účinky.
ROZŠÍŘENÝ PROGRAM
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Malebný
REGENSBURG – jedno z nejlépe zachovalých německých
historických měst s mnoha zachovalými románskými
a gotickými památkami. V roce 1996 bylo historické
centrum Regensburgu zapsáno na seznam světového
dědictví UNESCO. Příjezd do lázní BAD FÜSSING.
2. den – Dopoledne prohlídka městečka SCHÄRDING
ležícího na březích řeky Inn. Nejhezčí částí je hlavní
náměstí Stadtplatz s řadou pěkných barevných štítových domů. Odpoledne koupání v BAD FÜSSING:
největší lázně v Evropě, je zde cca 10 000 m2 termální
vodní plochy a přibližně 80 termálních bazénů.
3. den – Výlet za historickými městečky podél řek Inn
a Salzach: BURGHAUSEN – nesmírně malebné město
na řece Salzach s dominantou hradu Burghausen na
mohutném hřbetu dlouhém 1100 metrů. BRAUNAU AM
INN – jedno z nejkrásnějších měst v oblasti s dlouhou
historií, centrum je v gotickém stylu, neobvykle protáhlé náměstí Stadtplatz, symbol Braunau kamenná
věž farního kostela sv. Štěpána, rodiště Adolfa Hitlera.
V podvečer koupání v lázních BAD FÜSSING.
4. den – Ráno zastávka v OBERNBERG AM INN – starobylé trhové město s půvabným hlavním náměstím
Marktplatz s barokními průčelími domů. Dále prohlídka PASOVA, který je znám jako město tří řek. Stékají se zde Dunaj, Inn a Ilz. Pasov je malebné město
s barokní architekturou (dóm sv. Štěpána, staré
město). V podvečer koupání v lázních BAD FÜSSING.
5. den – Odjezd do města LINZ s malebnou polohou
na Dunaji. Hlavní náměstí patří k nejkrásnějším architektonickým souborům v Rakousku, zámek císaře
Fridricha III., Starý a Nový Dóm a mnohé další. Příjezd
do ČR ve večerních hodinách.

Bad Füssing

Číslo záj.
166-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
4x ubytování v aparthotelu Salzburg s možností vaření
(2lůžk. pokoje s přísl.), pobytovou taxu.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 180 Kč, 4x večeře
ve vedlejší restauraci - 1800 Kč.

Číslo záj.
167-01, 02

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, dopravu
autobusem, 7x vstupné do lázní, delegátský servis, pobytovou taxu.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 330 Kč, 1/1 pokoj
3100 Kč (povinný), dvoulůžk. pokoj Superior +800 Kč/os.

MAĎARSKO
– TERMÁLNÍ LÁZNĚ LENTI
– vstupné do termálních lázní v ceně

Pasov

TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYULA
– vstupné do termálních lázní v ceně
Nedaleko rumunských hranic se nachází jedny z nejléčivějších lázní Maďarska Gyula. V přírodním parku
o rozloze 8,5 ha, se nachází městské lázně s vodní plochou 5.000 m2.
Lázeňský areál - byl vyhlášen chráněnou přírodní oblastí a zahrnuje léčebnou a zážitkovou část, saunový
park a vodní palác s moderní zážitkovou částí pro rodiny
(za poplatek). V léčebné části se nacházejí kryté i venkovní bazény s termální vodou (35-37°C), bazén s masážními tryskami (31-34°C), bazén s 12 vřídly a 4 hydromasážními hlavicemi (32-35°C), budova s bazény pro
rehabilitaci a cvičení s léčivou vodou (28-38°C). V zážitkové části se nachází 2 plavecké bazény (krytý 25 m
a venkovní 50 m), tobogány, bazén s vlnobitím.
Doprava autobusem (750 km, cca 11-12 hod.)
Odjezdy autobusů z ČR jsou ve večerních hodinách,
zpět z Gyuly také večer. Příjezd do ČR je v časných ranních hodinách. Nástupní místa jsou na trase: Praha Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův Brod - Jihlava - Brno.
*Svoz z HK, Pardubic od 4 osob.
Možnosti výletů: - okružní jízda Gyulou.
Hotel ERKEL*** se nachází v zámeckých zahradách. Má
vynikající polohu vedle lázní, s kterými je propojen
chodbou. Restaurace s maďarskou i mezinárodní kuchyní,
bar, výtah a možnost bezplatného WIFI připojení. Klienti
mají v ceně neomezený vstup do lázní.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností
1 dětské přistýlky, koupelna, WC, TV. Všechny pokoje jsou
bez balkonu. Za příplatek 800 Kč/os. je pokoj Superior
s klimatizací, trezorem, je prostornější.
Stravování: V ceně pobytu je polopenze. Snídaně i večeře formou bufetu. Obědy lze kupovat za přijatelné
ceny přímo v lázeňském areálu nebo v některé z mnoha
restaurací v centru města.

Městečko Lenti leží v západním Maďarsku, u hranic se Slovinskem a Rakouskem. V roce 1970 byly objeveny horké
prameny a již v roce 1978 byly uvedeny do užívání termální
lázně. Lesnatým krajem je vedena úzkorozchodná lesní
železnice, která má nástupní stanici vedle lázeňského
areálu a je zde také železniční muzeum. Za poznání stojí
také místní vinné sklípky a park Energie sv. Jiří, který je
součástí lázeňského areálu.Lázeňský areál se rozprostírá
na ploše 8 ha a návštěvníkům nabízí venkovní a vnitřní část,
saunový svět a park Energie sv. Jiří.
Venkovní část: plavecký bazén, dětský bazén, zážitkový
bazén (1.329 m2) s divokou řekou, masážními tryskami,
masážními lavicemi a tobogánem (74 m), léčebný bazén
a částečně krytý hydromasážní zážitkový bazén.
Vnitřní část: léčebný bazén (38°C), hydromasážní bazén
(38°C), bazén pro cvičení (34°C), plavecký bazén (28°C),
dětský zážitkový bazén (33°C) vč. brouzdaliště, dětský
bazén (34°C), zážitkový bazén (34-36°C) s masážními
lůžky a lavicemi, jacuzzi. Relaxační zóna s velkým množstvím lehátek.
Saunový svět: 2x ﬁnská sauna, 1x aroma sauna, 1x infrasauna, vnitřní a venkovní relaxační prostory s lehátky.
Park Energie sv. Jiří: vyzařování energie působí na celý
organismus, harmonizuje tok energií, nastartuje blahodárné procesy, čímž dosáhne optimální tělesné a duševní
rovnováhy. V parku Energie sv. Jiří se doporučuje trávit
najednou 1-2 hodiny. Vydlážděná část v parku ukazuje
směr linií sv. Jiří. Styčné body linií s nejsilnějším zemským
zářením jsou vyznačené tyčemi. Na těchto místech se
doporučuje pobyt 20-30 minut.
Hotel**** Thermal hotel Balance:
moderní hotel, dvoulůžkové pokoje s přísl. typu Superior
s možností 1 přistýlky, propojen s lázeňským areálem,
vstupné do lázní v ceně, hotelové wellness centrum.
Číslo záj.
168-01

Termín
6.6. – 13.6.

Cena
12 990,-

Odjezd
*B, C

B - Svoz z HK, Pardubic od 4 osob, C odjezd též Brno.
Cena zahrnuje: 6x ubytování v hotelu Thermal hotel
Balance, 6x polopenzi (snídaně a večeře formou bohatého bufetu), welcome drink, odpolední dezert, dopravu
autobusem, 2 výlety - Lendava a Bukovniško jezero,
delegáta, pobytovou taxu, vstupné do lázní, vstup do
hotelového wellness centra, vypůjčení županu, vypůjčení kola 1 hod. / den
Fakultativně: 1/1 pokoj - povinný 3 300 Kč, pojištění
léčebných výloh a storna 280 Kč
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Eger

TERMÁLNÍ LÁZNĚ EGER – LUX

Ischia

hotel Imola Platan****

– luxusní hotel****
– vstupné do termálních lázní v ceně
– vstup do lázní přímo z hotelu
Lázeňský areál
Lázeňský areál o rozloze 5 ha se nachází v parku
nedaleko centra města. Léčebné bazény, sportovní
zařízení a turecké lázně se nachází v těsném sousedství
hotelu Imola Platán. Areál je vhodný pro návštěvníky
všech věkových kategorií.
Léčebná a zážitková část: venkovní (37°C) a polokrytý
bazén s obsahem síry (31°C), 2 vnitřní bazény s obsahem
síry (32-37°C), 3 venkovní bazény s obsahem radonu léčebný (27-29°C), sedací (32-34°C) a velký (22-26°C),
velký venkovní plavecký bazén (28°C), vnitřní plavecký
bazén, venkovní zážitkový bazén s vodním hradem,
skluzavkou a atrakcemi (30°C), dětský bazén (30-32°C)
a 3 tobogány.
Turecké lázně: turecký bazén, bublinkový bazén, třpytivý bazén a 3 relaxační a zážitkové bazény, tradiční
turecké lázně Hammam a léčebné procedury, sauny
a odpočinkové místnosti. Turecké lázně (za poplatek,
platí se na místě) jsou přímo propojené s lázeňským
areálem.
Hotel Imola Platán****
se nachází přímo u lázeňského areálu s vlastním
vstupem, cca 15 min. chůze od centra.
Ubytování: prémiové designové dvoulůžkové pokoje,
balkon, vlastní sociální zařízení, koupelnová kosmetika
Pure Herbs, fén, TV, minibar, klimatizace, trezor, župan
na pokoji, WIFI.
Vybavení hotelu: hotel je určen pro osoby od 16 let,
recepce, restaurace s maďarskou a mezinárodní
kuchyní, bar, wellness centrum, solárium, kosmetika,
manikúra, pedikúra, půjčovna kol (za poplatek),
minigolf, výtahy, WIFI.
Wellness centrum: vnitřní termální bazén, vnitřní
bazén se slanou vodou, vnitřní zážitkový bazén (krční
sprcha, perličková koupel, masáž zad), jacuzzi,
venkovní termální bazén, saunový svět (finská, aroma,
bio a alpská senná sauna), parní kabina, infra kabina,
solná komora, Kneippův chodník, různé druhy masáží,
zábalů a rituálů (za poplatek), venkovní fitness park.
Stravování: polopenze - snídaně formou bohatého
bufetu, večeře formou menu o 3 chodech.
FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Pěší prohlídka Egeru (v ceně zájezdu)
Procházka městem se zastávkou u nejznámějších
památek v Egeru. Středověký hrad, minaret, klasicistní
bazilika - druhá největší v Maďarsku.
Ochutnávka vín: Ochutnávka egerských bílých a červených vín s možností nákupu.
Výlet úzkokolejkou do pohoří Bükk: Půldenní výlet do
Szilvásváradu, poté úzkokolejkou. Procházka podél
potoku Szalajka s vodní kaskádou, možnost ochutnávky
pečených pstruhů.
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Číslo záj.
169-01
169-02
169-03

Termín
7.6. – 15.6.
13.6. – 21.6.
28.8. – 5.9.

Cena
12 990,12 990,12 990,-

Odjezd
*B, C
C
*B, C

Stravování: polopenze, italská snídaně formou bufetu,
večeře – výběr z menu (3 chody - předkrm, hlavní jídlo
a dezert), salátový bufet. Hotelová restaurace nabízí
italskou i mezinárodní kuchyni, včetně místní napolitánské.
Služby a vybavení: zdarma - 1x venkovní termální bazén
v zahradě, 1x vnitřní termální bazén, fitness centrum,
parkoviště (omezený počet míst), za poplatek - americký bar u bazénu, nově zrekonstruované termální centrum s nabídkou procedur s využitím léčivého bahna
(obklady, zábaly…), inhalace, léčba aerosoly, terapeutické masáže, masáž reflexních zón chodidel a kosmetické oddělení, wellness centrum - finská sauna, turecké termální lázně, klidová zóna s chromo a aroma
terapií.
hotel Terme Park Imperial***

Odjezd autobusu z ČR je ve večerních hodinách, příjezd
do Egeru je v ranních hodinách. Odjezd z Egeru je ve
večerních hodinách, příjezd do ČR je v časných ranních
hodinách. Svoz z Hradce Králové a Pardubic (v termínech s hvězdičkou, min. 4 osoby).
Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x polopenzi, welcome
drink, vstupné do lázní, vstup do hotelového wellness
centra, vypůjčení županu, dopravu autobusem, pobytovou taxu, delegátský servis.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 320 Kč.
Slevy: senioři nad 65 let - 5 % (nelze sčítat s žádnou jinou slevou).

OSTROV ISCHIA
Hotelový komplex Terme Park Imperial***
Hotelový komplex je obklopen zahradou o rozloze
15.000 m2, která je plná palem, pinií a dalších typických
středomořských rostlin. Hotel se skládá z více budov.
V hlavní budově se nachází recepce, vstupní hala a restaurace. Pokoje s výhledem na moře se nacházejí
v hlavní budově, všechny ostatní typy pokojů se nacházejí z části v hlavní budově a z části v rozlehlé zahradě. Cca 800 m od hotelu je vzdálena pláž Cava
dell´Isola. Cca 700 m od hotelu se nachází známá pláž
a záliv Citara, který byl díky své kráse a termálním koupelím oceňován již starými Řeky. Zde se také nachází
světoznámý termální park Poseidonovy zahrady.
Pokoje: koupelna s WC, fén, SAT TV, minibar, sejf (za poplatek), klimatizace zdarma a v provozu od 15.6. do 14. 9.
Hotel má k dispozici 3 kategorie pokojů: standardní pokoj
(s oknem, bez výhledu), pokoj s balkonem nebo terasou
a pokoj s balkonem nebo terasou a výhledem na moře.

Termín

1. a 2. osoba

3., 4.os.

3., 4.os.

3., 4.os.

od 15 let

6-15 let

2-6 let

termíny a ceny na vyžádání

Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu v pokoji standard bez balkonu, 7x polopenzi.
Příplatky: 1/1 pokoj 3500 Kč/týden 1/2 pokoj použitý
jako 1/1 5740 Kč/týden pokoj s balkonem/terasou
v období 30.5.-19.9. 1050 Kč/os./týden, v ostatních termínech 700 Kč/os./týden pokoj s balkonem/terasou +
výhled na moře v období 30.5. - 19.9. 2170 Kč/os./týden,
v ostatních termínech 1820 Kč/os./týden plná penze
2380 Kč/os./týden
Speciální nabídka: sleva 50% na minimálně 5 bahenních
zábalů - podmínkou absolvování bahenních zábalů je
lékařská prohlídka v hotelu - 40 Eur/os. - platba na místě.
Minibus na pláž Citara ZDARMA v období 1.6. - 30.9.
• Klimatizace zdarma, v provozu 15.6. - 14.9. • sejf
je za cca 1,5 Eur/den + vratná kauce cca 20 Eur • Jednolůžkové pokoje jsou k dispozici pouze s balkonem
nebo terasou.
Doprava na Ischii: autobusová v období 19.6. - 26.7.
a 28.8. – 27.9. – cena dopravy 4490 Kč/ os. vč. trajektu
a transferu do/z hotelu, hlavní nástupní místo Praha,
další nástupní místa napříč celou ČR. Odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli.
Možnost letecké dopravy vč. trajektu a transferu na Ischii po celý rok – odlety z Prahy, Vídně, Krakova, Katovic
a Budapešti, cena na vyžádání v CK.

Další hotely na vyžádání v CK.

Kehidakustány

Bükfürdo

TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDO
– pobytový zájezd
– vstupné do termálních lázní v ceně
Lázeňské městečko Bük se nachází na severozápadě
Maďarska nedaleko rakouských hranic. Je známé
především díky zdejším lázním, které jsou jedny z nejznámějších a nejoblíbenějších v Evropě. Zdejší léčivá
termální a minerální voda bohatá na vápník, hořčík
a železo vyvěrá na povrch z pramene o teplotě až
58°C. Má pozitivní vliv při léčbě zánětlivých onemocnění, na činnost svalů a krevní oběh. Používá se
k léčbě onemocnění pohybového ústrojí, chronických
gynekologických onemocnění, k rehabilitaci po operacích a úrazech, ale také jako pitná kúra k léčbě
poruch trávicího ústrojí.
Lázeňský areál:
Lázeňský komplex o rozloze 14 ha se rozléhá v krásné
zeleni přírodního parku. Moderní areál svým návštěvníkům nabízí léčebnou lázeňskou část, zážitkovou část
a svět saun.
V léčebné části se nachází 4 vnitřní léčebné bazény
(30-39°C), 2 polokryté bazény (33-36°C), venkovní
bazén (26-28°C), 2 venkovní plavecké bazény (2226°C), venkovní a vnitřní plavecký bazén (28-30°C),
vnitřní bazén na vodní cvičení (33-35°C), 2 dětské
venkovní bazény (27-32°C), venkovní bazén se skluzavkou (25-27°C). Dětem do 14 let je vstup do 4 vnitřních léčebných bazénů umožněn pouze na základě
lékařského doporučení, bližší informace v cestovní
kanceláři.
Zážitková část nabízí venkovní zážitkový bazén (3133°C), léčebný bazén (33-35°C), částečně krytý léčebný
bazén (33-35°C), částečně krytý zážitkový bazén (3133°C), krytý zážitkový bazén (32-34°C), perličkový
bazén (34-35°C), 2 kryté dětské bazény (31-33°C), 4
skluzavky a zážitkové koupele.
Hotel RÉPCE GOLD**** - popis a poloha
POLOHA: přímo u lázeňského areálu a cca 150 m od
nákupních možností.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky,
balkon (většina pokojů), vlastní sociální zařízení, TV,
minibar, klimatizace, trezor, telefon, župan na pokoji,
WIFI. Propojení s lázeňským areálem krytou chodbou,
recepce, restaurace s maďarskou a mezinárodní
kuchyní, lobby bar, wellness centrum, solná komora,
solarium, masáže, kosmetika, manikúra, pedikúra, dětský koutek, biliár, výtahy.
WELLNESS CENTRUM: bazén, whirlpool, jacuzzi,
sauna, parní kabina.
STRAVOVÁNÍ: v ceně je polopenze - snídaně a večeře
formou bohatého bufetu vč. 0,25 l minerální vody k
večeři.
Doprava autobusem
Odjezd autobusu z ČR je v ranních hod., příjezd do Bükfürdö je v odpoledních hod. Odjezd z Bükfürdö je v odpoledních hod., příjezd do ČR je v pozdních večerních hod.
Odjezdy: C též z Brna, B odjezd možný i z Hradce Králové
a Pardubic (min. 4 os., platí u čísla zájezdů: 170-01-04,
172-01, 03, 05, 07, ).

Číslo záj.
170-01
170-02
172-01
172-02
172-03
172-04
172-05
172-06
172-07
172-08
170-03
170-04

Termín
15.4. – 18.4.
6.5. – 9.5.
*3.6. – 9.6.,
*9.6. - 15.6.
*15.6. – 21.6.
*21.6. – 27.6.
*19.8. – 25.8.
*25.8. – 31.8.
*31.8. – 6.9.
*6.9. – 12.9.
14.10. – 17.10.
17.11. – 20.11.

Cena
7 990,8 590,13 390,13 390,13 390,13 390,13 390,13 390,13 390,13 390,8 590,8 490,-

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi,
3x vstupné do lázní, vstupné do hotelového wellness
centra, dopravu autobusem, pobytovou taxu, delegáta.
*Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x polopenzi,
6x vstupné do lázní, vstupné do hotelového wellness
centra, dopravu autobusem, pobytovou taxu, delegáta.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 140/*250 Kč, 1/1 pokoj
- povinný, info v CK.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ - LUX
KEHIDAKUSTÁNY
– vstupné do termálních lázní v ceně
– pobyt v termálních lázních - hotel****
Termální komplex Kehida se nachází cca 25 km od jezera
Balaton. Termální minerální voda z pramene o teplotě
49 °C je bohatá na hořčík a vápník má protizánětlivé
účinky a používá se především k léčbě neurologických,
gynekologických a kožních onemocnění, revma a pohybového ústrojí. Jako pitná kúra je vhodná k léčbě zažívacího ústrojí.
Lázeňský areál:
Moderní lázeňský areál rozkládající se v parku o rozloze
3 ha s vodní plochou 2.600 m2 nabízí svým návštěvníkům
3 propojené části - léčebnou (zákaz vstupu dětí), zážitkovou část a saunový svět. Za příplatek je možné si objednat řadu masáží a zábalů. V bazénech s termální vodou se doporučuje pobýt max. 20 min., a poté si
odpočinout. Areál je vhodný pro návštěvníky všech věkových kategorií.
Zážitková část: venkovní termální bazén s vodními
atrakcemi (30-34°C), venkovní termální bazén (34-36°C),
venkovní termální sedací bazén zakrytý (34-36°C), bazén
s vlnobitím (22-24°C), 2 plavecké bazény (22-32°C), obří
skluzavky a dětský bazén (26-30°C). Vnitřní zážitkový
bazén s masážními tryskami a lehátky (28-30°C), whirlpool (28-30°C), divoká řeka, 94 m dlouhý tobogán, dětský bazén se skluzavkou (30-32°C).
Saunový svět: finská sauna, infrasauna, aromasauna,
parní kabina, whirlpool s termální vodou, Kneippův
chodník.

Hotel HERTELENDY HOUSE****
Popis a poloha: Komfortní wellness hotel se nachází
pouze cca 150 m od lázeňského areálu (není propojen
chodbou) a je součástí hotelu Kehida Termal**** (vzdálen cca 150 m), se kterým má společnou recepci a restauraci s výbornou maďarskou i mezinárodní kuchyní,
samoobslužnou restauraci, bar, cukrárnu aj. Hostům
je k dispozici stylová prostorná společenská místnost
s krbem a LCD TV, vlastní wellness centrum. Klienti
mají v ceně neomezený vstup do lázní včetně vypůjčení
županu.
Ubytování: Moderní pokoje pro 2 osoby s možností dětské přistýlky (na vyžádání) jsou vybaveny koupelnou
s WC, klimatizací, minibarem, TV, telefonem a trezorem.
Pokoje v přízemí mají malou terasu, pokoje v 1. patře
mají balkon a pokoje ve 2. patře jsou bez balkonu.
Stravování: V ceně pobytu je polopenze formou bohatého bufetu. Strava se podává v restauraci hotelu Kehida Termal**** (cca 150 m).
Doprava autobusem
Odjezd autobusu je v časných ranních hodinách, příjezd
do Kehidakustány je v odpoledních hodinách. Odjezd
z Kehidakustány je v odpoledních hodinách, příjezd do
ČR je v pozdních večerních hodinách.
U termínu 31.5.-6.6. je odjezd z Kehidakustány ve
večerních hodinách, příjezd do ČR je další den v časných
ranních hodinách.
WELLNESS: V ceně zájezdu je vstupné do všech částí
lázní (9:00 - 20:00 hod.) zahrnující: termální bazény
v léčebné části lázní • bazény včetně tobogánů v zážitkové části lázní • saunový svět • možnost opakovaného
vstupu během dne do lázní • fitness včetně kol na spinning • stolní tenis.
Možnost výletů: Hévíz (v ceně zájezdu) - lázeňské
městečko známé především díky aktivnímu, termálnímu
jezeru v Evropě. Prohlídka městečka, možnost koupání
v termálním jezeře. Vinné sklepy Egregy (v ceně zájezdu) - Večerní posezení s živou hudbou ve stylové
vinárně mezi vinicemi ve vinařské oblasti Hévíz-Egregy.
V ceně je nově ochutnávka 7 druhů místních
vín,možnost nákupu vybraných vín.
Číslo záj.
173-01
173-02
173-03
173-04
173-05
173-06
173-07
173-08

Termín
*3.6. – 9.6.
9.6. – 15.6.
*15.6. – 21.6.
21.6. –27.6.
19.8. – 25.8.
*25.8. – 31.8.
31.8. – 6.9.
*6.9. – 12.9.

Cena
9 990,9 990,10 390,10 390,11 590,10 390,9 990,9 990,-

Odjezdy: též z Brna, *odjezd možný i z Hradce Králové
a Pardubic (od 4 osob)
Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x polopenzi, vstupné do
lázní, vstupné do hotelového wellness centra, vypůjčení
županu, dopravu autobusem, delegáta, výlet do Hevízu
a Egregy.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna 250 Kč.
Příplatky: pokoj s terasou nebo balkonem
- 200 Kč/pokoj, 1/1 pokoj - 1700 Kč.
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hotel Forrás

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY
- pobyt
Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďarska
v údolí obklopeném vinicemi a patří mezi vyhlášené maďarské lázně. Je vyhledávaným a oblíbeným místem nejen
pro stálost teplého a příjemného počasí, ale zejména pro
složení místní termální léčivé vody. Je prokázáno, že léčivá
voda v Harkánech se značným množstvím sulfidů a fluoridů
působí ve formě koupelí blahodárně při léčbě chronických
onemocnění pohybového ústrojí včetně poúrazové rehabilitace zlomenin, dále revmatických a kloubových onemocnění, gynekologických potíží a zánětlivých onemocnění.
Od května do září probíhají v lázních různé festivaly, např.
tradiční festival vinobraní. V nedaleké vinařské obci Villány
lze ochutnat i koupit kvalitní vína z místních vinic.
Lázeňský areál
Velmi pěkný lázeňský areál s rozlohou cca 13 ha se nachází přímo v centru Harkán. Lázně jsou rozděleny na
léčebnou část se saunovým světem a zážitkovou část.
Za příplatek je možné si objednat řadu léčebných procedur, masáží a zábalů.
V bazénech s termální vodou se doporučuje pobýt max.
20 min., a poté si odpočinout. Lázeňský areál nabízí
bohaté možnosti stravování.
Léčebná část: 2 venkovní a 2 vnitřní bazény (36-38°C),
3 whirlpooly (34-36°C), jacuzzi (34-36°C). Dětem do 14
let je vstup do léčebné části umožněn pouze na základě
lékařského doporučení, bližší informace v CK. Saunový
svět (nově otevřený, součást léčebné části): finské
sauny, infrasauna, parní kabina, tepidárium, bazén
s gejzírem, jacuzzi a Kneippův chodník.
Zážitková část: 2 venkovní bazény (26-32°C), léčebný
bazén (33-35°C), plavecký bazén (22-26°C), whirlpool,
sluneční terasa pro nudisty, tobogánový svět, dětský
bazén, dětské hřiště.

Hotel FORRÁS
Popis a poloha: hotel se nachází cca 250 m od lázeňského areálu a cca 250 m od centra města.
Ubytování - typy pokojů: dvoulůžkové pokoje s balkonem
(1. patro), dvoulůžkové pokoje bez balkonu (2. patro), dvoulůžkový pokoj s balkonem Superior (1. patro), obývací místnost a samostatná ložnice, 1x bezbariérový pokoj (přízemí).
Pokoje mají možnost 1 přistýlky, všechny mají vlastní sociální zařízení, TV, chladničku, župan, WiFi zdarma. Klimatizace (pokoje ve 2. patře, za poplatek 500 HUF/den, platba
na místě).
Vybavení hotelu: recepce, restaurace s terasou, zahrada s posezením, možnost masáží (za poplatek).
Možnosti výletů:
Po příjezdu do Harkán vás delegát podrobně seznámí
s lázeňským areálem, nabídne výlety a fakultativní program, např.:
Pečená kachna v Kalmár Pince: Posezení ve stylové
csárdě a sklípku s vynikající večeří a bujarou zábavou při
živé muzice. K jídlu se podává pečená kachna nebo hovězí
pečené koleno a zákusek, neomezená konzumace vína.
Večer v Halaszcsárdě: Společné posezení u živé muziky
ve stylové rybí csárdě. Výborná kuchyně, víno, hudba
a tanec.
Plavba lodí po řece Drávě
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Termín 7 nocí: *8.5.-15.5., 15.5.-22.5., 22.5.-29.5., 29.5.-5.6.
5.6.-12.6., 12.6.-19.6., 19.6.-26.6., *26.6.-3.7., 3.7.-10.7., *10.7.-17.7.
*17.7.-24.7., 24.7.-31.7., *31.7.-7.8., 7.8.-14.8., *14.8.-21.8., 21.8.28.8., *28.8.-4.9., 4.9.-11.9., *11.9.-18.9., 27.9.-4.10.
cena 6 590,- Číslo záj.: 174-01 až 20
Termín 9 nocí: 29.4. – 8.5., 18.9. – 27.9.
cena 6 590,- Číslo záj.: 175-01, 02

9. den - Celodenní pobyt v lázních, odjezd večer.
10. den - Příjezd do ČR v ranních hodinách.
CK si vyhrazuje právo změnit pořadí výletů dle aktuální
situace.

Termíny zájezdů s autobusovou dopravou začínají
o 1 den dříve a končí o 1 den později!!!
*odjezdy možné i z Hradce Králové a Pardubic (minimálně
4 osoby)
Stravování: V ceně zájezdu je polopenze, snídaně formou bufetu a večeře formou výběru ze 3 menu
o 3 chodech.
Cena zahrnuje: 7x (9x) ubytování s polopenzí, vypůjčení
županu, pobyt. taxu, delegátský servis, snídani v den příjezdu pro klienty s dopravou busem, káva po celý den
zdarma.
Příplatky: doprava autobusem - 1700 Kč, pokoj Superior - 500 Kč/pokoj, pokoj s balkonem - 400
Kč/osoba/pobyt. Nápoje k večeři - 170 Kč/os./týden,
220 Kč/9 nocí/osoba (2 dcl vína/ 3 dcl piva/2 dcl
nealko nebo káva), 1/1 pokoj 1 100 Kč (povinný).
Slevy: senioři nad 65 let - 5% (neplatí pro pobyty na 9
nocí, na které se nevztahují žádné slevy). Nelze sčítat
s časovou slevou ani s jinými slevami.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 35 Kč/os./den.
Doprava autobusem - Odjezdy autobusů z ČR u zájezdů na 7 nocí jsou v pátek ve večerních hodinách,
zpět z Harkán v sobotu večer. Příjezd do ČR je v neděli
v časných ranních hodinách. Nástupní místa jsou
možná na trase: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův
Brod - Jihlava - Brno.

Odjezdy: C též z Brna, *B odjezd možný i z Hradce Králové a Pardubic (od 4 osob)
Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi,
dopravu autobusem včetně výletů dle programu, služby
průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
Příplatky: pečená kachna - cca 6000 HUF (platí se na
místě), 1-lůžkový pokoj - 1100 Kč (povinný), pokoj s balkonem - 400 Kč/osoba/pobyt.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY
- pobyt s výlety
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy (příp. Kolína, Jihlavy, Brna) ve večerních hodinách, noční přejezd.
2. den - Příjezd do lázní HARKÁNY v ranních hodinách,
prohlídka města, pobyt v lázních.
3. den – Výlet PEČENÁ KACHNA V KALMÁR PINCE
Posezení ve stylové csárdě se sklípkem, vynikající
večeře a bujará zábava při živé muzice. K jídlu se
podává pečená kachna nebo pečené koleno, zákusek,
aperitiv a neomezená konzumace vína. V rámci výletu
návštěva poutního místa MÁRIAGYÜD.
4. den - PÉCS - starobylé univerzitní město s mnoha památkami, odpoledne pobyt v lázních. Večer společné posezení u živé muziky ve stylové csárdě.
5. den - Celodenní pobyt v lázních. Večer ochutnávka vín
ve stylovém maďarském sklípku nedaleko Harkán.
6. den - Výlet PLAVBA LODÍ PO ŘECE DRÁVĚ: plavba
lodí malebnou krajinou NP Dunaj - Dráva. Řeka Dráva
tvoří přírodní hranici mezi Maďarskem a Chorvatskem.
7. den - Celodenní pobyt v lázních.
8. den - Dopoledne návštěva místní tržnice s možností
nákupu maďarských specialit (klobásy, čabajky, sýry, koření), odpoledne pobyt v lázních.

Číslo záj.
176-01
176-02

Termín
16.7. – 25.7.
13.8. – 22.8.

Cena
9 190,9 190,-

Odjezd
*B, C
*B, C

JARO A PODZIM
V JIŽNÍM MAĎARSKU
Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďarska
v údolí obklopeném vinicemi a patří mezi vyhlášené maďarské lázně. Je vyhledávaným a oblíbeným místem nejen
pro stálost teplého a příjemného počasí, ale zejména pro
složení místní termální léčivé vody.
1. den – Odjezd z Prahy pozdě večer, noční přejezd.
2. den – Příjezd do lázní Harkány v ranních hodinách. Prohlídka města, pobyt v lázních HARKÁNY. Večeře na
hotelu.
3. den – Půldenní výlet: PÉCS - starobylé univerzitní
město s památkami z turecké doby. Odpoledne pobyt
v lázních HARKÁNY, večer velmi oblíbený výlet do vesnice MÁRIAGYÜD za kachními hody - posezení ve stylové csárdě a sklípku Kalmár Pince u vynikající večeře
- pečená kachna, neomezená konzumace vína a zábava při živé muzice.
4. den – Dopoledne výlet do MÁRIAGYÜD – poutní klášter
a křížová cesta na horu Tenkés. VILLÁNY - vinařská obec
s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, ochutnávka vína, odpoledne
pobyt v lázních HARKÁNY.
5. den – SIKLÓS se zachovalým hradem, příjezd do ČR
v pozdních večerních hod.
Číslo záj.
177-01
177-02

Termín
1.4. – 5.4.
27.10. – 31.10.

Cena
5 990,5 990,-

Odjezd
*B, C
*B, C

Odjezdy: C též z Brna, *B odjezd možný i z Hradce Králové a Pardubic (od 4 osob)
Cena zahrnuje: 3x ubytování, 4x snídaně, 2x večeře
včetně nápoje, 1 x večeře formou kachních hodů, káva
po celý den zdarma, župan po dobu pobytu, dopravu
autobusem vč. výletů, pobytovou taxu, průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do lázní.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč, pokoj s balkonem 100 Kč/os., 1/1 pokoj 600 Kč (povinný).

Geiranger

NORSKÉ FJORDY
Zájezd do střední části Norska Vás zavede za krásami
kouzelné severské přírody, do centra nejvyššího pohoří
Jotunheimen, k nejkrásnějšímu fjordu Geiranger i na
pobřeží Atlantického oceánu. Cestou navštívíte dvě
hlavní města, Oslo a Kodaň.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Prohlídka druhého největšího města Švédska
GÖTEBORGU.
3. den – Přejezd hraničního fjordu IDDEFJORD. Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJØSA.
Návštěva městečka LILLEHAMMER – turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen. Příjezd do „srdce“ Norska – údolí
GUDBRANDSDALEN.
4. den – Výlet k největšímu evropskému pevninskému
ledovci JOSTEDALSBREEN. Ledovcový splaz
NIGARDSBREEN. Horská krajina SOGNEFJELL – průjezd horskou silnicí s nádhernými scenériemi, kterou
se dostaneme k bočnímu rameni nejdelšího norského
fjordu SOGNEFJORD.
5. den – Průjezd divokým údolím ROMSDALEN, jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné
převislé horolezecké stěny Trollů – TROLLTINDAN. Výjezd věhlasnou cestou Trollů – TROLLSTIGVEIEN. Prohlídka města ÅLESUND, které je nazývané klenotnicí
secesního umění a je překrásně položené na břehu
a ostrůvcích Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél
ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU.
6. den – Vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku DALSNIBBA
s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější fjord
GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny
desítkami nádherných vodopádů. LOM – městečko s rázovitým dřevěným kostelíkem.
7. den – Průjezd údolím říčky SJØA mezi našimi sportovci
známé raftovými sjezdy. Největší norské pohoří JOTUNHEIMEN (Domov obrů) – pěší túra na vyhlídku BESSEGGEN
nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy na rozeklané
a zasněžené vrcholy). Pro slabší turisty možnost procházky kolem jezera. Městečko VÅGÅMO – krásná ukázka
staré norské dřevěné architektury.
8. den – OSLO – vzdušná a zelená metropole Norska
s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei.
Noční přejezd.
Alesund

Stockholm

9. den – Prohlídka KODANĚ - královský palác Amalienborg,
Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní plavby
přístavem. Dánsko nemůžete opustit bez fotografie Malé
mořské víly, symbolu Kodaně. Noční přejezd.
10. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
200-01
200-02
200-03
200-04

Termín
25.6. – 4.7.
9.7.– 18.7.
16.7. – 25.7.
30.7. – 8.8.

Cena
13 990,14 490,14 690,14 490,-

Odjezd
B
A
B, C
B, C

Sleva 55+: 400 Kč/os. v termínu 25.6. - 4.7.
Odjezdy: A též z Plzně, B též z Pardubic, HK, C též ze
Znojma a Brna, U všech zájezdů odjezd též z Teplic.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, trajekty,
průvodce, 6x ubytování (1x ubytování po trase, 5x v 4lůžkových chatičkách v Norsku s možností vaření), 5x snídani, 4x večeři (česká kempingová kuchyně).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
Příplatek: malá dvoulůžková chatička v Norsku, skromnější než 4lůžková: 1 200 Kč/os (5 nocí).

NORSKÉ FJORDY
A SKANDINÁVSKÉ METROPOLE

5. den – Vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN.
Výjezd na vyhlášenou vyhlídku DALSNIBBA (1 486 m)
s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější fjord
GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny
desítkami nádherných vodopádů. LOM – městečko s rázovitým dřevěným kostelíkem a další zajímavou architekturou. Nocleh.
Lom

6. den – Průjezd údolím říčky SJØA mezi našimi sportovci známé raftovými sjezdy. Největší norské pohoří
JOTUNHEIMEN (Domov obrů) – výlet na vyhlídku
BESSEGGEN nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněžené vrcholy). Pro slabší turisty možnost procházky kolem jezera. Městečko
VÅGÅMO – krásná ukázka staré norské dřevěné architektury. Nocleh.
7. den – Přejezd do Švédska. Zastávka v městečku
LILLEHAMMER – turistické centrum, dějiště zimních
olympijských her, věhlasný skanzen. Nocleh.
8. den – STOCKHOLM – překrásná švédská metropole,
Benátky Severu. Radnice s vyhlídkovou věží, královský
palác, malebné staré město na ostrově, unikátní muzeum lodi Vasa. Noční přejezd.
9. den – Prohlídka KODANĚ - královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní
plavby přístavem. Dánsko nemůžete opustit bez fotografie Malé mořské víly, symbolu Kodaně. Noční přejezd.
10. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Geiranger

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Prohlídka druhého největšího města Švédska
GÖTEBORGU. Nocleh.
3. den – OSLO – vzdušná a zelená metropole Norska
s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei.
Příjezd do „srdce“ Norska – údolí GUDBRANDSDALEN.
Nocleh.
4. den – Průjezd divokým údolím ROMSDALEN, jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pověstné
převislé horolezecké stěny Trollů – TROLLTINDAN.
Výjezd věhlasnou cestou Trollů – TROLLSTIGVEIEN.
Prohlídka města. ÅLESUND, které je nazývané klenotnicí
secesního umění a je překrásně položené na břehu
a ostrůvcích Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél
ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU. Nocleh.

Číslo záj.
201-01
201-02

Termín
2.7. – 11.7.
6.8. – 15.8.

Cena
12 490,12 490,-

Odjezd
B, C
B

U všech zájezdů odjezd též z Teplic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, průvodce,
6x ubytování (2x ubytování ve Švédsku, 4x ubytování
v Norsku s možností vaření, 4-5 lůžkové chaty).
Příplatek: malá dvoulůžková chatička v Norsku, skromnější než 4lůžková: 1 000 Kč/os (4 noci).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
4x polopenze (česká kempingová kuchyně) 1 600/os.
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Lofoty

NORSKÉ FJORDY – letecky
Program zájezdu:
1. den - Let do Bergenu přes Oslo, ubytování za městem.
2. den - BERGEN, procházka po nábřeží, kterému
vévodí řada hanzovních domů Bryggen (UNESCO).
Možnost vyjet lanovkou na horský hřeben nad městem, odkud se otevírá panoramatický výhled na město
obklopené desítkami ostrovů. Dojezd na ubytování.
3. den - Trajektem přes nejdelší fjord světa Sognefjorden. Průjezd kolem fjordů, údolími vymodelovanými
ledovcem i serpentinami přes horské hřebeny. Cestou
zastávka, při které si dojdeme za pohledy na jeden
ze splazů největšího ledovce evropské pevniny
JOSTEDALSBREEN. Za dobrého počasí vyjedeme
na vyhlídku na hoře DALSNIBBA (1 486 m). Odtud je,
jak Norové říkají, „vidět to pravé Norsko“. Plavba
po světoznámém fjordu GEIRANGERFJORDEN
(UNESCO) - jízdné v ceně.
4. den – Přístavní město ÅLESUND, postavené na
několika ostrovech. Město navštívíme po překonání
Storfjordu trajektem. Ålesund v roce 1904 vyhořel
a nové centrum bylo vybudováno ve stylu Art nouveau.
Budeme mít možnost navštívit jedno z největších mořských akvárií v severní Evropě nebo Centrum secesní
architektury. Později odpoledne se autobusem
vydáme na vrchol slavné silnice TROLLSTIGEN (Trolí
stezka), kde se nachází i moderní vyhlídka. Odjezd na
ubytování.
5. den - Dopoledne zastávka u sloupového kostela
v RINGEBU nad údolím Gudbrandsdalen, kterým dojedeme do olympijského města LILLEHAMMER u největšího norského jezera Mjösa. Zde budeme mít možnosti
navštívit nejstarší norský skanzen Maihaugen a podívat
se na vrchol skokanských můstků nad areálem, kde se
konal ceremoniál ZOH 1994. Dojezd do Osla. Centrum
OSLA – budova Opery, která leží přímo u fjordu. Pěší
zónou Karl Johans Gate, kolem níž jsou rozesety hlavní
budovy města (parlament, univerzita, Národní divadlo),
dojdeme ke královskému paláci. Večer prohlídka parku
FROGNER. Zde je umístěno 212 soch Gustava Vigelanda,
s fontánou, monolitem a dalšími sochami.
6. den – Velkým pojmem pro všechny návštěvníky Osla
je poloostrov muzeí BYGDØY, na který lze doplout lodičkou. Zde je muzeum Framu, Kon Tiki a Heyerdahla, tři
vikingské lodě staré více než tisíc let. Podíváme se na
vrcholek sportovního areálu HOLMENKOLLEN s moderním skokanským můstkem s ozdobou polární záře
a vyhlídkou na Oslo a přiléhající fjord. Odlet.
Číslo záj.
202-01
202-02

Termín
9.7. – 14.7.
6.8. – 11.8.

Cena
32 500,32 500,-

Cena zahrnuje: letenku Praha - Bergen s přestupem
a Olso - Praha (v ceně 7000 Kč), 5x ubytování ve 2lůžk.
pokojích v turistických hotelech (vlastní přísl.), 5x snídani, 4x večeři, dopravu autobusem na místě, vnitrostátní trajekty, plavbu po Geirangerfjordu, průvodce, poj.
léč. výloh a storna.
Fakultativně: 1/1 pokoj 3500 Kč (zde povinný při nedoobsazení), rozšířené pojištění storna - 200 Kč/os.
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NORSKO
– VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH
Tento podrobný okruh propojuje
nejkrásnější partie severního Norska (čarokrásné souostroví Lofoty
s malebnými tmavě červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí
rozeklané vrcholky hor) s přírodními
krásami středního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá
cesta Severu přes hory
a fjordy začínající proslulou cestou
Trollů, pokračující plavbou přes
Nord-dalsfjord
a končící
u nejkrásnějšího fjordu
Geiranger). Zájezd
neopomíjí ani kulturní památky
země, navštívíme největší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen v Lillehammeru, věhlasná muzea v Oslu.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Krátkým
trajektem z Německa do Dánska a novým ØRESUNDSKÝM MOSTEM z Kodaně do Malmö ve Švédsku.
2. den – LUND – významné kulturní středisko v jižním
Švédsku s pěknou románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie.
3. den – Přejezd hraničního fjordu IDDEFJORD. Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJØSA.
Návštěva městečka LILLEHAMMER – turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen.
4. den – Průjezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním
parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou přírodu.
Devítihodinová prohlídka TRONDHEIMU – třetí největší
město Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy. Noční přejezd.
5.–6. den – Norské souostroví LOFOTY – patří k nejmalebnějším místům ve Skandinávii. Rybářské vesničky
jsou rozprostřené podél mořských zálivů a nad nimi se
tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj tu-

ristů, malířů a rybářů. Hlavní město SVOLVAER, UNESCEM chráněný fjord NUSFJORD, městečko SUND známé
kovářskou výrobou, městečko REINE vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko Å na nejjižnějším
cípu Lofot aj.
7. den – Přejezd nově otevřenou silnicí s mnoha dlouhými tunely a trajektem zpět na pevninu s pohledy na
skalnaté hory vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále
cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných
jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika
v národním parku RAGO. Městečko FAUSKE.
8. den – Zastávka na POLÁRNÍM KRUHU – prohlídka návštěvního centra. SVARTISEN – výlet k nejznámějšímu
ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce. MO I RANA – město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti. Noční přejezd.
9. den – Procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí
Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové
na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování.
10. den – ZLATÁ CESTA SEVERU – začíná jedinečným
stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou
vyhlídkou, pokračuje přes hory k NORDDALSFJORDU
a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu
GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou
krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím
OTTADALEN se zastávkou v městečku LOM s kostelíkem
a dřevěnou architekturou. Nocleh.
11. den – OSLO – vzdušná a zelená metropole Norska
s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei.
Nocleh.
12. den – MALMÖ – třetí největší město Švédska, jež si
zachovalo řadu stavebních památek. Odjezd do Čech.
13. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
203-01
203-02

Termín
1.7. – 13.7.
29.7. – 10.8.

Cena
16 990,16 590,-

Odjezd
B
A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně
B odjezd též z Pardubic, Hradce Králové
U všech zájezdů odjezd též z Teplic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, 8x ubytování v 4–5 lůžkových chatičkách s možností vaření
nebo v ubytovnách, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 460 Kč.
Lofoty

Lofoty

Lofoty

VELKÝ OKRUH SKANDINÁVIÍ

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy dopoledne. Trajekt do Švédska
(7,5 hod.).
2. den – Návštěva přístavního města KALMAR
u Kalmarského průlivu oddělujícího pevninu a ostrov
Öland, starý zámek ze 14. – 16. stol. Dojezd na ubytování
do oblasti Stockholmu.
3. den – STOCKHOLM – prohlídka „Benátek severu“,
rozložených na ostrovech jezera Mälaren, Gamla Stan
– staré město s Královským palácem, kostely, Parlamentem, vyhlídka z Radniční věže, unikátní muzeum
lodi Vasa. Pozdě odpoledne plavba mezi tisíci ostrůvky
– nezapomenutelné výhledy – trajektem Stockholm –
Helsinky (16 hodin, v ceně 4l. kajuty a snídaně).
4. den – Dopoledne připlutí do HELSINEK – centrum
města na Senátním náměstí u luteránského dómu,
pravoslavný chrám, prezidentský palác, malebný trh
u přístavu, skalní chrám Tempeliaukiokirkko, vyhlídka
z věže Olympijského stadionu. Nocleh.
5. den – FINSKÁ JEZERNÍ PLOŠINA: jízda po úzkých
šíjích, nazývaných eskery, mezi labyrintem jezer,
nejznámější je esker PUNKAHARJU. SAVONLINNA –
město se starým kamenným hradem OLAVINLINNA
na ostrově, jedním z největších a nejkrásnějších
finských hradů. KERIMÄKI – největší dřevěný kostel ve

NP Koli

Finsku. KOLI – jedinečná vyhlídková skála nad jezerním
systémem Pielinen ve finské Karélii. Nocleh.
6. den – Přejezd na sever Finska. Návštěva vesničky
Santa Clause na polárním kruhu NAPAPIIRI, odkud je
možné zaslat pozdrav přímo z polární pošty a získat
certifikát o překročení polárního kruhu. NÁRODNÍ PARK
SAARISELKÄ s vyhlídkovým vrcholem KAUNISPÄA.
Nocleh u Inari.
7. den – INARI, městečko s laponským skanzenem
u posvátného jezera. Přejezd do Norska. Ubytování.
Večer přejezd podmořským tunelem na ostrov
Magerøya. V případě pěkného počasí krátká pěší vycházka s výhledem na NORDKAPP HORN. NORDKAPP
- Severní mys, triumfální konec Evropy, výhledy na Severní ledový oceán, příp. i půlnoční slunce. Pozdě v noci
návrat na ubytování.
8. den – ALTA - skalní rytiny a muzeum, asi 3 000 skalních rytin z doby kamenné pod širým nebem, je na seznamu světového dědictví UNESCO. Přejezd severskou
krajinou plnou vodopádů, hlubokých fjordů a rozeklaných hor, polární krajinou, která vrcholí u Lyngenfjordenu, kde se nám otevře nádherný pohled na rozeklané
horské štíty pohoří Lyngsalpene. Nocleh.

Lofoty
9. den – Pěší výstup na nejkrásnější finskou horu
SAANA (1029 m n.m.) s širokým rozhledem, která se
nachází v NP Kilpisjärvi na norsko-švédsko-finském
pomezí. Jedno z nejlepších lososových míst v Norsku,
trojité, 600 metrů dlouhé peřeje MÅLSELVFOSSEN. Nocleh.
10. den – Zastávka u moderní plastiky Kamenný dům
v Evenes. Přejezd po kilometr dlouhém mostu Tjelsundbru na souostroví VESTERÅLEN. Jízda silnicí
s mnoha dlouhými tunely na souostroví Lofoten.
Možnost cca 1,5 hod. dlouhého lodního výletu kolem
skalnatého pobřeží v oblasti Lofot. Největší dřevěná
katedrála na sever od Trondheimu v KABELVÅGU.
Nocleh.
11. den – Souostroví LOFOTY – nejúchvatnější a nejbizarnější scenérie Severu. Vyhlídková jízda až na konec
souostroví Lofoty se spoustou zajímavých pohledů na
mosty spojující ostrovy a na vysoké hory. Malebné červené

rybářské domečky rorbu, sušáky na tresky, tisíce racků.
REINE, které bylo několikrát vyhlášeno za nejkrásnější
místo Norska. Městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot, kde
končí nejen lofotská silnice, ale také svět lidí a začíná
svět vikingských bohů. SVOLVAER – hlavní město Lofotského souostroví. Nocleh.
12. den – Dopoledne trajektem zpět na norskou pevninu.
Cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných
jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Zastávka
na NORSKÉM POLÁRNÍM KRUHU. MO I RANA – město
na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti, plastika Havman. Mohutné peřeje LAKSFORSEN. Nocleh.

13. den – Přejezd středním Norskem, kolem mnoha
malebných divokých vodopádů a jezer. Devítihodinová
prohlídka TRONDHEIMU – třetího největšího města
Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy, a mnoha dalšími
zajímavostmi. Noční přejezd.
14. den – Přejezd na jih Švédska do přístavního města
Trelleborg. Odpoledne/večer plavba do Rostocku.
15. den - Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Číslo záj.

Termín

204-01

2022

Cena

Odjezd

Odjezd: B též z Pardubic, HK, C též z Brna, Teplic.
Cena zahrnuje: 11x nocleh, (10x ubytování v jednoduchých turistických hotýlcích a hostelech, chatkách ve
vícelůžkových pokojích - nejčastěji 4 lůžkových, 1x ubytování ve 4 lůžk. kajutách na trajektu), 4x snídani, dopravu autobusem, trajekty Rostock - Trelleborg - Rostock, Stockholm - Helsinky, vnitrostátní trajekty,
podmořský tunel na ostrov Magerøya, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 730 Kč.
4lůžková kabina na trajektu Rostock – Trelleborg -700
Kč/os./1 cesta.
Lofoty
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Strokkur

Lofoty

ISLAND – velký okruh
zemí ohně a ledu
– letecky
– podrobný okruh
NUTNÁ VČASNÁ REZERVACE
Program zájezdu:
1. den - Odlet do Reykjavíku - letiště Keﬂavík. Ubytování
v pozdních nočních hodinách.
2. den - Cesta po okružní silnici na sever se zastávkou
u sopečného kráteru GRÁBRÓK. Dále po silnici východním směrem se dostanete ke krásnému vodopádu
HRAUNFOSSAR, který je ukázkou, co všechno dokáže
lávová činnost. Nedaleko od něj naleznete vodopád
BARNAFOSS, který také stojí za vidění. Zastávka u kostelíku ve Vidimýri a skanzenu GLAUMBAER. Nocleh
v oblasti Akureyri.
3. den - Návštěva města AKUREYRI. Toto město má
pouhých 15 000 obyvatel, ale přesto je to druhé největší islandské město a především metropole severního Islandu. Vodopád GODAFOSS – vodopád bohů,
u nějž údajně skončilo pohanství. Jezero MÝVATN –
Komáří jezero, jedna z nejzajímavějších oblastí
ostrova. Přírodní útvary vzniklé sopečnou činností,
které zde naleznete, jsou rozmanité a velmi unikátní. Vystoupáme na okraj symetrického kráteru
sopky HVERFJALL, pokusíme se nezabloudit v lávovém bludišti „Černých hradů“ DIMMUBORGIR a projdeme se mezi pseudokrátery SKÚTUSTADIR.
Vrcholem dnešního dne bude vycházka do jednoznačně nejzajímavější oblasti Islandu, a to k sopce
KRAFLA s kráterem VÍTI (Peklo). Naprosto nezapomenutelným zážitkem je do daleka hřmící vodopád
DETTIFOSS, nejmohutnější v Evropě, který spadá do
obrovského kaňonu řeky. Nocleh.
4. den - Průjezd dramatickou krajinu fjordů až k ledovci
Vatnajökull. Podél malebného pobřeží s labutí lagunou
LÓN, ryolitovými horami u farmy Stafafell do střediska
této oblasti - města HÖFN. Nocleh.
5. den - Ledovcová laguna JÖKURSÁLÓN s úchvatnou
modrou hladinou, ptactvem, modrými, zelenými
a bílými ledovcovými krami plujícími na hladině. Národní
park SKAFTAFELL, který se rozkládá na svazích pod
ledovcem VATNAJÖKULL - největší ledovec Evropy.
Ramena ledovců (ledovce Skaftafelsjökull na východě,
Morsárjökull na západě) po stranách parku sahají až
k okružní silnici číslo 1. Nocleh.
6. den – Navštívíte gigantický vodopád GULLFOSS,
horké prameny s aktivním gejzírem STROKKUR
a Národní park THINGVELIR (místo vyhlášení nejstaršího parlamentu světa, UNESCO). V podvečer si prohlédneme hlavní město REYKJAVÍK, moderní
i historické centrum, přístav. Poté přejezd do Keflavíku. V pusté sopečné oblasti zde tryskají na povrch
solfatárové proudy, na kterých je postavena velká
elektrárna. Hned vedle stojí MODRÁ LAGUNA –
moderně vybavené termální koupaliště uprostřed
lávového pole se světle modrou vodou. V noci odlet do
Prahy.
7. den - Přílet v dopoledních hodinách.

Změna programu v případě špatného počasí, nesjízdnosti silnic, či změny letových řádů vyhrazena!!!
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Číslo záj.
205-01

Termín
21.6. – 28.6.

Cena
42 990,-

Cena zahrnuje: letenku Praha – Keﬂavik – Praha včetně
všech tax a poplatků, 5x ubytování ve dvoulůžk. pokojích, 4x snídaně, dopravu minivanem dle programu, průvodce. Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného
storna – 450 Kč

ISLAND LETECKY II
Přesný program najdete na straně 110.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA NORSKA
Program zájezdu:
1. den - Dopoledne odjezd z ČR. Noční trajekt.
2. den - Podél pobřeží Švédska, malebný přístav
FJÄLLBACKA, náměstí s bustou švédské herečky Ingrid
Bergmanové, procházka a pohled z výšiny VETTERBERGET - moře poseté desítkami malých ostrůvků Skärgarden, pokračujeme na sever, OSLO, průjezd městem,
Hollmenkollen - krásné výhledy.
3. den - Dopoledne OSLO, park Frogner se sochami G. Vigelanda, poloostrov Bygdoy, známá muzea Fram, Kon-Tiki
a Muzeum Vikingských lodí. Odpoledne přejezd do GEILO,
nejvýznamnější centrum zimních sportů.
4. den - Odjezd do vesničky BORGUND, kde se nachází
jeden z nejstarších a nejzachovalejších vikingských
sloupcových kostelů zvaných Stavkirke, přejezd nejdelším norským tunelem přístavního městečka Flam na
konci Aurlandsfjordu, prohlídka a lehká turistika v ústí
fjordu. Pokračujeme Norskou krajinou k ledovci
JOSTEDALSBREEN resp. k jeho splazu BRIKSDALSBREEN, středně náročná procházka cca 2-3 hod., odjezd
na ubytování.
5. den - Zlatá cesta severu a srdce norských fjordů.
Výjezd na vyhlídku DALSNIBBA (1476 m), GEIRANGERFJORD (UNESCO) s typicky zářivě zelenou barvou. Vyjedeme ORLÍ CESTOU, zastávky na vyhlídce, trajektem
přejedeme Norddalsfjord a pokračujeme CESTOU
TROLLŮ -Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl téměř 800 m, krásné horské scenérie, ubytování v údolí Sterdalen.
6. den - Pověstná převislá STĚNA TROLLŮ - Trolltindam, krásným a divokým údolím ROMSDALEN přes Dombas do královského TRONDHEIMU, historické centrum
města, katedrála severu Nidarosdomen, pevnost Kristiansten aj., noční přejezd.
7. den - Ráno překročíme Severní polární kruh, zastávka
u info centra Polarsirkelsentret, obchody se suvenýry

a pošta, odkud je možné poslat pozdravy, dále
SALTSTRAUMEN, za příznivých podmínek lze vidět malström - přírodní fenomén, vířící voda, slapové proudy,
kdy se jeden fjord vlévá do druhého. Cesta do BODO, hl.
města provincie Nordland, s krásnou polohou u Saltfjordu, plavba na Lofoty, úchvatné pohledy - hory se zvedají přímo z moře. Večer ubytování.
8. den - SOUOSTROVÍ LOFOTY a turistika, nejzajímavější
místa, siluety lofotských hor, REINE, vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, náročnější pěší túra nad
městečko, výjimečný panoramatický výhled na lagunu
a ostrůvky, pro ostatní např. lehčí turistika v okolí Reine,
přejezd do městečka A,na závěr slavná rybářská vesnice NUSSFJORD (UNESCO).
9. den - Lehká pěší turistika na souostroví LOFOTY,
v obci VIKTEM fakult. návštěva místní sklárny, přejezd
k muzeu Vikingů, které přibližuje dobu okolo roku 1120,
romantický rybářský přístav HENNINGSVAR, “Benátky
Lofot”, úchvatná krajina.
10. den - Krátká prohlídka města SVOLVAER, uvidíme
jeden ze symbolů města Svolvaergeita (Svolvaerský kozel), dvourohá hora tyčící se nad městem. SOUOSTROVÍ
VESTERALEN, cestou fotostopy a příjezd do nejsevernějšího bodu naší cesty do NARVIKU, prohlídka, výjezd
lanovkou na FAGERNESFJELL.
11. den - Delší zpáteční cesta vč. trajektu k NP SVARTISEN,
se stejnojmenným ledovcem SVARTISEN, druhým největším v Norsku, cesta lodí a pěší náročnější túra k ledovcovému splazu, variant. lehčí turistika v okolí ubytování.
12. den - Brzy ráno odjezd, zastávka u největšího
švédského VODOPÁDU TÄNNFORSEN (tzv. švédská
Niagara), pokračujeme do městečka ÖSTERSUND na
březích populárního švédského ledovcového JEZERA
STORSJÖN, ubytování, odpočinek, individuálně lehčí
turistika v místě ubytování.
13. den - Kouzelná příroda NP HAMRA, přírodní rezervace, cestou krátké zastávky a fotopauzy, GRONKLITT,
největší medvědí park Evropy Björnpark, příjezd do
“srdce Švédska” k JEZERU SILJAN, oblast Dalarna, tradiční červené domky, ubytování.
14. den - Hlavní město Švédska STOCKHOLM, město
na 14 ostrovech s dlouhou historií, prohlídka hl. pamětihodností, návštěva muzea Vassa, projížďka lodí stockholmským přístavem. Noční přejezd.
15. den - Ráno přejezd Öresundského mostu, krátká
plavba Baltským mořem. Návrat do ČR odpoledne.
Číslo záj.
206-01
207-01

Termín
14.7. – 28.7.
*15.7. – 277.

Cena
24 990,32 990,-

Odjezd
B, C
letecky

*Program zájezdu žádejte v CK nebo najdete na internetu.
Odjezd: C odjezd též z Brna, B - Pardubice, HK.
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, trajekty Rostock –
Trelleborg, Gedser – Rostock, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, 11x ubytování v hostelech / chatkách /
apartmánech - vícelůžkové pokoje - převážně 4lůžkové,
ve většině možnost vaření, 3x snídaně, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 530 Kč. 4lůžk.
kabina na trajektu Rostock – Trelleborg 800 Kč/os. –
pouze na vyžádání, možnost připojištění vyššího storna
zájezdu +200 Kč
Poznámka: ložní prádlo je v Norsku a Švédsku drahé cca
80 – 100 NOK/SEK os/den - platba na místě, doporučujeme
mít s sebou vlastní povlečení nebo spací pytel.

Krakov

VELKÝ OKRUH POLSKEM

JIHOVÝCHODNÍ POLSKO
po stopách polských zbojníků
Program zájezdu:
1. den - Ráno odjezd z ČR. Odpoledne prohlídka starých solných dolů ve VĚLIČCE (UNESCO).
2. den - Projížďka úchvatnými scenériemi OJCÓWSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU a trasou ORLÍCH HNÍZD.
Prohlídky skalních útvarů, zřícenin a hradů v lokalitách: HERKULŮV KYJ, PIESKOWA SKAŁA, OGRODZIENIEC, BOBOLICE a MIRÓW.
3. den - Barokní zámek ve městě KIELCE na úpatí
SVATOKŘÍŽSKÝCH HOR, prohlédneme si renesanční
náhrobek OPATÓWSKÉ OPLAKÁVÁNÍ v kostele sv.
Martina v OPATOWĚ. Ruiny zámku KRYŻTOPÓR, kdysi
nejvýstřednější evropské rezidence, zámek BARANÓW SANDOMIERSKI. Odpoledne strávíme ve starobylém městě SANDOMĚŘ.
4. den - LUBLIN s bezpočtem památek a úžasnou
atmosférou. V CHEŁMU si se svíčkou v ruce projdeme
podzemí křídových dolů. ZAMOŚĆ (UNESCO), jedno
z nejzachovalejších renesančních měst v Evropě.
5. den - Bernardinský klášter v LEŻAJSKU s nádherným barokním interiérem a největšími varhanami
v Evropě. Město RZESZÓW - Rynek s radnicí, synagogy
i barokní chrámy. Rozsáhlý zámek ŁAŃCUT. Nocleh
ve městě PRZEMYŚL, kde se kloubí polská, ukrajinská,
židovská i rusínská kultura.
6. den - Pohoří BIESZCZADY: po zastávce u řady
dřevěných kostelíků (KROŚCIENKO, RÓWNIA,
HOSZOWCZYK, HOSZÓW) připomínajících pradávné
Lemky a Bojky navštívíme nejzapadlejší vesničku
WOŁOSATE s vrcholem TARNICA (1346 m). Skanzen
v SANOKU a nocleh v historickém městě KROSNO.
7. den - Malebné městečko BIECZ a lázně KRYNICA
s mnoha secesními i tradičními dřevěnými vilami
a muzeem naivního malíře NIKOFORA. Ve městě
STARY SĄCZ si prohlédneme malebné náměstí a gotický klášter. Vrcholným zážitkem bude plavba po
DUNAJCI (cca 60 PLN) v NP PIENINY s výhledy na
ČERVENÝ KLÁŠTOR, OSTROU SKAŁU či TRZY
KORONY.
8. den - Cestou do TATER navštívíme KOSTEL SV.
ARCHANDĚLA MICHAELA (UNESCO) z modřínového
dřeva ve vesničce DĘBNO PODHALAŃSKIE. Po příjezdu do ZAKOPANÉHO vyrazíme ozubenou dráhou
na GUBAŁOWKU s překrásnými vyhlídkami, případně
lanovkou na KASPROWY WIERCH (1987 m). Procházka
po pěší zóně KRUPÓWKA a zastávka v CHOCHOŁOWĚ,
typické vesnici regionu PODHALE.
9. den - Prohlídka KRAKOVA (UNESCO): Staré město,
Rynek, renesanční Sukiennice, Mariánský kostel,
královský zámek Wawel. Večer návrat do České republiky.
Číslo záj.
208-01

Termín
22.5. – 30.5.

Cena
14 490,-

Helsinky

Odjezd
B

Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, doprava autobusem, 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích,
průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 2 700 Kč (povinný při nedoobsazení), večeře 1 990 Kč.

Na tomto okruhu zemí našeho severního souseda navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná
u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích. Dále uvidíte stovky čtverečních kilometrů vodních ploch Mazurských jezer. Neopomeneme ani obnovenou Varšavu a unikátní klenot mezi polskými městy
Krakov pyšnící se památkami UNESCO.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Oblast Baltského moře: MALBORK (UNESCO) –
sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku.
GDAŇSK – nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá
brána aj.
3. den – SOPOTY – významné letovisko u Baltského
moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean
Haffner. GDYNĚ – významné přístavní město s Oceánografickým a Námořním muzeem. SLOWINSKÝ NÁRODNÍ
PARK – polská Sahara, pohyblivé, až 40 metrů vysoké
písečné duny. LEBA – původně malý rybářský přístav,
dnes významné přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře.
4. den – OLSZTYN – muzeum lidového umění, městská
brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast MAZURSKÝCH JEZER – jedna z nejoblíbenějších rekreačních
oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového původu je ideálním prostředím pro kanoisty a jachtaře.
Dojezd na nocleh.
5. den – VARŠAVA (UNESCO) – hlavní město Polska,
nové „staré“ město, královský zámek, národní muzeum.
Dojezd na nocleh.
6. den – Unikátní solný důl WIELICZKA UNESCO) – slaná
jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála ze soli. Zbytek dne strávíme v KRAKOVĚ
(UNESCO) – královský hrad Wawel, katedrála, Collegium
Maius, Sukiennice, Muzeum Czartoryskych. Noční přejezd.
7. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

209-01
209-02

12.7. – 18.7.
9.8. – 15.8.

8 990,8 990,-

B
A, B

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování
(dvoulůžkové pokoje s přísl.) a 4x snídaně, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.

MALÝ OKRUH POBALTÍM
s možností výletu
do Helsinek
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy.
2. den – VILNIUS (UNESCO) – hlavní a největší město
Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná
Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským
jádrům v Evropě. Nocleh.
3. den – Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi
sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen RUMŠIŠKÉS.
KAUNAS – město s historickým jádrem na soutoku řek
Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou
„Bílá labuť“. Nocleh v Kaunasu.
4. den – Město ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS
– Horu křížů – několik tisíc křížů symbolizuje utrpení
Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní
zámek RUNDALE. Nocleh v Tallinnu.
5. den (pouze u termínu 28.6. – 5.7.) – Fakultativní výlet
Helsinky: ráno trajekt (2,5 hod.) do HELSINEK, seznámení
s hlavními památkami a místy - Olympijský stadion, hala
Finlandia, kostel ve skále Temppeliaukio, prezidentský
palác, Senátní náměstí s katedrálou aj. Večer plavba zpět,
návrat do hotelu v pozdních hodinách.
5. den (6. den) – TALLINN (UNESCO) – město ležící
u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré
město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální
vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska,
nocleh v Rize.
6. den (7. den) – Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO)
se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde
se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. stol. až po dnešek. Odjezd.
7. den (8. den) – Příjezd do Prahy v poledních hod.

Vilnius

Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

210-01
210-02

*1.7. – 8.7.
6.8. – 12.8.

9 490,8 690,-

B
A, B

Odjezd: A odjezd též z Plzně, B Pardubice, HK.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x (*5x) ubytování
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím) a 4x (*5x) snídani,
průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250/280 Kč.
Výlet Helsinky: trajekt 1250 Kč/os.
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Trakai

NÁRODNÍ PARKY,
ZÁMKY I METROPOLE SEVERU
POLSKA A POBALTÍ
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Oblast Baltského moře: MALBORK
(UNESCO) – sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější
hrad v Polsku. GDAŇSK – nejkrásnější město na
Baltu, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána,
výstavné domy, Zlatá brána aj.
3. den – SOPOTY – významné letovisko u Baltského
moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař
Jean Haffner. GDYNĚ – významné přístavní město
s Oceánografickým a Námořním muzeem. SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK – polská Sahara, pohyblivé, až
40 metrů vysoké písečné duny. LEBA – původně
malý rybářský přístav, dnes významné přímořské
letovisko na pobřeží Baltského moře.
4. den – OLSZTYN – muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast
MAZURSKÝCH JEZER – jedna z nejoblíbenějších
rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer
ledovcového původu je ideálním prostředím pro
kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh do Litvy.
Vilnius

Riga

Číslo záj.
211-01

Termín
10.7. – 19.7.

Cena
12 990,-

Odjezd
B

Odjezd: odjezd též Pardubice, Hradec Králové.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním přísl.), 7x snídaně.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Návštěva překrásně položeného města
LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) – hlavní město s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí
v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi. Evropské město
kultury 2000.
Gent
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město JURMALA u Rižského zálivu Baltského moře,
33 km bílých písčitých pláží. Nocleh.
9. den – Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) se
starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se
nacházejí historické, architektonické a kulturní
památky od 14. stol. až po dnešek. Odjezd do Čech.
10. den – Příjezd do Prahy v poledních hod.

BENELUX – VELKÝ OKRUH

5. den – VILNIUS (UNESCO) – hlavní a největší město
Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná
Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní
hrad TRAKAI, kdysi sídlo litevských knížat. Večerní
procházka historickým centrem KAUNASU. Nocleh.
6. den – KRIŽIU KALNAS – Hora křížů – několik tisíc
křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců.
Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek RUNDALE.
Nocleh v Tallinnu.
7. den – TALLINN (UNESCO) – město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré
město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do
Lotyšska, nocleh v Rize.
8. den – Nejznámější národní park Lotyšska – NP
GAUJA. Unikátní přírodní scenérie se zalesněným
údolím řeky Gauji, cihlový HRAD TURAIDA, který se
tyčí přímo nad jejími vodami. Odpoledne lázeňské

renesanční radnice, cechovní domy. ROTTERDAM –
jeden z největších přístavů na světě (1. v Evropě a 2. na
světě) se 185 metrů vysokou věží Euromast ve tvaru lodního stěžně, odkud jsou jedinečné výhledy na město,
možnost plavby rotterdamským přístavem.
5. den – Skanzen 19 větrných mlýnů KINDERDIJK
(UNESCO). DELFT – někdejší sídelní město holandských hrabat proslavené známou delftskou keramikou
(fajánsí). Park MADURODAM – ukazuje Holandsko
v miniatuře a také to, co by jinak zůstalo nepoznané.
SCHEVENINGEN – nejvýznamnější mořské lázně
v Holandsku ve městě Den Haag s vyhlídkou na
Severní moře.

6. den – GOUDU proslavil stejnojmenný sýr, ale najdete
zde i nejdelší kostel v Nizozemsku (123 metry) a gotickou radnici. CASTEL DE HAAR – nádherný novogotický
hrad poblíž Utrechtu, jehož obnova na konci 19. stol.
byla ﬁnancována rodinou Rotschildů, krásný park se 7
tisíci stromy, vodní plochy, upravené zahrady.
UTRECHT – starobylé město s monumentálním domem,
desítkami staveb z období gotiky – baroka, několik kostelů a chrámů budovaných od 12. do 15. stol.
7. den – Návštěva květinové burzy v městečku
AALSMER (není garantováno v případě státních svátků).
AMSTERDAM (UNESCO) – nádherné město nazývané
„Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály
(grachty).
8. den – Příjezd do Prahy v ranních - dopoledních hodinách.
Číslo záj.
212-01

Termín
14.8. – 21.8.

Cena
11 790,-

Odjezd
A, B, C

Odjezd: A též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním
přísl.), 5x snídaně.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.
Castel de Haar

3. den – BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie.
Belgické Benátky s velkým množstvím malebných
kanálů mezi historickými budovami, po kterých se
konají vyhlídkové plavby. GENT – staré hlavní město
Flander s velkým počtem dochovaných památek.
4. den – ANTVERPY (UNESCO) – přezdívané Rubensovo
město a také Jeruzalém západu, dominantní gotická
katedrála na nábřeží Šeldy se 123 metry vysokou věží,

Moskva

MOSKVA
A ZLATÝ PRSTEN RUSKA
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy. Přílet do MOSKVY, transfer do
hotelu, ubytování. Večerní procházka městem.
2. den – MOSKVA, dopoledne návštěva moskevského
Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car
– dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí
s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám
carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Návštěva Zbrojnice
Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady
ruských carů a knížat, carské korunovační insignie. Návštěva unikátního Diamantového fondu s korunovačními
klenoty Romanovců, obřími drahokamy, zlatými nugety
a největšími diamanty světa. Odpoledne okružní jízda
městem – Rudé náměstí, Kreml, Park vítězství s Muzeem
Velké Vlastenecké Války, přírodní oáza Vrabčí hory se skokanským můstkem, universitou M. V. Lomonosova, ateliéry Mosﬁlmu nebo Palácem pionýrů, sportovní komplex
Lužniki, Novoděvičí klášter, hlavní sídlo vlády Bílý dům,
největší pravoslavný chrám Krista Spasitele nebo nejslavnější moskevské ulice Starý Arbat.
3. den – MOSKVA - unikátní skanzen ruské architektury
Kolomenskoje. K vidění je tu chrám Nanebevstoupení
Páně – Bílý sloup (UNESCO) postavený na počest narození
Ivana Hrozného nebo původní carský palác, dnes největší
dřevěný palác na světě. Zjistíme, proč je moskevské
metro považováno za světově nejkrásnější. Většina stanic
je přímo podzemními paláci s impozantním interiérem
zdobeným sklem, malbami a sochami. Zvláště pozoruhodnými jsou stanice Komsomolská, Kurská nebo Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO),
největšího klášterního komplexu Moskvy s velkolepou
barokní zvonicí a Chrám Smolenské ikony Bohorodičky.
Volitelně návštěva Treťjakovské galerie od roku 1856
sbírky nejslavnějších ruských umělců, popřípadě Puškinova muzea výtvarných umění. Jeho velkou atrakcí je
Priamův poklad z trojských nálezů H. Schliemanna.
4. den – Pravoslavný „Vatikán“ SERGIJEV POSAD, je nejúchvatnějším místem Zlatého kruhu, představuje
ruskou architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský
klášter (UNESCO) platí za nejvýznamnější klášter Ruska.
Kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý
barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv.
Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám
Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Odpoledne
krátce navštívíme ROSTOV VELIKÝ, na břehu jezera
Nero, doložený již v 7. stol. Svou pozornost zaměříme
především na soubor staveb Rostovského kremlu
se sousední zvonici s 15 zvony. Večer ubytování v hotelu
ve městě JAROSLAVL.
5. den - JAROSLAVL (UNESCO), město ve znamení
medvěda, na soutoku Volhy a Kotorosl je jedním z nejstarších ruských měst. V 16. stol., kdy bylo z původně dřevěného města přestavěno, bylo i městem největším. Právě
z této doby se zachovalo jeho historické jádro. Během
prohlídky uvidíme náměstí Zjevení páně, pomník Jaroslava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný klášter
Proměnění Páně, nebo refektář s kaplí Vzkříšení. Odpoledne město SUZDAL. Pitoreskní zelené lány s pasoucím

Sergiev Posad

se skotem hned v sousedství starobylých klášterů
a Kremlinu. Uvidíme Kreml, chrám Narození Panny Marie
a zajímavé Muzeum dřevěné architektury. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě VLADIMIR.
6. den – Město VLADIMIR (UNESCO) bylo od 12. stol. sídelním městem Vladimirsko-suzdalského knížectví. Z jeho
památek nás především upoutá Uspenskij klášter se
dochovanými freskami z 12. století., Zlatá vrata, součást
Vladimirské pevnosti. Návrat do Moskvy.
7. den - Odjezd na letiště a odlet do Prahy.
Zájezd provází: PhDr. Tomáš Jeřábek
Číslo záj.
213-01

Termín
19.7. – 25.7.

Cena
25 490,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy, transfery z/na letiště, okružní jízdu Moskvou a dopravu
busem dle programu, 6x ubytování v hotelu*** (2lůžk.
pokoje s příslušenstvím), 6x snídani, průvodce, pojištění
léč. výloh a storna, vstupy do památek ve městech Zlatého kruhu (mimo Moskvy).
Cena nezahrnuje: Vízum a povinné vízové centrum 1990 Kč (vyřídí naše CK 1 měsíc před odjezdem).
Fakultativně: Pojištění vyššího storna - 200 Kč/os.,
1lůžk. pokoj 3200 Kč (povinný), 6x večeře 1920 Kč
Balíček vstupů Kreml 2100 Kč – cena zahrnuje vstup do
Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu. (nutno
objednat nejpozději měsíc před odjezdem.)

MOSKVA, ZLATÝ KRUH
– SERGIEV POSAD
A POHÁDKOVÝ TATARSTÁN
Tento netradiční zájezd Vás seznámí s nádhernými
památkami Moskvy, Sergieva Posadu a Tatarstánu, kde
budete moci obdivovat jak staré pravoslavné chrámy, tak
zářící mešity i netradiční architekturu.

Yoshkar-Ola

4. den - Výlet do nejvýznamnějšího města ZLATÉHO
KRUHU, do „duše pravoslaví“ SERGIEV POSADU. Město
také bývá nazýváno „Římem Ruska“, protože zdejší
úchvatný Trojickosergievský klášter hraje ve zdejší
církvi významnou roli už od 14. století. Najdete zde nádherné kostely, např. chrám Zesnutí Bohorodičky, kostel
sv. Jana Křtitele, chrám sv. Tojice aj. Odpoledne odjezd
zpět do Moskvy a přejezd po prvním úseku Transsibiřské magistrály nočním vlakem do Kazaně.
5. den – Prohlídka metropole Tatarstánu KAZANĚ
(UNESCO), která je nazývána „perlou na Volze“. Město
s tisíciletou historií je fascinujícím centrem islámu
v Rusku, působivě spojuje to nejlepší z Východu
i Západu. Navštívíte bělokamenný Kreml s nádhernými
mešitami a chrámy (mešita Kul Šarif, chrám Zvěstování
aj.), chrám sv. Petra a Pavla, živou Baumanovu ulici aj.
6. den - Výlet na sever od Kazaně do města YOSHKAR
OLA, které je jedním z nejzajímavějších míst ve střední
Asii pro svoji „pohádkovou“ architekturu, která je
ruskou verzí zámku Neuschwanstein. Kulturní dědictví
zde odráží různá období historie města.
7. den - Výlet BOLGAR NA VOLZE: BOLGAR je starobylé
opevněné město Volžských Bulharů s unikátním souborem staveb (UNESCO) na soutoku veletoků Volhy
a Kamy. Dominantou je zářící Bílá mešita, kde orientální
barvy a architektura navozují atmosféru jako z pohádek
Tisíce a jedné noci.
8. den - Transfer na letiště. Odlet do Prahy.
Kazaň

Program zájezdu:
1. den - Přílet do Moskvy, transfer na hotel, ubytování.
2. den - Začátek prohlídky MOSKVY. Navštívíte
KREML – nejkrásnější pevnost na světě, ohromné zdi
a věže jsou i uměleckým dílem. Uvnitř se schovávají
bohatě zdobené paláce, kde se po staletí psala historie. A také mnoho nádherných chrámů, např. chrám
Zvěstování Panně Marii, Archandělský chrám, Uspenský (korunovační) chrám, kostel Dvanácti apoštolů aj.
Symbolem Moskvy je RUDÉ NÁMĚSTÍ s chrámem
Vasila Blaženého, Historickým muzeem i jedinečným
nákupním centrem GUM, a na okraji ležícím Kazaňským chrámem.
3. den – Druhá část prohlídky MOSKVY – přepychový
klášter novicek NOVODĚVIČÍ KLÁŠTER (UNESCO) je
světově proslulým kulturně-historickým klenotem.
Pozoruhodný je i hřbitov s náhrobky významných
umělců a politiků. Jízda metrem je také obrovským
zážitkem, protože na designu a výzdobě jednotlivých
stanic se podíleli přední architekti Ruska. Dále navštívíme pozoruhodnou novostavbu chrám Krista Spasitele i další chrámy jako např. chrám Utěšení všech
smutků, chrám Svatého Nikolaje, chrám Svatého
Klementa.

Číslo záj.
214-01

Termín
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Moskva a Kazaň –
Praha, noční vlak (4lůžková kupé) Moskva – Kazaň,
6x nocleh v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím), 6x snídaně, dopravu na výlety, průvodce, pojištění léčebných výloh a storna (do 15 000 Kč).
Cena nezahrnuje: vízum a povinné vízové centrum do
Ruska 1 990 Kč (vyřídí naše CK 1 měsíc před odletem).
Fakultativně: pojištění vyššího storna (do 40 000 Kč) –
200 Kč, 1/1 pokoj 3800 Kč (povinný).
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Petrodvorce

Petrodvorce

PETROHRAD A PETRODVORCE
S NÁVŠTĚVOU POBALTSKÝCH
REPUBLIK
Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný
týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto
řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko
i Estonsko nabízejí nespočetně krás, i když jsou to země
převážně rovinaté. Nejvíce jich můžete objevovat v jejich
hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. Noční
přejezd přes Polsko.
2. den – Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) (9hodinová prohlídka) se starým městem na východním břehu
Daugavy. Kromě starého centra s historickými, architektonickými a kulturními památkami od 14. stol. se
v Rize nachází také několik ulic s množstvím krásných
secesních domů, díky kterým je Riga skvostem secesní
architektury. Nocleh.
3. den – Nejznámější národní park Lotyšska – NP GAUJA.
Unikátní přírodní scenérie se zalesněným údolím řeky
Gauji, cihlový HRAD TURAIDA, který se tyčí přímo nad
jejími vodami. Dojezd do Tallinnu, dle času začátek prohlídky. Nocleh.
4. den – TALLINN (UNESCO) – město ležící u Finského
zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Tallinn nabízí také mnoho romantických uliček a náměstíček s možnostmi příjemného
posezení. Přejezd do Ruska, dle času první seznámení
s městem. Nocleh u Petrohradu.
5. den – Návštěva jednoho z vrcholů celého zájezdu - parku
PETRODVORCE, jehož srdcem je Velká kaskádová vodní
třída. Krásný park s fontánami po vzoru Versailleských zahrad a pavilonů. Dále prohlídka klenotu carského Ruska
PETROHRADU (UNESCO): procházka historickým centrem
této metropole na Něvě - Petropavlovská pevnost, chrám
Vzkříšení Krista, který vyrostl na místě, kde byl v r. 1881
zabit car Alexandr II., Něvský prospekt a další. Pro zájemce
večerní výlet do krásně osvíceného centra města.
6. den – CARSKOJE SELO u Petrohradu – monumentální
Petrohrad
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palác, který pro carevnu Alžbětu postavil architekt Rastrelli, a který byl symbolicky pojmenován na počest
Kateřiny Veliké. Kopie slavné Jantarové komnaty dle fotografií originálu ztraceného během 2. sv. války. Pokračování prohlídky PETROHRADU.
7. den – Dokončení prohlídky PETROHRADU: Zimní palác,
jedinečná galerie Ermitáž, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem, procházka po Něvském prospektu,
hlavní tepně Petrohradu. Možnost plavby lodí po Něvě.
Noční přejezd do Vilniusu.
8. den – VILNIUS (UNESCO) – město, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří
k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh.
9. den –Návštěva vodního hradu TRAKAI, jedinečná památka v přírodním parku nedaleko Vilniusu. Dále cesta
přes Polsko do ČR.
10. den – Příjezd v ranních hodinách.
Pořadí navštívených míst může být změněno.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

215-01

19.7. – 28.7.

13 990,-

A, B

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, dopravu
autobusem, průvodce, 6x nocleh (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídani.
Cena nezahrnuje: Vízum a povinné vízové centrum 1990 Kč (vyřídí naše CK 1 měsíc před odjezdem).
Fakultativně: Návštěva CARSKÉHO SELA s Jantarovou
komnatou je nutno rezervovat již při zakoupení zájezdu,
cena 890 Kč/os. Rezervaci ruský partner potvrdí cca 14 dní
před zájezdem, nebude-li rezervace potvrzena, částka bude
klientovi obratem vrácena.

5. den – SAVONLINNA - zastávka u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách přijedeme do PETROHRADU, Ubytování v hotelu. Fakultativně
výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
6. den: PETROHRAD - okružní jízda městem – Smolný
klášter, Křižník Aurora. Ermitáž, jedno z nejslavnějších
světových muzeí a galerií na honosném Palácovém
nábřeží. Petropavlovská pevnost. Fakultativní lodní projížďka po Něvě. Návrat na nocleh.
7. den: Městečko PUŠKIN, velkolepé sídlo ruských carů
CARSKOJE SELO. Prohlídka Kateřinského paláce –
mistrovské dílo baroka s dechberoucí Jantarovou komnatou. Odpoledne PETROHRAD, náměstí sv. Izáka
s monumentální katedrálou Sv. Izáka. Něvský prospekt –
nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno.
8. den: PETRODVORCE - prohlídka grandiózního parku,
jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64
fontán a 142 vodotrysků). Odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském Tallinnu.
9. den: TALLINN (UNESCO) - Staré město obehnané
mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím, připomíná
malebností svých uliček Prahu. Odjezd, večer ubytování
v Lotyšsku – Riga.
10. den – Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí
RIGA - stará část města, Akmenský most s výhledy na
Starou Rigu, gotický kostel sv. Petra, Rižský hrad - sídlo
prezidenta, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Odjezd na ubytování.
11. den – VILNIUS - Katedrální náměstí, věž Gedimino,
Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné
uličky Starého města s kostely. Návštěva vodního zámku
TRAKAI. V podvečer odjezd.
12. den – Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Číslo záj.
216-01
216-02
216-03

STOCKHOLM, HELSINKY,
PETROHRAD A POBALTÍ
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z východních Čech pozdě večer.
2. den – Krátce po půlnoci odjezd z Prahy, prohlídka
ROSTOCKU, odpoledne nalodění, plavba do Švédska, v nočních hodinách vylodění a odjezd do Stockholmu.
3. den – Ráno příjezd do STOCKHOLMU – prohlídka
Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, ev. unikátní Vasa muzeum a večer nalodění na
trajekt do Finska (4lůžk. kajuty).
4. den – Snídaně na lodi, dále autobusem do finské
metropole HELSINKI - prohlédneme si okolí přístavu,
Uspenskou katedrálu, navštívíme i skalní chrám aj. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Nádhernou
krajinou finské jezerní plošiny pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.

Termín
15.6. – 26.6.
6.7. – 17.7.
19.8. - 30.8.

Cena
18 490,18 490,18 490,-

Odjezd
B, C
B, C
B, C

Odjezdy: B též z Pardubic, HK, C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: poj. léč. výloh a storna, dopravu busem,
trajekty Rostock-Trelleborg a Stockholm-Turku/Helsinky,
8x ubytování (z toho 7x hotel - 2lůžk. pokoje s přísl., 1x
4.lůžk. kabina na trajektu Stockholm-Turku/Helsinky, 8x
snídani, průvodce. Cena nezahrnuje: Vízum a vízové centrum - 1990 Kč (vyřídí naše CK 1 měsíc před odjezdem).
Fakultativně: Vstup Carskoje Selo - 890 Kč (nutná rezervace předem v CK). 4lůžk. kabina na trajektu NěmeckoTrelleborg - 500 Kč/os., Pokoj 1/1 - 5000 Kč (povinný).
Carskoje Selo

Moskva

PETROHRAD
- klenot na Něvě letecky
+ Petrodvorce, Carskoje Selo
+ Briliantová klenotnice
Jedinečný zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu poznáme
nejen světoznámé památky a přepychové paláce, ale budeme mít i exkluzivní možnost navštívit Briliantovou a Zlatou klenotnici. Poznejte s námi bílé noci, otevírání mostů
na Něvě, Petrodvorce, Jantarovou komnatu, velkolepé
město odrážející majestátnost ruského impéria.
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy s českým průvodcem do
PETROHRADU, transfer do hotelu. Večer fakultativně
„otevírání mostů“ na Něvě, autobus nás odveze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným městem,
chrám sv. Mikuláše na břehu kanálů – Petrohradské
Benátky, otevírání mostů na Něvě. Návrat na hotel kolem
02:00 hod.
2. den - Celodenní prohlídka PETROHRADU, navštívíme Zaječí ostrov s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou Sv. Petra a Pavla, světoznámá
Ermitáž v Zimním paláci. Možnost navštěvy
BRILIANTOVÉ a ZLATÉ KLENOTNICE. Večer fakult.
projížďka lodí po Něvě.
3. den - Půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány
v době největšího rozkvětu ruské říše. Navštívíme
obrovský Kateřinský palác, nevynecháme ani legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka
u carského sídla v GATČINĚ. Vesnici darovala r. 1765
Kateřina II. svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi.
Po návratu do Petrohradu návštěva přepychového
Jusupovského paláce se soukromým divadlem
a obrazárnou nejbohatšího z ruských rodů, uvidíme
místa, kde byl záhadně zavražděn G. Rasputin.
4. den - Ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin, navštívíme
slavné muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, jedna z nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců
ve městě (unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina
– Záporožci píší dopis tureckému sultánu, Burlaci na
Volze, Sadko ve vodním království, skvělá sbírka umění
ruské avantgardy aj.).
5. den - Grandiózní park PETRODVORCE, jehož srdcem
je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější sou-

Moskva

stava vodotrysků na světě (37 zlacených soch, 64 fontán
a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, pokračování
v prohlídce města vč. kolosálního chrámu sv. Izáka,
z jehož kopule se otevře panoramatický výhled na
město, sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt, nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální
volno, možnost návštěvy největšího světového muzea
antropologie a etnografie Kunstkamera.
6. den - Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Číslo záj.
217-01
217-02
217-03
217-04
217-05

Termín
25.5. – 30.5.
22.6. – 27.6.
13.7. – 18.7.
17.8. – 22.8.
31.8. – 5.9.

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

Cena zahrnuje: letenku Praha – Petrohrad – Praha, letištní taxy, transfery letiště – hotel a zpět, dopravu autokarem na výlety - Petrodvorce, Puškin, 5x ubytování hotel
- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani, průvodce.
Vízum do Ruska: Od září 2019 je možné si vyřídit na
http://electronic-visa.kdmid.ru pro Petrohradskou oblast elektronická víza indiv. Tato víza jsou zdarma. Za
poplatek 150 Kč/os. vyřídí víza CK. Potřebné info obdržíte 1 měsíc před odjezdem.
Fakultativně: Pojištění léč. výloh a storna - 210 Kč,
připojištění vyššího storna - 200 Kč/os., Vstup Carskoje
Selo i Jantarová komnata - 890 Kč; Briliantová klenotnice a budov Gen. štábu, Ermitáž a Zimní palác - 1300 Kč
(nutná rezervace předem v CK - min. 2 měsíce předem),
5x večeře 1850 Kč, pokoj 1/1 - 4900 Kč (povinný).

MOSKVA A PETROHRAD
- letecky a vlakem
Program zájezdu:
1. den - Odlet do MOSKVY. Odpoledne část prohlídky
po nejvýznamnějších památkách města dle času letu.
2. den - Návštěva KREMLU (UNESCO), chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla
Michaela. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit
Zbrojnici moskevského Kremlu, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, ohromující sbírka liturgických předmětů a vyslaneckých darů cizích panovníků, návštěva unikátního,
nedávno zpřístupěného Diamantového fondu, kde jsou
uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka
chrámu Krista Spasitele, komplex Rudého náměstí
s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina
a domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci
- Varvarka, Iljinka, Dmitrovka a večerní procházka po
nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat.
3. den - Návštěva Trojickosergijevského kláštera
(lávry) v městečku SERGIJEV POSAD (UNESCO), nejvý-

znamnější klášter v Rusku, který je úchvatným příkladem bohatosti náboženského života a umělecké tradice. Kostel sv. Jana Křtitele (nádherná ukázka kupeckého baroka), chrám sv. Trojice , chrám Zesnutí
Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy
a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největší
klášterní komplex Moskvy, uvidíme velkolepou barokní
zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov s náhrobky slavných osobností. Odjezd
rychlovlakem do Petrohradu, cesta cca 4 hod. Nocleh
v Petrohradě.
4. den - Celodenní prohlídka PETROHRADU, navštívíme
Zaječí ostrov s impozantní Petropavlovskou pevností
a katedrálou Sv. Petra a Pavla, světoznámá Ermitáž
v Zimním paláci. Možnost navštěvy BRILIANTOVÉ KLENOTNICE a budovy Generálního štábu. Večer fakult. projížďka lodí po Něvě.
5. den - Půldenní výlet do městečka PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem CARSKOJE SELO, prohlédneme si unikátní Kateřinský palác, jež je mistrovskou
ukázkou ruského barokního slohu a navštívíme slavnou
Jantarovou komnatu, nádherný park plný okouzlujících
staveb. Návrat do PETROHRADU. Křižník Aurora, který
spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin.
Fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě, projížďka
nočním osvíceným městem, romantická místa, chrám
sv. Mikuláše na břehu kanálů. Návrat kolem 02:00 hod.
6. den - Prohlídka grandiózního palácového a parkového
komplexu PETRODVORCE (Petěrhof), letní rezidence Petra
Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová fontána (37
zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do
Petrohradu a pěší prohlídka města vč. Senátního náměstí
se sochou Měděného jezdce a monumentálním chrámem
sv. Izáka, z jehož kopule se nám naskytne panoramatický
výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt, nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální
volno, možnost návštěvy největšího světového muzea antropologie a etnografie Kunstkamera.
7. den - Transfer na letiště dle let. řádu, odlet do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena

219-01
219-02
219-03

14.6. – 20.6.
26.7. – 1.8.
23.8. – 29.8.

28 990,28 990,28 990,-

Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, letenku
Praha - Moskva, Petrohrad - Praha, let. taxy, transfery
z/na letiště, lístek rychlovlakem Moskva - Petrohrad,
dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin,
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
6x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: Vízum a povinné vízové centrum 1990 Kč.
Fakultativně: 5x večeře - 1800 Kč (mimo 3. dne), poj.
vyššího storna - 200 Kč, pokoj 1/1 - 5100 Kč (povinný).
Balíček vstupů Zimní palác - Briliantová klenotnice Ermitáže a budov Generálního štábu, vstup do Ermitáže (obrazárny) a Zimního paláce (rezidence ruských panovníků)
1300 Kč. • Balíček vstupů Kreml - Zbrojnice Kremlu,
Diamantový fond a návštěva teritoria Kremlu 2100 Kč.
U všech vstupů placených v CK je nutná rezervace min.
1-2 měsíce před odletem. • Balíček vstupů Jantarová
komnata - v ceně Kateřinský palác v Puškinu, zámecký
park, Jantarová komnata vč. povinného místního průvodce a sluchátek - 890 Kč,
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PETROHRAD - BÍLÉ NOCI
STOCKHOLM, HELSINKY

8. den – V ranních hodinách snídaně na trajektu a vylodění ve Stockholmu. Průjezd Švédskem do Dánska
a na trajekt do Rostocku.
9. den – Po vylodění v přístavu v Rostocku přejezd
SRN. Návrat zpět do ČR v ranních hodinách.
Číslo záj.
220-01
220-02
220-03

Zájezd Vás zavede nejen do Petrohradu a letních carských
rezidencí Petrodvorce a Carskoje Selo, ale navštívíte
i švédskou a finskou metropoli Stockholm a Helsinky.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd v dopoledních hodinách. Cesta přes
SRN na trajekt do Dánska.
2. den – Přejezd do švédského STOCKHOLMU. Celodenní
prohlídka města zvaného „Benátky severu“. Navštívíme
historické centrum hlavního města Švédska (radnice,
parlament, kostel Riddarholmkirkan, královský zámek,
katedrála) a poplujeme vyhlídkovou lodí po zálivu. Návštěva muzea historické lodi Vasa. Večerní trajekt do
Finska s ubytováním v kajutách.
3. den – Snídaně na lodi. Vylodění ve finském Turku.
Cesta jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska. V podvečer příjezd do Petrohradu. Ubytování v hotelu.
4. den – Prohlídka parku PETRODVORCE, letního carského sídla. Krásný park s fontánami po vzoru versailleských zahrad a pavilonů. Hlavní atrakcí komplexu
je Velká kaskáda. Návrat zpět do PETROHRADU. Navštívíme mj. Petropavlovskou katedrálu, chrám sv. Izáka,
chrám Vzkříšení páně. Návrat na večeři. Fakultativní
noční výlet do krásně osvíceného centra města – slavné
otvírání petrohradských mostů na Něvě.
5. den – Polodenní výlet z Petrohradu do nedalekého
města PUŠKIN, ve kterém navštívíme letní carskou rezidenci CARSKOJE SELO, tzv. Kateřinský palác, kde se
nachází legendami opředená Jantarová komnata, která
je nazývána „osmým divem světa“. Návrat zpět do
PETROHRADU. Zastávka u Smolného kláštera. Prohlídka
exteriéru Smolné katedrály, jejíž věž ční do výšky 94 m.
Zastávka u Finského nádraží s památníkem V. I. Lenina.
6. den – Snídaně. Celodenní prohlídka PETROHRADU,
který se rozkládá na více než 40 ostrovech spojených
300 mosty, zastávka u křižníku Aurora. Návštěva Ermitáže, jejíž součástí je slavný Zimní palác. V podvečer
procházka po tepně města, Něvském prospektu ke Kazaňskému chrámu. Večerní projížďka lodí centrem Petrohradu. Večer odjezd do Finska.
7. den – Přejezd do hlavního města Finska, HELSINEK
(Senátní náměstí, prezidentský palác, radnice, bílý
dóm, Uspenská katedrála, Skalní chrám, olympijský
stadion aj.). Projížďka lodí až k pevnosti Suomenlinna
(UNESCO). Večer trajekt do Stockholmu, ubytování
v kajutách na lodi a noční plavba.
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Termín
29.5. – 6.6.
1.6. – 9.6.
10.8. – 18.8.

Cena
13 990,13 990,13 990,-

Odjezd
A
A
A

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací, průvodce, 5x ubytování (2x v kajutách na lodi,
3x v hotelu v Petrohradu), 5x snídani, 3x večeři, pojištění
léč. výloh a storna.
Cena nezahrnuje: vízum do Ruska – 1990 Kč (vízum +
povinný servisní poplatek vízovému centru) - vyřídí
naše CK cca 2 měsíce před odjezdem. Bude-li zavedena
možnost elektronického víza, budeme vás informovat.
Fakultativně: Návštěvu CARSKÉHO SELA s Jantarovou komnatou a PETRODVORCE (palác + zahrady) je
nutno rezervovat již při zakoupení zájezdu - cena
2200 Kč. Rezervaci ruský partner potvrdí cca 14 dní
před zájezdem, nebude-li rezervace potvrzena, částka
bude klientovi obratem vrácena.

P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého
bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě –
úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
8. den - PETRODVORCE - prohlídka grandiózního parku,
jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64
fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne pokračování prohlídky PETROHRADU - náměstí sv. Izáka, katedrála Sv.
Izáka, Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakult. večerní „otevírání mostů“ na
Něvě, projížďka nočním osvíceným městem. Návrat na
hotel kolem 02:00 hod.
9. den - Městečko PUŠKIN, původně CARSKÉ SELO palác Kateřiny II. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádherná Jantarová komnata. V podvečer odjezd na ubytování do opevněného města PSKOV.
10. den - Časně ráno přejezd do RIGY, Stará Riga - červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům
Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť
uliček, nábřeží, volno. Večer odjezd do ČR.
11. den - Předpokládaný příjezd v odpol. hodinách.

OKRUH POBALTSKÝMI
REPUBLIKAMI S NÁVŠTĚVOU
PETROHRADU A FINSKA
Autobusem nebo letecky

Program zájezdu:
1. den - Odjezd v odpoledních hodinách z republiky.
2. den – Návštěva vodního zámku TRAKAI, sídlo litevských knížat. VILNIUS (UNESCO), hlavní město Litvy,
prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – Katedrální a Radniční náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė
(Hradní ulice).
3. den - Krátká zastávka v ŠIAULIAI - HORA KŘÍŽŮ
a prohlídka „Versailles Pobaltí“ letní rezidence kuronských vévodů ZÁMEK RUNDALE. Přejezd na ubytování
do Parnu, individuální volno, krásné pláže.
4. den - Odjezd do TALLINU. Navštívíme opevněné Staré
město (UNESCO), městské opevnění, bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou. V podvečer trajekt
do Helsinek.
5. den - HELSINKY, prohlédneme si okolí přístavu,
Uspenskou katedrálu, moderní kostel Skalní chrám Temppeliaukio kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952. Středisko zimních sportů LAHTI,
vstupní brána do finské jezerní plošiny. Nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny.
6. den - SAVONLINNA, město usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního
hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd
do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.
7. den - PETROHRAD -okružní jízda městem – domek
Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora, Ermitáž na honosném Palácovém nábřeží, Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou

Číslo záj.
221-01
221-02
221-03

Termín
3.6. – 13.6.
1.7. – 11.7.
5.8. – 15.8.

Cena
19 990,19 990,19 990,-

Odjezd
B, C
B, C
B, C

Letecká varianta 222-01 - 03 na vyžádání v CK.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, trajekt,
8x ubytování - hotely*** - 2lůžk. pokoje s přísl.,
8x snídani, průvodce, poj. léč. výloh a storna.
Fakultativně: skupinové turistické vízum do Ruska.
Cena 1990 Kč (vízum a povinné vízové centrum). Jantarová komnata 890 Kč - cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantar. komnaty
(nutná rezervace min. měsíc před odjezdem). Pokoj
1/1 - 6400 Kč (povinný při nedoobsazení).
Petrodvorce

Liverpool

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SKOTSKA

ANGLIE, WALES, SKOTSKO

Program zájezdu:
1. den – V podvečerních hodinách odjezd z ČR.
2. den – Ráno příjezd do AMSTERDAMU – pěší prohlídka
těchto „Benátek severu“, možnost plavby po kanálech.
Nalodění na loď, noční plavba (kajuty).
3. den – Ráno vylodění v Newcastelu. Přejezd do EDINBURGHU (UNESCO) - jedno z nejkrásněji položených
měst světa. Hrad s expozicí korunovačních klenotů skotských králů, reprezentativní třída Princess Street, procházka ulicí zvanou „Královská míle“, palác Holyrood oficiální královská rezidence. Nocleh.
4. den – Okruh po skotské vrchovině. Zastávka v malebné vesničce LUSS ležící na břehu jednoho z nejkrásnějších skotských jezer LOCH LOMOND. Průjezd
pohořím Grampian a přes vřesoviště RANNOCH MOOR
do fascinujícího údolí GLEN COE s krásnými přírodními
scenériemi. FORT AUGUSTUS – městečko na jezeře
Loch Ness u Kaledonského kanálu. Zastávka u zříceniny
hradu URQUHART, odkud je nádherný rozhled na jezero
LOCH NESS. Nocleh.
5. den - Prohlídka půvabného paláce SCONE PALACE
a parku z 12. století, místa korunovace králů. Dále návštěva pohádkového zámku GLAMIS CASTLE, kde trávila
dětství královna matka. Odpoledne královský STIRLING
se sídlem Stewartovců, hrad Stirling byl klíčovým hradem v historii Skotského království.
6. den – Návštěva ROSSLYNSKÉ KAPLE - poutního místa
hledačů záhad spojených se svatým grálem (dnes proslavená románem Šifra mistra Leonarda). Malebné městečko MELROSE se zříceninou slavného kláštera
MELROSE ABBEY, kde je pochováno srdce Roberta
Bruce. Odpoledne nalodění na trajekt v Newcastelu,
noční plavba (kajuty).
7. den – Ráno doplutí do Amsterdamu a přejezd do ČR.
Příjezd v pozdních nočních hodinách.

Tento zájezd nabízí zajímavý průřez Velkou Británií. Program zájezdu neopomíjí ani historické památky staré
Anglie (Londýn, York, Chester, Salisbury aj.), hrady ve
Walesu, přírodně lákavé oblasti (národní park Snowdonia,
jezerní oblast Lake District, skotské hory, jezero Loch
Ness, magické kamenné monolity Stonehenge aj.), ani
zajímavá skotská města včetně jednoho z nejkrásnějších
měst Evropy Edinburghu.

Číslo záj.
223-01

Termín
18.9. – 24.9.

Cena
12 390,-

Salisbury

Odjezd
A

Odjezd: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, trajekt
Amsterdam – Newcastel a zpět, 5x nocleh - 2x nocleh
v čtyřlůžkových kabinách na trajektu, 3x v rodinách
ve Skotsku (dvoulůžkové pokoje), 3x polopenze, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v poledních hodinách.
2. den – Prohlídka LONDÝNA – Big Ben, Houses of Parliament,
Downing Street, Westminster Abbey (UNESCO), Trafalgar
Square, Hyde Park aj. Nocleh v hotelu.
3. den – YORK – působivé historické město. Impozantní katedrála, kostel archanděla Michaela, zajímavé
ulice se středověkými domy. Zastávka u HADRIÁNOVA
VALU – památka na římskou vládu na ostrově. Příjezd do
Skotska.
4. den – Okruh po skotské vrchovině. Zastávka v pohádkové vesničce LUSS ležící na břehu jednoho z nejkrásnějších jezer Skotska LOCH LOMOND. Průjezd pohořím Grampian a přes vřesoviště RANNOCH MOOR
a fascinujícím údolím GLEN COE s krásnými přírodními
scenériemi, krátká procházka. Přes turistické středisko
FORT WILLIAM ležící na břehu mořského zálivu do
SPEAN BRIDGE – pěkné pohledy na zelená údolí, skalnaté

vrcholy a nejvyšší horu Skotska BEN NEVIS. Ruiny hradu
URQUHART, ze kterého je nádherný rozhled na jezero
LOCH NESS.
5. den – EDINBURGH (UNESCO) – metropole Skotska považovaná za jedno z nejkrásněji položených měst. Dominantní hrad, katedrála, Princess Street aj. Návštěva
středověkého městečka s hradem STIRLING.
6. den – Zastávka v GRETNA GREEN, vesnička s kovárnou
proslulou pořádáním skotských svateb. Návštěva přírodně
zajímavé jezerní oblasti LAKE DISTRICT. Turistické středisko KESWICK se zajímavými zelenými domy je položeno
na břehu nejkrásnějšího jezera oblasti Derwenwater. Vyhlídková jízda podél největšího jezera Windermere. Večerní
LIVERPOOL (UNESCO) – návštěva míst spojených se skupinou Beatles (Penny Lane, Strawberry Fields, Cavern
Club).
7. den – Návštěva národního parku SNOWDONIA
s krásnými jezery a nejvyšší horou Walesu Snowdon.
Hrad CAERNARFON patřící k nejlépe dochovaným hradům v Evropě, na kterém byl roku 1969 korunován princ
Charles Princem z Walesu. CONWY – městečko, ve kterém zaujmou dochované hradby, malé rybářské domky
a především mohutný hrad postavený králem Eduardem I. CHESTER – jedno z nejzachovalejších historických měst v Anglii.
8. den – STONEHENGE (UNESCO) – prehistorická kamenná svatyně. SALISBURY – městečko se světoznámou katedrálou. Zastávka v městečku BRIGHTON –
mezinárodní přímořské lázně s exotickou budovou Královského pavilonu. Trajekt na pevninu.
9. den – KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) – devítihodinová
prohlídka města – románská bazilika sv. Martina, gotická katedrála, římská věž z 1. stol. n.l. a další významné památky. Příjezd do ČR v pozdních večerních
až ranních hod.
V případě neočekávané dopravní situace může být prohlídka jiného města po trase.
Číslo záj.
Termín
Cena
Odjezd
224-01
17.7. – 25.7.
14 990,A
224-02
7.8. – 15.8.
15 490,A, B

Odjezd: A odjezd též z Plzně, B též z Pardubic, HK.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, přejezd La Manche, 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové
pokoje s vlastním příslušenstvím), 3x ubytování v soukromí (2lůžk. pokoje) s polopenzí.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč,
3x snídaně v hotelu 525 Kč/os.
Chester
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Melrose Abbey

VELKÝ OKRUH SKOTSKEM
S NÁVŠTĚVOU OSTROVA SKYE
Skotsko je pro mnoho lidí pořád ještě zemí, o níž kolují
vtipy – jejich hlavními tématy jsou údajná lakota tamních
obyvatel a muži v sukních. Dalšími oblíbenými náměty
jsou dudy a whisky. A vy máte jedinečnou možnost během 12-denního zájezdu do Skotska a na ostrov Skye
přesvědčit se, že všechno je úplně jinak ...!
Inverness

Program zájezdu:
1. den – V ranních hodinách odjezd z Prahy přes Německo, noční přejezd kanálu La Manche.
2. den – Ráno příjezd do YORKU – pěší prohlídka města
s největší gotickou katedrálou v zemi, unikátní historické centrum, zbytky hradu a městských bran. V podvečer ubytování v hotelu, nocleh.
3. den – Ráno odjezd do DURHAMU (UNESCO) – prohlídka
jednoho z nejkrásnějších měst Anglie, návštěva monumentální katedrály (raně gotické umění Anglie). V poledne pokračování v cestě směrem k hranicím Skotska
– zastávka u HADRIÁNOVA VALU, pocházejícího z doby
římského osídlení. Malebné městečko MELROSE se zříceninou slavného kláštera MELROSE ABBEY, kde je pochováno srdce Roberta Bruce. V podvečer příjezd na
místo ubytování ve Skotsku, nocleh.
4. den – Ráno odjezd na celodenní výlet krajinou nádherných hor a jezer the TROSSACHS po trase: královský
STIRLING se sídlem Stewartovců, jezero LOCH KATRINE
proslavené spisovatelem Walterem Scottem a poté již
královna skotských jezer LOCH LOMOND s malebnou
vesničkou LUSS (zastávka). Přes KILLIN s peřejemi
Falls of Dochart se vracíme na nocleh.
5. den – Ráno odjezd na celodenní výlet k jezeru LOCH
NESS po trase: INVERNESS – procházka centrem města
k hradu, DRUMNADROCHIT – možnost návštěvy zajímavé expozice „Loch Ness Centre“, zastávka u zříceniny
hradu URQUHART, FORT AUGUSTUS – městečko na jezeře Loch Ness u Kaledonského kanálu, SPEAN BRIDGE
s pohledem na vrcholky nejvyšší hory Skotska BEN
NEVIS. Průjezd pohořím Grampian a přes vřesoviště
RANNOCH MOOR a fascinujícím údolím GLEN COE
s krásnými přírodními scenériemi. Nocleh.
6. den – Ráno zastávka v DUNKELDU, kde si prohlédneme katedrálu, považovanou za nejstarší v zemi a střed
půvabného městečka. BLAIR CASTLE - nejnavštěvovanější hrad Skotska, velkolepé sídlo vévody z Athollu.
Odpoledne odjezd do PITLOCHRY, prohlídka palírny whisky, spojená s ochutnávkou. Navštívíme velkou vodní
elektrárnu v Pitlochry, kde budeme pozorovat systém,
kterým lososi „táhnou“ do přehrady. Nocleh.
7. den – Brzy ráno odjezd na celodenní výlet na ostrov
mýtů a legend, ostrov SKYE. Navštívíme tato místa:
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vesnici DUNVEGAN s hradem, známým jako nejstarší
rodové sídlo klanu Mac Leod. Možnost prohlídky hradu
a přilehlých zahrad, možnost projížďky na lodičkách ke
kolonii volně žijících tuleňů. V podvečer odjezd z ostrova
po novém mostě do KYLE OF LOCHALSH s krátkou zastávkou u nejvíce fotografovaného hradu Skotska –
EILEEN DONAN CASTLE. Nocleh.
8. den – Ráno odjezd do PERTHU - prohlídka půvabného
paláce SCONE PALACE a parku z 12. století, místa korunovace králů. Přejezd do EDINBURGHU (UNESCO) jedno z nejkrásněji položených měst světa. Hrad s expozicí korunovačních klenotů skotských králů, reprezentativní třída Princess Street, procházka ulicí zvanou
„Královská míle“, palác Holyrood - oficiální královská
rezidence. Nocleh.
9. den – Ráno odjezd přes DUNDEE a záliv řeky Tay do
kraje FIFE, kde navštívíme „mekku“ golfu, půvabné
ST. ANDREWS – prohlídka katedrály, hradu, možnost
návštěvy muzea golfu ... Odpoledne návštěva pohádkového zámku GLAMIS CASTLE, kde trávila dětství královna matka. Nocleh.
10. den – Návštěva ROSSLYNSKÉ KAPLE - poutního
místa hledačů záhad spojených se svatým grálem (dnes
proslavená románem Šifra mistra Leonarda). Půvabné
městečko ALNWICK k prohlídce majestátního hradu
(zde se natáčely filmy s Harry Potterem). Nocleh.
11. den – Ráno odjezd do LONDÝNA, celodenní pobyt
v metropoli, možnost navštívit mnohá atraktivní místa,
jakými jsou budovy Parlamentu s legendárním Big Benem, Westminsterské opatství (UNESCO) aj. Odpoledne
volno. Večerní přejezd kanálu La Manche.
12. den – V podvečer návrat do ČR.
hrad Urquhart

Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

225-01
226-01

15.7. – 26.7.
2022

16 990,-

A

Odjezd: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, přejezd
La Manche, 9x nocleh - 2x nocleh v hotelu, 7x nocleh
v karavanu ve Skotsku (v každém karavanu
3 dvoulůžková ložnice) s možností vaření, průvodce.
Fakultativně: výběr ložnice v karavanu - 300 Kč/os.,
poj. léč. výloh a storna 420 Kč.
*Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, přejezd La Manche, 7x nocleh - 2x nocleh v hotelu, 5x
nocleh v soukromí ve Skotsku (2lůžk. pokoje),
5x polopenzi, průvodce.
*v tomto termínu není návštěva ostrova Skye, přesný
program zájezdu žádejte v CK nebo najdete na
www.ckmayer.cz.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 330 Kč.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SKOTSKA,
OSTROV SKY - letecky
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy do EDINBURGHU, transfer na ubytování do hotelu. Odpoledne pěší prohlídka města. Procházka po Royal Mile, Princess Street, návštěva hradu
Edinburgh Castle s korunovačními klenoty.
2. den - EDINBURGH, prohlídka královské jachty Britannia, návštěva skotského parlamentu nebo osobní volno.
Den zakončíme návštěvou Rosslynské kaple. Zastávka
u strhujících mostů Firth of Forth Bridges.
3. den - Ráno zastávka u jediného rotačního lodního
výtahu tohoto typu na světě FALKIRK WHEEL u města
Falkirk. Návštěva královského hradu STIRLING, který se
tyčí vysoko na skále a po staletí vévodil skotským
dějinám. Přesuneme se na druhou stranu Stirlingu
k Wallace Monument, rozhledna s expozicí o skotské
historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka
po nejstarším univerzitním městě Skotska ST. ANDREWS,
na zdejší univerzitě studoval i princ William.
4. den - Budeme projíždět typicky skotskou krajinou územím Highlands, cestou navštívíme velkolepé sídlo vévody
z Athollu BLAIR ATHOL, prohlídka zámku BLAIR CASTLE.
Exkurze v palírně whisky spojená s ochutnávkou. Přes
pohoří Grampian Mountains a kolem několika jezer přijedeme k vyhlídce na údolí GREAT GLEN u vesnice Spean
Bridge a dále k nejfotografovanějšímu hradu Skotska,
k EILEAN DONAN, odjezd na ubytování na ostrov Skye.
5. den - Výlet na OSTROV SKYE. Hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy Flag. Přejezd po pobřeží poloostrova
Trotternish, zastávka u KILT ROCK, útesy vypínající se do
výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Skalní jehla OLD MAN
OF STORR, lehký pěší výstup. Přístav PORTREE s malebnou řadou barevných domů.
6. den - Jezero LOCH NESS, zastavíme v malebném
městečku FORT AUGUSTUS, fakult. výlet lodí po jezeře,
prohlídka zdymadel Kaledonského kanálu. Údolí GLEN
NEVIS s nejvyšší horou Británie Ben Nevis (1 344 m n.m.),
možnost fakult. vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range.
Přejezd ke známému skotskému železničnímu viaduktu
GLENFINNAN VIADUCT, lehký pěší výstup. Pro zájemce je
připravena možnost fakult. jízdy vlakem z Glenﬁnnan přes
viadukt do nedalekého Fort William, výhledy a kouzlo
skotské vysočiny. Ostatní pojednou do Fort William našim
busem. Jedno z nejkrásnějších údolí GLEN COE.
7. den: Zahrady ARDKINGLASS. Přejezd do vesničky
LUSS s pitoreskními domky na břehu jezera Loch
Lomond v NP Trossachs. Odpoledne GLASGOW, návštěva
botanické zahrady, procházka po areálu univerzity.
Budeme mít i možnost projížďky metrem s nejmenším
průměrem tunelu na světě.
8. den - Časně ráno transfer na letiště, odlet do Prahy.
Číslo záj.
227-01
227-02

Termín
28.6. – 5.7.
1.8. – 8.8.

Cena
32 790,32 790,-

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Edinburgh
– Praha, letištní taxy, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídani, 1x večeři, dopravu minibusem (autokarem) po Skotsku, průvodce
Fakult.: poj. léč. výloh a rozšířeného storna 480 Kč.
1/1 pokoj - 6800 Kč (zde povinný při nedoobsazení)

Raglan Castle

St. Michael’s Mount

JIHOZÁPADNÍ ANGLIE,
CORNWALL A JIŽNÍ WALES
- krajem krále Artuše až na Land ‘s End
Tato prazvláštní oblast má i svoji mýtickou historii v podání legend o králi Artušovi. Je to magický kout Velké
Británie, který charakterizuje rozmanité pobřeží (skalnaté pobřeží na jedné straně i Anglická malebná riviéra
na druhé), divoký terén ve vnitrozemí s rozsáhlými vřesovišti i malebná městečka a přístavy s bohatou historií
a památkami. Je to i oblast, která svou krásou oslovila
mnohé umělce. Svá díla sem zasadily spisovatelky romantických příběhů Daphne du Maurier a Rosamunde
Pilcherová. Pokud jste sledovali ztvárnění milostných
příběhů Rosamundy Pilcherové v televizi, jistě se Vám
krajina, kde se děj odehrává, velmi líbila.
POLOPENZE

Program zájezdu
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách, přejezd
přes Německo a Francii, nocleh v oblasti Calais.
2. den – Ranní trajekt na Britské ostrovy. Jedinečné
CANTERBURY (UNESCO) - důležité město již v římské
době, které se po příchodu sv. Augustina v r. 597 Canterbury stalo centrem křesťanské církve v Anglii. Monumentální skvostná katedrála patří k památkám, které
je nutné vidět. Unikátní mystické STONEHENGE
(UNESCO), kruhový chrámový areál, který vznikal v letech 3000 - 1500 př. n. l. Přejezd na ubytování v oblasti
Exeteru.
3. den – Ráno prohlídka katedrálního okrsku města
EXETER, které si i přes pumové nálety druhé světové
války zachovalo svébytný kolorit. Zdejší katedrála se
řadí k nejskvostněji zdobeným ve Velké Británii. Zastávka v přímořském letovisku TORQUAY, které si společně s okolními letovisky vysloužilo přezdívku
ANGLICKÁ RIVIÉRA pro své mírné podnebí, subtropické
zahrady a vyšňořené stavby ve viktoriánském slohu.
PLYMOUTH - původně malý přístav, odkud vyplouvali
na objevitelské plavby Drake, Raleigh, Cook a Darwin.
Královská citadela Karla II., slavný trávník Hoe Francise
Drakea. NP DARTMOOR – zdejší divoká mlhou zavalená
vřesoviště vytvořila kulisu pro román Pes baskervilský.
Návštěva vesničky POSTBRIDGE, která leží uprostřed
tohoto zajímavého národního parku.
4. den – Výprava na „konec světa“ do nezápadnější
části Anglie. Cestou chráněné vřesoviště BODMIN
MOOR, zastávka v proslulé hospůdce Jamaica Inn, kterou proslavila Daphne du Maurier ve svém milostném
románu o pašerácích. Prohlídka městečka PENZANCE.
Normanský klášter ST. MICHAEL’S MOUNT - ostrovní
klášter, britská obdoba slavného francouzského kláštera. MINACK THEATRE – divadlo na skalním útesu.
LAND’S END – nejzápadnější výběžek Velké Británie
s pozoruhodnou nespoutanou krajinou. Na závěr zastávka v romantickém středisku ST‘IVES – přímořské
letovisko obklopené obloukem zlatavě žlutého písku.
Návrat na ubytování.
5. den – ZAHRADA STOURHEAD - nejkrásnější ukázky
zahradní architektury 18. stol. v Británii. Z této zahrady
čerpali inspiraci i umělci Claude a Poussin. U nás je
však spíše známá z filmové verze románu Jane Austen
- Pýcha a předsudek. WELLS - okouzlující město pojmenované podle posvátného pramene sv. Ondřeje.

Město proslavila jedinečná majestátní katedrála z konce
12. stol., která má západní průčelí nádherně strukturálně
vyzdobené. BATH (UNESCO) - prohlídka centra, kde
kromě klášterního kostela Bath Abbey zaujmou pozůstatky římských lázní a řada budov georgiánské architektury z místního medově zbarveného vápence. Dojezd
na nocleh.
6. den – Průjezd údolím řeky Wye k TINTERN ABBEY majestátní opatství. Zastávka v CHEPSTOW - tržní město
s mohutným hradem. Zastávka u RAGLAN CASTLE hrad, dobytý vojskem Olivera Cromwella po 10 týdnech
obléhání. CARDIFF - město se dvěma centry, jedním
s viktoriánskými a edvardovskými ulicemi a zahradami,
a druhým v oblasti přístavní čtvrti. Nocleh.
7. den – Přejezd do LONDÝNA, devítihodinová prohlídka
metropole, možnost navštívit mnohá atraktivní místa,
jakými jsou budovy Parlamentu s legendárním Big Benem, Westminsterské opatství (UNESCO), Hyde Park
s proslulým řečnickým koutkem, centrum City s katedrálou sv. Pavla, Tower (UNESCO)... Večerní přejezd
kanálu La Manche.
8. den – V podvečer návrat do ČR.
Číslo záj.
228-01

Termín
15.8. – 22.8.

Cena
13 990,-

Odjezd
A

Odjezd: A odjezd též z Plzně,
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, průvodce,
6x ubytování (1x v hotelu po trase, 5x v soukromí - dvoulůžkové pokoje), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

CORNWALL – po stopách
krále Artuše a NP Dartmoor
Program zájezdu:
1. den – V odpoledních hodinách odjezd.
2. den – Ráno přejezd do Anglie. Populární a oblíbené
přímořské letovisko BRIGHTON, které odjakživa přitahovalo společenskou smetánku. Prohlídka majestátního výstředního pavilonu Royal Pavilion, procházka
po Palace Pier – typické pozdně viktoriánské molo
z roku 1899. Odpoledne příjezd do města PORTSMOUTHU s bohatou námořní minulostí Anglie – prohlídka
města, ubytování.
3. den – Cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství
Dorset, prohlídka hradu Corfe, prohlídka městečka
EXETER, správní středisko Devonu – jedinečná katedrála.
ANGLICKÁ RIVIÉRA – krátká návštěva malebných lázeňských městeček PAIGNTON a BRIXHAM. Díky mírnému
podnebí, subtropickým zahradám a luxusním viktoriánským hotelům si oblast vysloužila název „riviéra“.
PLYMOUTH - město s bohatou historií mořeplavby.
4. den – Celodenní výlet do jižní části CORNWALLU
(UNESCO). Hrad ST. MICHAEL’S MOUNT. Městečko
PENZANCE - rušné rekreační středisko. Prohlídka
Minack Theatre - impozantní divadlo na skalním útesu,
možnost koupání na pláži Porthcurno. Nejzápadnější
bod Anglie LAND’S END. Variantně dle horšího počasí
bude závěr dne bude patřit typicky anglickému letovisku ST’IVES - prohlídka města.
5. den – Celodenní výlet do západní části CORNWALLU
(UNESCO). Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL - ob-

klopený rozeklanými útesy s Merlinovou jeskyní a dle
pověstí rodiště krále Artuše. Známé viktoriánské sídlo
LANHYDROCK. Chráněné vřesoviště BODMIN MOOR, mj.
zde navštívíme hospodu Jamaica Inn z 18. stol., kterou
proslavila Daphne du Maurierová ve známém milostném
příběhu o pašerácích.
6. den – NP DARTMOOR - krajina jakou byste uprostřed
země nečekali. Divoká vřesoviště vytvořila hrůzostrašné
prostředí pro detektivní román Artura Conana Doyla Pes baskervilský. PRINCETOWN, nejvýše položená osada
v celé Anglii (420 m). Navštívíme miniaturní vesnici
POSTBRIGE, přímo uprostřed NP. Projdeme okruh kaňonem Lydford Gorge s nádherným vodopádem. Odjezd
do PLYMOUTHU – prohlídka přístavu, historický komplex
plymouthských doků.
7. den – GLASTONBURY – město zahalené tajemstvím
a opředené mýtem o králi Artušovi, Glastonburské opatství. Procházka na vrch Glastonbury Tor, označovaný za
bájný ostrov Avalon. WELLS – prohlídka majestátní katedrály a Vicars’Close. Prohlídka historického jádra honosného gregoriánského lázeňského střediska BATH
(UNESCO) v údolí řeky Avony. Možnost návštěvy římských
lázní. Odjezd na ubytování.
8. den – Pěší prohlídka nejvýznamnějších památek
LONDÝNA s průvodcem nebo individuální program.
V podvečer odjezd do ČR.
9. den – Předpokládaný návrat odpoledne.

Číslo záj.
229-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B odjezd též z Pardubic,
Hradce Králové. C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, Eurotunel nebo
trajekt, 6x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč.
1/1 pokoj - 4300 Kč (povinný).
Bath

CORNWALL - letecky
Číslo záj.
230-01

Termín
5.7. – 117.

Cena
27 990,-

Přesný program zájezdu žádejte v CK nebo naleznete na
internetových stránkách www.ckmayer.cz.
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Dublin

VELKÝ OKRUH IRSKEM
POLOPENZE

Program zájezdu:
1. den – Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.
2. den – Přejezd kanálu La Manche, přejezd do oblasti
Birminghamu/Manchesteru, ubytování v hotelu.
3. den – Ráno cesta na jihozápad Anglie, přejezd trajektem do Irska (cca 4 hodiny). Po vylodění v Irsku pokračování v cestě do oblasti Killarney. Večer ubytování.
4. den – Dopoledne RING OF KERRY - jedna z nejmalebnějších oblastí Irska, okružní jízda kolem poloostrova
Iveragh. Cestou pěkné vesnice, úžasné zátoky, staré
hradiště. DERRYNANE NATIONAL HISTORICK PARK dům Daniela O’Connella s nádhernými zahradami. Výlet
v oblasti KILLARNEYSKÝCH JEZER, vodopád TORC. Večerní návštěva KILLARNEY.
5. den – Dopoledne BUNRATTY - typický irský hrad a
skanzen a dále do oblasti THE BURREN - neobvyklá
a drsná divočina. ÚTESY CLIFFS OF MOHER - vyhlídka
z útesů až 200 m vysokých, které patří k nejkrásnějším
pobřežním úsekům Evropy. Při zpáteční cestě zastávka
v romantickém městečku ADARE. Večer návrat na ubytování.
6. den – Městečko KENMARE s domky v pastelových
barvách. BANTRY HOUSE – sídlo rodu Whiteú, vyniká
úchvatnou polohou u zálivu Bantry Bay. Odpoledne
BLARNEY CASTLE - snad nejznámější hrad Irska, ke
kterému se váže řada pověr a zejména pak proslulý
„kámen výřečnosti”. CORK - čilé přístavní město na ostrově mezi rameny řeky Lee.
7. den – Centrum oblasti Kerry – městečko TRALEE
s větrným mlýnem, impozantní románská katedrála z 12.
století v ARDFERT – komplex svatyní s pěkně zachovalými oblouky a vchodem. Odpoledne lehká túra uprostřed hor u GAP OF DUNLOE – půvabná rokle se třemi
jezery.
8. den – Přejezd na východ Irska. ROCK OF CASHEL vápencová skála s pozoruhodnou impozantní zříceninou
hradu z 12. st., bývalého sídla keltských králů, který vévodí stejnojmennému městečku. Návštěva raně křesťanského kláštera GLENDALOUGH (založen v 6.st.)
v překrásném údolí, jemuž se říká „údolí dvou jezer” či
„Irské Delfy”.
9. den - Dopoledne DUBLIN - hlavní a zároveň největší
město Irské republiky, sídlo irských vládců. Prohlídka
více jak 1000 let starého města. Trajekt do Anglie, noční
přejezd.
10. den - Ráno přejezd do Londýna. Prohlídka významných památek LONDÝNA. Ve večerních hodinách odjezd, noční přejezd kanálu La Manche.
11. den – Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Ring of Kerry
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Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

231-01

1.7. – 11.7.

19 990,-

A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B Pardubice, HK.
Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, 7x nocleh
dle času trajektu - 2x hotel (dvoulůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím), 5x v soukromí - 2lůžk. pokoje
v Irsku, 5x polopenzi, trajekty do Británie a do Irska,
průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 390 Kč.

kém centru parku. V případě hezkého počasí turistika
a výstup na Diamantovou horu. Malebné opatství
KYLEMORE ABBEY, procházka po břehu stejnojmenného jezera. Zastávka v městečku WESTPORT pod
horou Sv. Patrika.
7. den - SLIGO, prohlídka města, dům nejslavnějšího
irského básníka W. B. Yeatse, opatství SLIGO ABBEY
a návštěva prehistorických pohřebišť v CARROWMORE.
OMAGH - Ulstersko-americký NP věnovaný Irům, kteří
emigrovali do Severní Ameriky. LONDONDERRY, městské hradby, historické centrum, katolická čtvrť Falls.
8. den - Nejmalebnější úsek pobřeží CAUSEWAY
COAST. Foto zastávka u zříceniny hradu DUNLUCE.
OBRŮV CHODNÍK (Giant´s Causeway) (UNESCO). Palírna
BUSHMILLS. Lehká pěší turistika v oblasti, ti odvážnější
mohou překonat slavný visutý provazový most
CARRICK-A-REDE-ROPE.
9. den – BELFAST - Muzeum TITANIKU. Protestanská
enkláva SHANKILL ROAD. MONT STEWART HOUSE.
Krátkým trajektem přes jezero STRANGFORD LOUGH
k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK,
zastávka u hrobu sv. Patrika.
10. den - Mýtická TARA, kde byli voleni legendární králové starého Irska. NP WICKLOW MOUNTAINS, pěší procházka kolem jezer, klášterní komplex GLENDALOUGH,
jedno z nejdůležitějších raně křesťanských míst v Irsku.
DUBLIN, centrum města, dublinský hrad, čtvrť hospod
Temple Bar, O´Connelova třída.
11. den - Dokončení prohlídky DUBLINU vč. katedrály sv.
Patrika a muzea pivovaru Guiness. Přejezd trajektem
do severního Walesu – ostrov Anglesey a dále na ubytování do Anglie.
12. - 13. den - Prohlídka centra města COVENTRY
s ruinami katedrály, odjezd do ČR. Předpokládaný
návrat v ranních hodinách.
Číslo záj.
232-01
233-01

SEVERNÍ A JIŽNÍ IRSKO
Program zájezdu:
1. - 2. den - Odjezd ve večerních hod. Příjezd do Cherbourgu (dle času krátká prohlídka), trajekt do Irska,
nocleh v kajutách.
3. den - ROCK OF CASHEL s nejzachovalejším románským kostelem v zemi a zříceninami katedrály a hradu.
4. den - NP KILLARNEY, opatství MUCKROSS ABBEY,
RING OF KERRY, Bog Village, Waterville, vyhlídka Moll´s
Gap aj.
5. den - Vesnička ADARE, domky s typickými doškovými střechami. Procházka u útesů CLIFFS OF MOHER.
Oblast BURREN „skalnatá země“, POULNABRONE
DOLMEN.
6. den - NP CONNEMARA, kraj močálů, hor a vřesovišť.
Zastávka v městečku LETTERFRACK a v návštěvnic-

Termín
10.8. – 22.8.
*10.8. – 20.8.

Cena
Odjezd
27490,- A, B, C
30 490,- zpět letecky

*U termínu 10.8. – 20.8. cesta zpět letecky.
Odjezdy: A též z Plzně, B odjezd též z Pardubic, HK,
C též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 10x ubytování
(9x hotel – 2lůžk. pokoje s přísl., 1x 4lůžk. kabina na
trajektu), 9x snídani, trajekty do Irska a zpět, Eurotunel z Anglie, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna
660 Kč. 1/1 pokoj - 6900 Kč/*6100 Kč (zde povinný při
nedoobsazení). Muzeum Titaniku - 540 Kč. od 60 let
440 Kč, nutno nahlásit 1 měsíc před odjezdem.

IRSKO - letecky
Číslo záj.

Termín

Cena

234-01
234-02

16.7. – 25.7.
13.8. – 22.8.

33 590,33 590,-

Přesný program zájezdu žádejte v CK nebo naleznete na
internetových stránkách www.ckmayer.cz.

Edinburgh

Adare

VELKÝ OKRUH IRSKEM
A SEVERNÍ IRSKO
Program zájezdu:

Obrův chodník

POLOPENZE

1. den - Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.
2. den - Přejezd kanálu La Manche, přejezd do oblasti
Birminghamu/Manchesteru, ubytování v hotelu.
3. den - Ráno cesta na jihozápad Anglie, přejezd trajektem
do Irska (cca 4 hodiny). Po vylodění v Irsku pokračování
v cestě do oblasti Killarney. Večer ubytování.
4. den - RING OF KERRY - okružní jízda se zastávkami
v jedné z nejmalebnějších oblastí Irska, proslavené nádhernými přírodními scenériemi. Procházka uprostřed
hor u GAP OF DUNLOE - půvabná rokle se třemi jezery.
Výlet v oblasti KILLARNEYSKÝCH JEZER, vodopád
TORC. Městečko KENMARE s domky v pastelových barvách.
5. den - Dopoledne BUNRATTY - typický irský hrad
a skanzen a dále do oblasti THE BURREN - neobvyklá
a drsná divočina. ÚTESY CLIFFS OF MOHER - vyhlídka
z útesů až 200 m vysokých, které patří k nejkrásnějším
pobřežním úsekům Evropy. Při zpáteční cestě zastávka
v romantickém městečku ADARE.
6. den - Prohlídka palírny tradiční irské whiskey MIDLETON. Odpoledne BLARNEY CASTLE - snad nejznámější hrad Irska, ke kterému se váže řada pověr
a zejména pak proslulý „kámen výřečnosti”. CORK - čilé
přístavní město na ostrově mezi rameny řeky Lee.
7. den - Přejezd na východ Irska. ROCK OF CASHEL vápencová skála s pozoruhodnou impozantní zříceninou hradu z 12. st., bývalého sídla keltských králů, který
vévodí stejnojmennému městečku. Návštěva raně křesťanského kláštera GLENDALOUGH (založen v 6.st.)
v překrásném údolí, jemuž se říká „údolí dvou jezer” či
„Irské Delfy”.
8. den - Zastávka u zříceniny hradu DUNLUCE, který
vévodí Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu
čedičového skalního výběžku - fotopauza u hradu, který
byl předlohou pro hrad Cair Paravel z knižní série Letopisy Narnie od C. S. Lewise. OBRŮV CHODNÍK (Giant’s
Causeway) s pozoruhodnými šestibokými čedičovými
sloupy (UNESCO). Lehká turistika v oblasti, ti odvážnější
mohou překonat slavný visutý provazový most
CARRICK-A-REDE-ROPE. 20 m dlouhý a 1m široký lanový
most vede ve výšce 30 m přes propast. Magická alej
DARK HEDGES - zastávka u nejkrásnější bukové aleje na
světě, proslavené seriálem Hra o trůny. Prohlídka
LONDONDERRY - městské hradby, historické centrum.
9. den - CARRICKFERGUS - nejimpozantnější středověká pevnost Severního Irska. BELFAST, město pyšnící
se viktoriánskými budovami. Muzeum TITANIKU, historické centrum vč. extravagantní budovy radnice.
MOUNT STEWART HOUSE - okázalé sídlo rodu Londonderryů s nevídanými interiéry a zahradami. Vyhlídková
jízda podél jezera STRANGFORD LOUGH k podvečerní
návštěvě městečka DOWNPATRICK - exteriér katedrály
Down Cathedral, která je výsledkem 16 století trvajících
prací a oprav a zastávka u hrobu sv. Patrika.
10. den - Cesta ze Severního Irska. NEWGRANGE zastávka v návštěvnickém centru. Přejezd do DUBLINU
- hlavní a zároveň největší město Irské republiky, sídlo
irských vládců. Prohlídka více jak 1000 let starého města.
Trajekt do Anglie, noční přejezd.

11. den - Ráno přejezd do Londýna. Prohlídka významných památek LONDÝNA. Ve večerních hodinách
odjezd, noční přejezd kanálu La Manche.
12. den - Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

235-01

6.7. – 18.7.

22 490,-

A

Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, 8x nocleh dle
času trajektu (1x hotel – dvoulůžkové pokoje s přísl,
7x v soukromí – dvoul. pokoje), 7x polopenzi, trajekty do
Británie a Irska, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 420 Kč,
připojištění vyššího storna +200 Kč.
Blarney castle

poledne dorazíme k prvním zálivům Severního moře.
Cestou nádherné výhledy na západní pobřeží Skotska zálivy a ostrovy i na nejvyšší horu Skotska – Ben Nevis.
4. den - Ráno se vydáme do městečka FORT
WILLIAM. Dále možnost jízdy VLAKEM HARRYHO
POTTERA přes proslulý GLENFINNANSKÝ VIADUKT do
městečka MALLAIG (klienti, kteří nemají zájem o fakult.
jízdu vlakem, tuto cestu absolvují po jiné trase
busem. Při této cestě krátká zastávka u Neptunových
schodů). Krátká zastávka v městečku ARISAIG, bývalém výcvikovém středisku spec. jednotek). Přejezd na
OSTROV SKYE. Odpoledne jeden z nejkrásnějších skotských hradů EILEAN DONAN CASTLE.
5. den - Ráno zamíříme k jezeru LOCH NESS. Zříceniny
hradu URQUHART CASTLE, místo nejčastějšího výskytu
lochneské nestvůry. Návštěva palírny whisky. Krátká
zastávka v městečku INVERNESS. THURSO - nejsev.
město britského kontinentu, staré město s ruinami
hradu, místní muzeum.
6. den - Celodenní fakultativní výlet na SOUOSTROVÍ
ORKNEYE. Ráno přejezd do přístavu John Groats, odtud trajektem do městečka Burwick na Orkneyích.
Následuje autokarový okruh po ostrově: SCAPA FLOW
- proslulá námořní základna britského válečného loďstva. Italská kaple - zajímavý architektonický výtvor,
který postavili italští váleční zajatci během 2. světové
války. KIRKWALL - hlavní město Orkneyí s proslulou
normanskou katedrálou z 12. století. SKARA BRAE unikátně dochované město z doby bronzové.
STANDING STONES STENNESS - unikátní „stojící kameny“, megalitická památka. RING OF BRODGAR kamenný kruh z doby bronzové, další z ostrovních památek UNESCO. Večer návrat trajektem zpět. Noční
non-stop přejezd do jižní části Skotska.
7. den – Ráno odlet z Edinburghu zpět do Prahy.

SKOTSKO - letecky
Skotsko bez kompromisů!
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy do Edinburghu. Zastávka
u ROSSLYN CHAPEL – údajné místo odpočinku Svatého
grálu (film Šifra mistra Leonarda). Večer ubytování
v hotelu v okolí Edinburghu.
2. den - ST. ANDREWS na východním pobřeží Skotska,
pozůstatky velkolepé katedrály z 12. století, nejstarší
a nejproslulejší golfové hřiště. Odpoledne EDINBURGH
- procházka královskou mílí, návštěva hradu a večer
možnost návštěvy představení Milittary Tattoo (fakultativně). Pozdě večer návrat na ubytování.
3. den - Dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších
hradů ve Skotsku – STIRLING. Poté zamíříme do malebné části Skotska - TROSSACHS s řadou krásných
jezer. Dále průjezd tajemným vřesovištěm RANNOCH
MOOR a úchvatným údolím GLENCOE, které je považováno za jednu z nejkrásnějších přírodních partií Skotska,
nenáročná turistická vycházka (cca 1,5 hodiny, dle aktuálního počasí) do tzv. Ztraceného údolí. Později od-

Číslo záj.
236-01
237-01

Termín
20.8. – 26.8.
*18.8. – 27.8.

Cena
28 990,19 990,-

*autobusová varianta zájezdu. Více informací na
www.ckmayer.cz
Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy do Edinburghu a zpět vč. letištních tax, dopravu autobusem
ve Skotsku, 5x ubytování, 3x snídani, 1x večeře, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
450 Kč. Jízdenka na vlak Harryho Pottera 1390 Kč,
výlet Orkneye - 1990 Kč, zavazadlo k odbavení
15 kg/1550 Kč nebo 23 kg/1990 Kč, Military Tattoo 1290–3290 Kč. Pokoj 1/1 - 5990 Kč (povinný při nedoobsazení).
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Schwerin

Kolín nad Rýnem

ROMANTICKÉ ZÁMKY DÁNSKA
A NĚMECKA, HANZOVNÍ MĚSTA
BALTSKÉHO MOŘE,
OSTROV RUJÁNA
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Brzo ráno příjezd na OSTROV RUJÁNA, nejkrásnější a nejrozmanitější ostrov Německa. Křídové útesy,
písečné pláže, kopcovité vnitrozemí. Severní mys Arkona,
návštěva NP JASMUND – lehká pěší turistika, křídové
útesy KÖNIGSTUHL, STUBBENKAMMER – 117m, překrásné
vyhlídky. Prohlídka historického centra jednoho z nejpozoruhodnějších hanzovních měst, města STRALSUND. Ve
městě se dochovalo přes 800 starých architektonicky
zajímavých budov; cihlová gotická radnice, štítové domy,
kostel Panny Marie aj. Zastávka ve významném městě
ROSTOCK. Promenáda s domy ze 17.století, kostel Panny
Marie se zajímavým orlojem, radnice s barokním průčelím.
3. den – Dopoledne prohlídka města GÜSTROW se zámkem, v jehož architektuře se snoubí německé, italské
i nizozemské prvky. SCHWERIN – město s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé
budovy přečkaly 2. svět. válku bez újmy. Podvečerní
LÜBECK (UNESCO) – ve středověku nejvýznamnější město
na Baltu. Po 2. svět. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá
zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové
gotiky.
4. den – Přejezd do Dánska. EGESKOV SLOT – jeden z nejpůvabnějších zámků v Dánsku a zároveň jeden z nejkrásnějších vodních zámků v Evropě. Dojezd do Kodaně.
5. den - FREDERIKSBORG SLOT – velkolepý královský
zámek s nádhernými exteriéry, interiéry i zahradami –
Rytířský sál s vyřezávaným dřevěným stropem, Audienční
síň, zámecká kaple. KRONBORG SLOT (UNESCO) – Hamletův „hrad Elsinor“ - Velký sál, Králova komnata, kobky se
sochou vikingského náčelníka Holgera Dánského, jenž
podle legendy procitne v době ohrožení země. Městečko
HELSINGOR ležící na březích průlivu, který propojuje
Severní moře s Baltským – klidná promenáda Biergegade,
hlavní náměstí.
6. den - ROSKILDE – první hlavní město Dánska s významnou
katedrálou, která pro svůj historický význam byla zařazena
na seznam UNESCO. KODAŇ - devítihodinová prohlídka nejzelenější světové metropole protnuté četnými vodními
kanály. Procházka kolem velkolepé radnice a tří paláců Christianborgu, Amalienborgu a Rosenborg Slotu. Možnost
prohlídky korunovačních klenotů a okružní plavby městem
s výhledem na Malou mořskou vílu. Večer odjezd do Čech.
7. den - Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.
Číslo záj.
238-01

Termín
15.7. – 21.7.

Cena
10 390,-

Odjezd
B

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, průvodce,
4x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídaně.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna: 250 Kč
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NĚMECKO – VELKÝ OKRUH
Lübeck

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z východních Čech v pozdních večerních hodinách.
2. den – Odjezd z Prahy těsně po půlnoci z 20.7. na
21.7. Ráno zastávka v POSTUPIMI, prohlídka zahrad
zámku SANSSOUCI (UNESCO) – letního sídla německých císařů. BERLÍN (UNESCO) – návštěva zajímavých
míst německé metropole (třída Unter den Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, Alexander Platz, Pergamonské muzeum aj.).
3. den – SCHWERIN – město s malebnou polohou mezi
jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně
zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy přečkaly 2. sv. válku bez újmy. Schwerinu se též
přezdívá „Florencie severu“, poněvadž se v minulosti
stal Mekkou umělců. LÜBECK (UNESCO) – ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. sv. válce
bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely
aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky.
TRAVEMÜNDE – výletní místo na pobřeží Lübeckého
zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.
4. den – HAMBURG – město různých stavebních slohů.
Historické centrum obklopené parky, vykřičená čtvrť
Sankt Pauli. BRÉMY (UNESCO) – centru Brém vévodí
staré jádro s velkolepým románským dómem a radnicí
s renesančním průčelím. Náměstí Marktplatz s pěknými štítovými domy.
5. den – CÁCHY (UNESCO) – město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla
I. Velikého a osmiúhlou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínského období. Dále ve
městě můžeme vidět gotickou radnici, lázeňský park,
Ludwigsburg

kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) – město se
může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu – ohromným Dómem. Dále množstvím dochovaných románských kostelů, malebnými domy na
Fischmarktu, radnicí, velkým výstavištěm, muzei a dalšími zajímavostmi.
6. den – Romantické ÚDOLÍ MOSELY – ELTZ – zde se
nachází jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů
v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy
dolů do údolí Eltz. BERNKASTEL – městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. TREVÍR – jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby (např.
monumentální brána) i dob pozdějších.
7. den – PORÝNÍ: Možnost plavby lodí z KOBLENZE,
města malebně položeného na soutoku Mosely a Rýna,
po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné
údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají
vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna
(UNESCO) dominují romantické mohutné hrady, např.
zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS, „Kočka“
a „Myš“. Lodí také připlujete k proslulé SKÁLE LORELAI, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka MOHUČE,
arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu
s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském stylu.
8. den – HEIDELBERG – patří k nejkrásnějším německým městům. V 18. století byl vybudován v barokním
slohu. Z impozantního starého mostu je krásný výhled
na Heidelberský zámek, který dominuje městu. BADEN
– BADEN – elegantní lázeňské středisko s kolonádou,
parky, novými lázněmi i zříceninami římských lázní.
Ludwigsburg

9. den – Zámek LUDWIGSBURG je situován v blízkosti
Stuttgartu a přezdívá se mu „švábské Versailles“.
K procházkám zde lákají malebné zahrady s romantickým zámečkem, barokní park a ovocná zahrada.
REGENSBURG – významné historické město, jehož
Dóm je nejvýznamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku. Prohlídka malebného centra s řadou gotických
i renesančních městských domů, kostelů a muzeí. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.
Číslo záj.
239-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Odjezd: B též z Pardubic, Hradce Králové.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelích (2lůžk. pokoje s přísl.), 2x polopenze, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč.
5x snídaně - 1000 Kč/os.

Muradijské vodopády

Nesviž

BĚLORUSKO - putování
v zemi jezer, národních parků
a architektonických skvostů

VÝCHODNÍ TURECKO

- po stopách starověkých civilizací,
za přírodními krásami a unikátními památkami

Využijte možnost poznat tuto turisticky nejméně známou a nejvíce opomíjenou evropskou zemi. Budete až
překvapeni, kolik nádherných krajinných scenérií,
hradů, zámků, památek lidové architektury a kouzelných měst může tato země nabídnout. Běloruská jezera bývají považována za nejkrásnější v Evropě.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd a noční přejezd přes Polsko.
2. den - Návštěva pohraničního města BREST –západní brány Běloruska se slavnou pevností a památníkem hrdinné obrany města. KAMENĚC s věhlasnou
Bílou věží a procházka v Bělověžském pralese.
3. den - SLONIMI – středisko reformace, řemeslných
manufaktur a uměleckého života. ŽIROVIČI, největší
pravoslavný klášter v Bělorusku a KOSOVO s architektonickým skvostem – sídlem rodu Puslovských.
Večerní procházka po kouzelném starém městě
PINSK.
4. den - Přesun do historického místa TUROVA, odtud lodní výlet do překrásných přírodních scenérií
národního parku PRIPJAŤ. HOMEL - prohlídka zámku
s rozsáhlým parkem.
5. den - Město MOHILEV s krásným historickým středem, dále VITEBSK, kde si připomeneme židovské
tradice a slavné malíře Marka Chagalla a Ilji Repina.
6. den - Prohlídka starého POLOCKU, přes malebné
městečko HLYBAKOE do města PASTAVY – několik
jezer a půvabné chrámy a do vesničky KAMAI s obranným kostelem. Průjezd jezerní oblastí NP NAROČANSKIJ k památníku v CHATYNI, tzv. běloruské Lidice, navečer lyžařské středisko LOGOJSK.
7. den – MINSK, hlavní město Běloruska, dále skanzen
běloruské vesnice OZERCO, přesun do vojenského
areálu STALINOVY LINIE. Cestou na nocleh procházka na nejvyšší hoře Běloruska DZERŽINSKÉ
HOŘE (345 m).
8. den - Dvě nejznámější běloruské památky
UNESCO: zámky NESVIŽ a MIR. V ZAOSIE statek básníka Adama Mickiewicze. Dále přesun do NOVHORODKU, kdysi hlavního města Velkoknížectví Litevského. Večer v pivovarnickém městě LIDA
s rozsáhlou pevností.
9. den - HRODNO: Starý a Nový zámek, středověké
chrámy a malebné starobylé uličky s kouzelnou
atmosférou. Noční přejezd.
10. den - Návrat do ČR.
Číslo záj.
240-01

Termín
3.7. – 12.7.

Cena
19 490,-

Odjezd
B

Odjezd: B též z Pardubic, Hradce Králové.
Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, doprava
autobusem, 7x ubytování ve 2lůžk. pokojích,
7x polopenze, pobytová taxa, vízum, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: 1/1 pokoj 2900 Kč (povinný)
Víza: k vyřízení víz je nutný originál cestovního pasu,
který bude potřeba zaslat do CK 1-2 měsíce před odjezdem na zájezd.

Zil kale

Adana

Gaziantep

POLOPENZE

Po několika letech se opět vracíme do naší oblíbené destinace – do východního Turecka. Navštívíme jak proslulá místa
(např. vrchol hory Nemrut, oblast jezera Van, chetitské
památky Chattušaš), tak málo známá a málo navštěvovaná,
ale o to krásnější a romantičtější místa (horská pevnost Zilkale v pohoří Kačkar, ďáblův hrad Seytan u gruzínské hranice, arménské hlavní město Ani, syrské křesťanské
památky na planině Türabdin aj.). Cestu nám opět zkrátí
a zpříjemní dva vnitrostátní lety – do Adany a zpět z Ankary.

Nemrut Dagi
Program zájezdu:
1. den - Let Praha – Istanbul – Adana. Dojezd na nocleh
do oblasti Osmaniye.
2. den - Seznámení s Neochetitskou říší, která v době
kolem 8.st.př.n.l. vytvořila v oblasti dnešního jihovýchodního Turecka monumentální památky v podobě kamenných reliéfů, paláců a pevností. Jedinečný chráněný park
KARATEPE-ASLANTAŞ s krásnými výhledy na jezero.
GAZIANTEP – unikátní muzeum římských mozaik ze
zatopeného města Zeugma. Přejezd do Kahty na nocleh.
3. den - Brzy ráno (před východem slunce) výjezd mikrobusy pod vrchol hory NEMRUT DAGI (UNESCO) s hrobkou
komagenského krále Antiocha. K uměle navršenému
vrcholu hory ve výšce 2 100 metrů s terasami vyzdobenými sochami řeckých bohů a krále Antiocha již vystoupáme na závěr pěšky. Východ slunce na vrcholu hory.
ŘÍMSKÝ MOST z doby císaře Septimia Severa, skalní reliéfy
v ARSAMEI a hrobka královen na kopci KARAKUŞ. Přejezd
kolem Atatürkovy přehrady na Eufratu do Urfy.
4. den - ŞANLI URFA – místo narození proroka Abraháma
s významnými mešitami a bazény s posvátnými kapry.
Místní trh je jeden z nejpůvodnějších a nejlevnějších
v Turecku. Významná neolitická památka GÖBEKLI TEPE
(UNESCO) z doby 9600-8200 př.n.l. Nocleh v Mardinu.
5. den - Putování za syrskými ortodoxními křesťany na
planinu Türabdin – kostel MAR GABRIEL založený v r. 397.
MOR HAD BSABO KILISE a kostel MOR YAKUB nedaleko
Midyatu.Terasovitě vystavěné středověké město MARDIN s několika kostely a nedaleko něj ležící rozsáhlý komplex kláštera DEIR AZ-ZAFARAN založený r. 493. Návrat
na nocleh do Mardinu.

6. den - Přejezd přes DIYARBAKIR na řece Tigris k jezeru
Van, projdeme se kousek po monumentálních černých
hradbách a prohlédneme si starobylou mešitu Ulu camii.
Dojezd na nocleh k jezeru Van.
7. den - Začátek okruhu kolem jezera Van. JEZERO VAN
je největší turecké jezero ležící v nadm. výšce 1 700 metrů.
Seldžucké památky, kónické hrobky a zdobené náhrobky
v AHLATU. Rozlehlý kráter vyhaslé sopky NEMRUT DAGI
(2 950 metrů vysoká) s termálními prameny a studeným
a teplým jezerem. Přejezd kolem jezera do města Van.
8. den - Dokončení putování kolem jezera Van: jeden
z nejlépe dochovaných arménských kostelů na ostrově
AHTAMAR s krásnou reliéfní výzdobou. Pevnost z dob říše
Urartu v ÇAVUŞTEPE. VAN – urartská pevnost Vankale (9.
st. př.n.l.) a pod ní staré město Eski Van zničené Turky.
9. den - Malebné MURADIJSKÉ VODOPÁDY u severního
okraje jezera Van, odpočinek u čaje u vodopádů. Přejezd
přes Agri do Karsu nedaleko hranic s Arménií.
10. den - ANI (UNESCO) - zříceniny arménského města
z doby raného středověku, bývalo zde 10 000 domů, 1 000
kostelů, monumentální hradby a pevnost, jedinečný hraniční kaňon řeky Achurjan. Nejseverovýchodnější části
Turecka u hranice s Gruzií: přejezd kolem vysoko položeného jezera CILDIR, Ďáblův hrad ŞEYTAN KALESI.
11. den - Východní pobřeží Černého moře: fotostop na
čajové plantáže u Hopy / Rize. Pevnost ZILKALE vysoko
v pohoří Kaçkar Daglari. Horská obec AYDER, možnost
procházky nebo koupání v termálních lázních.
12. den - KLÁŠTER SUMELA – nejlépe dochovaný byzantský klášter u Černého moře, fresková výzdoba. KOSTEL
HAGIA SOFIA v Trabzonu. Nocleh v oblasti Giresunu.
13. den - Přejezd po pobřeží Černého moře. Odpoledne
AMASYA – v kaňonu řeky malebně položené malé město
s hrobkami pontských králů a mnoha islámskými stavbami.
14. den - Prohlídka nejvýznamnějších míst spojených s říší
Chetitů: CHATTUŞAŞ (UNESCO) – hlavní město říše Chetitů, rozsáhlé hradby, královský palác, chrámový komplex.
Skalní svatyně YAZILIKAYA s reliéfy chetitských bohů.
Krásné reliéfy a brána sﬁng v ALAÇAHÖYÜK.
15. den - Let Ankara – Istanbul – Praha.
Program připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová
Číslo záj.
241-01

Termín
2022

Cena do 20.1. Cena od 21.1.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Adana
a Ankara – Praha (s přestupem), dopravu minibusem
nebo autobusem (dle počtu klientů), českého a místního
průvodce, 14x nocleh v hotelích s polopenzí (večeře
nemusí být na hotelích), 9x lehký oběd.
Fakultativně: 1/1 pokoj 5 850 Kč (povinný), poj. léčebných výloh a storna do 40 000 Kč – 730 Kč.
Ani
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Rilský klášter

BULHARSKO, MAKEDONIE,
OSTROV THASSOS
A SEVERNÍ ŘECKO
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy, noční přejezd do Bulharska.
2. den – Prohlídka SOFIE - kostel Alexandra Něvského,
chrám sv. Soﬁe, Národní divadlo, kostely sv. Petky a sv.
Jiří, Archeologické muzeum aj. Dojezd na ubytování.
3. den – Snídaně. POHOŘÍ RILA - největší a nejslavnější
bulharská památka RILSKÝ KLÁŠTER (UNESCO). Klášter
představuje nejpůsobivější ukázku architektury epochy
národního obrození. Dále směr Blagoevgrad, Kresna
a Sandanski (město s nejvyšší roční průměrnou teplotou
14°C, se 7m vysokou mramorovou sochou Spartaka
u vstupu do města). Přejezd do města vína MELNIK (Melnické víno je vyhlášené po celém Bulharsku) – prohlídka
města s okouzlující architekturou a panoramaty pískovcových pyramid v POHOŘÍ PIRIN, výhledy na pískovcové
útesy tzv. „MELNICKÉ PYRAMIDY“.
4. den – Snídaně. Odjezd do Řecka do archeologického
areálu FILIPPI – památka na Filipa II. Makedonského, pozůstatky vězení, kde byl držen apoštol sv. Pavel.
KAVALA – přístav, citadela v horní části nad starým městem. Trajekt na ostrov THASSOS, ubytování ve studiích.
5. den – OSTROV THASSOS - autobusový výlet po největších památkách a zajímavostech ostrova, např. ženský
KLÁŠTER ARCHANDĚLA MICHAELA na útesu nad mořem,
LIMENAS – hlavní město, kláštery, kouzelné pláže, ALIKI archeologický areál. Večeře, nocleh.
6. den – Přejezd do SOLUNĚ. Okružní jízda a prohlídka
zajímavostí (Bílá věž, kostel sv. Dimitra, Galeriův oblouk...).
Přejezd do Leptokarie, večeře, nocleh.
7. den – Skanzen v podhůří Olympu ST. PANTELEIMONAS,
dále METEORA – jedno z nejkrásnějších míst Řecka.
Ohromí Vás přírodní scenerie strmých skal, na jejichž pilířích jsou postaveny staleté kláštery. Večeře.
8. den – Odjezd do PELLY - byla hlavním městem Makedonie v dobách jejího největšího rozkvětu. Působil zde
Aristotelés. V areálu tzv. pellské akropole byly nalezeny
jedinečné mozaiky sestavené z neopracovaných oblázků. EDESSA - známá je především svými vodopády
na řece Edesseos. NAUSA – exkurze u soukromého vinaře s výkladem a ochutnávkou, možnost nákupu.
VERGINA – hrobka makedonských králů. Návrat na
ubytování, večeře.
9. den – Odjezd do podhůří OLYMPU. Výjezd na vyhlídku,
odkud shlédnete celé překrásné pobřeží Egejského moře.
Podhorské městečko LITOCHORO – krátká prohlídka
a procházka kaňonen Enipeas. Posvátné město DION archeologické vykopávky. Návštěva tajuplného místa LIFIDRA – magnetická hora. Večeře.
10. den – Přejezd do Makedonie. OHRIDSKÉ „MOŘE“, jedno
z nejstarších jezer na naší planetě, má natolik čistou vodu,
že uvidíte až do hloubky 22 metrů a na vzdálenost 100
metrů. Klášter SV. NAUMA (Metodějův žák) s vlastní palírnou kořalky. Fakultativní vyjížďka loďkou k průzračným
pramenům řeky ČERNÝ DRIN.
11. den – Snídaně. Město OHRID (UNESCO), kde v r. 893 založil sv. Kliment, žák Cyrila a Metoděje, středisko šířící slovanskou liturgii, a dnes se pyšní mnoha památkami, mezi
nejvýznamnější patří katedrála sv. Soﬁe z 10.stol., dále je
zde monumentální pevnost a dříve sídlo cara Samuela
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Ohrid

s 3 km dlouhými hradbami a strážními věžemi, později
sídlo pravoslavných biskupů. Nejstarší ohridský kostel
SVETI PANTELEJMON, antický amﬁteátr starý přibližně
2 tisíce let. Odpoledne odjezd do ČR, směr Skopje, Srbsko,
Maďarsko, Slovensko.
12. den – Příjezd do ČR v odpoledních (večerních) hod.
Číslo záj.
242-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

3. den – Dokončení prohlídky ISTANBULU. Odpoledne
přejezd do Ankary. Nocleh.
4. den – ANKARA – hlavní město Turecka se známým
archeologickým muzeem Anatolských civilizací. Nocleh
v Kappadokii.
5. den – Údolí GÖREME (UNESCO) a CAVUSIN – jedny
z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl
v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován
pohádkový barevný svět skalních pyramid a různých
bizarních útvarů, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů,
skalních klášterů i měst. Návštěva osady UCHISAR.
Podzemní město DERINKUYU nebo KAYMAKLI. Nocleh
v Kappadokii.
6. den – Odjezd v časných ranních hodinách do
Konye. KARAVANSERAY SULTANHANI – malá pevnost, která sloužila jako ochrana při odpočinku
obchodních karavan. Prohlídka KONYE – významného města muslimských věřících s věhlasnou mešitou. Dojezd na nocleh.
Afrodisias

Odjezd: C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 9x ubytování (hotely,
penziony – 2ůžkové pokoje, 2lůžková studia s kuchyňským koutem), 3x snídani, 5x večeři, průvodce.
Fakultativní služby: poj. léč. výloh a storna - 420 Kč

TURECKO – VELKÝ OKRUH
– letecky

Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy, přílet do Istanbulu, ubytování.
2. den – ISTANBUL (UNESCO) – různorodé město na
dvou kontinentech s množstvím byzantských a osmanských památek (chrám Hagia Soﬁa, Modrá mešita,
Sulejmanova mešita, palác Topkapi, Yerebatanská cisterna). Nocleh v Istanbulu.

7. den – TURECKÁ RIVIÉRA – PERGE – impozantní
zříceniny významného antického města, monumentální brány, stadion, antické lázně, sloupová kolonáda. ASPENDOS s jedinečně dochovaným římským
divadlem. Vodopády KURSUNLU – soustava jezírek
propojených vodopády připomínající zmenšená Plitvická jezera. Prohlídka starého centra ANTALYE nejvýznamnějšího letoviska na jižní riviéře. Nocleh.
8. – 9. den – PAMUKKALE (UNESCO)– travertinové
kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních
útvarů světa. Antické město HIERÁPOLIS (UNESCO).
Jedna z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS.
Příjezd k Egejskému moři. Nocleh.
10. den – EFES – archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů světa - ARTEMIDINA
CHRÁMU. DIDYMA – ve starověku proslulá věštírna.
PRIÉNÉ – vykopávky antického města zajímavé svojí
pěknou polohou.
11. den – PERGAMON - antická akropole s pozůstatky
významných staveb s dalekým výhledem. Pozdě večer
příjezd do Istanbulu, nocleh.
12. den – Odlet z Istanbulu do Prahy.
Číslo záj.
243-01

Termín
1.10. – 12.10.

Cena
27 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Istanbul
a zpět, průvodce, 11x ubytování v hotelích s polopenzí,
dopravu tureckým autokarem dle programu.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna - 620 Kč, 1/1 pokoj
4000 Kč (povinný).

oáza Tinerhir

VELKÝ OKRUH MAROKEM
Program zájezdu:
1. den - Odjezd ve večerních hodinách, přejezd přes SRN,
Francii.
2. den - V podvečer ubytování v oblasti Barcelony.
3. den – Zastávka u krásného římského akvaduktu z časů
císaře Augusta u Tarragony. Cesta podél pobřeží, nocleh
v oblasti Torremolinos.
4. den - Přeplutí GIBRALTARSKÉ ÚŽINY. Procházka podél
hradeb CEUTY – španělského města na africké půdě.
Dojezd do Tangeru.
5. den - TANGER - toulky první arabskou medinou. Odpoledne prohlídka marocké metropole RABAT, která leží při
ústí řeky Bou Regreg do Atlantského oceánu.
6. den - Návštěva největšího marockého města CASABLANKA - Hassanova mešita, třetí největší islámská svatyně na světě. Přejezd marockým vnitrozemím do Fesu.
7. den - Prohlídka královského města FES, které je oprávněně na seznamu památek UNESCO. Jde o nejzachovalejší středověké město v Africe - medresa Bou Inania,
impozantní mešita Karaouiyne, mauzoleum Idrisse II.
nebo královský palác, návštěva barvírny kůží. Odpoledne
zastávka ve svatém poutním městě MOULAY IDRISS, kde
se nachází hrobka potomka proroka Mohameda Idrisse,
jenž v 8. století vytvořil na území Maroka první stát. Archeologický areál VOLUBILIS, který představuje nejzachovalejší marockou antickou památku.

Moulay Idriss

11. den - Fakultativní výlet džípy do údolí říček NGOUN
a DADES, KAŇON COLORADO. Cestou se podíváme na
jeskynní obydlí berberů, výhledy na Vysoký Atlas. Mezi
fíkovníky k rozeklaným skaliskům Sidi Boubka v soutěsce
DADES.
12. den - Ráno navštívíme působivé opevněné město
AIT BENHADDOU. Vyhlídková jízda přes VYSOKÝ
ATLAS, překonání průsmyku Tizi-n-Tichka ve výšce
2 300 m n. m. Prohlídka historického královského
města MARRÁKEŠ, kterému se kvůli barvě 19 km dlouhých hradeb říká „Červená perla“. Dominantou města
je téměř 80 metrů vysoký minaret Koutoubia, z marrákešských paláců si prohlédneme palác Badi z konce
16. století. Přejezd na pobřeží Atlantiku.
13. den - Celodenní odpočinek v přímořském městě
ESSAOUIRA, které svým šarmem láká nejen turisty, ale
i marocké umělce, možnost koupání v Atlantiku. Tři kilometry dlouhá pláž. Noční přejezd.
14. den - Trajekt do Evropy. Průjezd částí jižního Španělska do oblasti Malagy na Costa del Sol. Odpočinek, možnost koupání, nocleh.
15. den - V ranních hodinách návštěva města Pabla
Picassa −MALAGY. Průjezd Andalusií se zastávkou na
prohlídku GRANADY – procházka uličkami středověké
mediny, arabský bazar aj. Nocleh u Alicante.
16. den - Přejezd do BARCELONY, devítihodinnová prohlídka katalánské metropole. Noční přejezd přes Francii
a Německo do ČR.
17. den - Návrat do ČR ve večerních hodinách
Číslo záj.
244-01

Termín
15.10. – 31.10.

Cena
22 990,-

Odjezd
A

Cena zahrnuje: poj. léč. výloh a storna, dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce, 13x ubytování v hotelích, 12x snídaně, 12x večeři, trajekt do Afriky a zpět.
Fakultativně:připojištění vyššího storna +200 Kč,
1/1 pokoj 7000 Kč (povinný).

VELKÝ OKRUH MAROKEM
– letecky
8. den - Historické královské město MEKNES, velkolepé
paláce, mešity, zahrady, tržiště aj. Vyhlídková jízda
STŘEDNÍM ATLASEM, kde uvidíme cedrové a korkové lesy
i opice. Odpoledne ÚDOLÍ ZIZ, které už má charakter
pouštního kaňonu s oázami datlových palem.
9. den - Krátká prohlídka města ERFOUD, které bylo
v údolí řeky Ziz vystavěno v saharském stylu z červené
hlíny. Odpoledne podnikneme fakultativní výlet džípy
k největší písečné duně ERG CHEBI, která má výšku přes
100 metrů, délku 30 a šířku 10 kilometrů. Okusíme atmosféru největší světové pouště SAHARY. Zastavíme se
ještě v oáze MERZOUGA.
10. den - KAŇON TODRA, který je na nejužším místě
široký pouze 10 m a který svírají 250 m vysoké skalní
stěny. Poté se vydáme na CESTU KSÚRŮ A KASEB na
úpatí Vysokého Atlasu. Ksar je berberská opevněná
hliněná vesnice s vysokými hradbami. Kasba je opevněný obytný hrad se čtyřmi rohovými věžemi.
Zastávka v oáze SKOURA – kasby mezi palmami. Ubytování v Ouarzazate.

Mekka chudých, mauzoleum Moulaye Idrisse. Královské
město MEKNÉS - památky na rozporuplného sultána
17.st. Moulaye Ismaila, jednoho z prvních panovníků
současné královské dynastie (UNESCO), majestátní
brána Bab Mansour, náměstí El Hedime s tržnicí,
medina.
4. den - Královské město FÉS, duchovní a umělecké
centrum Maroka – bronzová brána královského paláce.
Bab Jeloud - nejkrásnější brána do mediny, medresa,
mešita Karaouine s jednou z nejstarších univerzit na
světě, mauzoleum zakladatele města Moulaye Idrisse
II. Súky, činírny a barvírny kůží, tkalci, cizeléři, keramika.
5. den - Průsmyky Středního a Vysokého Atlasu. NP
IFRANE - vycházka mezi cedrovými velikány, pozorování makaků. WÁDÍ ZIZ – soutěska u tunelu Legionářů,
PŘEHRADA U ER-RACHIDIE, oázy s palmovými háji.
6. den – Fakultativně výlet terénními auty na Saharu
k největší písečné duně ERG CHEBBI - východ slunce
na poušti, oáza MERZOUGA. Odjezd z Erfoudu podél
vádí Rheris, oáza TINERHIR. Odpoledne příjezd do
kaňonu TODRA, soutěsky s 300 metrů vysokými vápencovými stěnami - nocleh.
7. den – Prohlídka soutěsky DADÉS - zajímavé skalní
útvary. Podél vádí Dadés do města růží Kelaa M´Gouna,
údolím kasb s výhledy na Vysoký Atlas a saharské horské hřebeny do Ouarzazate, nocleh.
8. den – Marocký „Hollywood“ město OUARZAZATE prohlídka KASBY TAOURIRT (UNESCO) a filmových ateliérů. Opevněná velmi zajímavá hliněná vesnice - KSAR
AIT BENHADOU (UNESCO), která svou fotogeničností
přitahuje návštěvníky i fotogravy, přejezd přes SEDLO
TIZI-N-TICHKA 2 260 m do Marrakéše.
9. den – MARRÁKEŠ – středověká mešita Koutoubia,
palác La Bahia v andaluském stylu, hrobka sultána
Ahmeda al Mansúra z dynastie Saadienů, súky
v medině, nezapomenutelný večerní mumraj na
náměstí Jemaa El Fna.
10. den - Přejezd na letiště. Odlet do ČR.
Casablanca

Zájezd do Maroka nás zavede do exotikou vonících míst
na území severozápadní Afriky. V Maroku se vydáme za
poznáním světa pro nás tak odlišného svojí kulturou,
náboženstvím, architekturou i uměním. V Maroku
poznáme skvosty arabské kultury - královská města Fés,
Marrakesch i přírodně velmi atraktivní oblasti - kaňony
v pohoří Atlas, pouštní oblasti, berberské osady...
Program zájezdu:
1. den - Přílet do Maroka, nocleh.
2. den - CASABLANCA - prohlídka monumentální
mešity Hasana II. postavené s využitím nejmodernějších technologií a bohatě vyzdobené v tradičním stylu.
Náměstí Mohameda V. s výstavnými budovami
z počátku 20. st. Hlavní město RABAT – zastávka před
královským palácem, romantický Chellah s římskými
vykopávkami a středověkou svatyní, královské mauzoleum a Hasanova věž, kasba Ouidaias aj. Přejezd do
Meknés.
3. den - Vykopávky města VOLUBILIS s nádhernými
římskými mozaikami. Poutní město MOULAY IDRISS,

Číslo záj.
245-01

Termín
20.9. – 29.9.

Cena
29 990,-

Cena zahrnuje: letenku do Maroka a zpět, dopravu
autobusem nebo minibusem po Maroku, průvodce,
9x ubytování v hotelích*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 9x snídani.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a rozšířeného
storna - 530 Kč, 8x večeře – 1600 Kč, 1/1 pokoj 3600 Kč
(povinný).
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Meteora

Atény

ŘECKO – velký okruh
autobusem nebo letecky

ŘECKO – VELKÝ OKRUH
A JÓNSKÉ OSTROVY
Program zájezdu:
1. den – Přílet na Korfu.
2. den – Přejezd na řeckou pevninu. Skalní kláštery
v METEOŘE (UNESCO) – v minulosti těžko dostupné
kláštery na skalních stěnách bizarních tvarů. Nocleh.
3. den – DELFY (UNESCO) - světově proslulý archeologický areál, Apollónův chrám, záhadná stavba Tholos aj. OSIOS LOUKAS (UNESCO) - věhlasný byzantský
klášter. Nocleh v Athénách.
Korfu

4. den – ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která
si z dob své největší slávy zachovala množství památek (Akropolis, Agora, Diův chrám, Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh.
5. den – Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV,
archeologický areál starého KORINTU se zbytky
chrámu, EPIDAUROS (UNESCO) – posvátný okrsek
boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku,
MYKÉNY (UNESCO) – hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu. Nocleh.
6. den – OLYMPIA (UNESCO) – jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku a muzeum s významnými exponáty. Přejezd na ostrov Korfu. Nocleh na
Korfu.
7. den – Pobyt u moře na Korfu. Nocleh.
8. den – Grand Tour po ostrově Korfu: hlavní město

Delfy

ostrova KÉRKYRA (UNESCO) s pevnostmi, byzantskými
kostely a mnoha dalšími památkami. Poloostrov KANÓNY. ACHILLION – zámeček císařovny Sissi. Západní
pobřeží – PALEOKASTRITSA – jeden z nejkrásnějších
a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka
se spletitými poloostrovy v tyrkysovém moři. Vyhlídka
na ANGELÓKASTRO – zříceniny byzantské pevnosti na
vysokém skalisku vypínajícím se nad pobřežím, kde divoké břehy moře, nádherný výhled a subtropická vegetace dávají místu magický nádech. Vyhlídka BELLA
VISTA. Nocleh.
9. den – Pobyt u moře. Fakultativní výlet do Albánie.
Nocleh.
10. den – Pobyt u moře. Fakultativně: výlet na řecký ostrov PAXOS a malý skalisky obehnaný ANTIPAXOS.
11. den – Odlet do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena v apt. Cena v htl.

246-01
2022
Cena zahrnuje: leteckou přepravu včetně tax, dopravu autobusem po Řecku, průvodce, 4x nocleh se
snídaní v hotelích v Řecku, 5 - 6x nocleh (dle času
příletu) v apartmánech bez stravy nebo v hotelu s polopenzí (bazén, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
na Korfu.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna (do 15 000
Kč) 390 Kč; poj. vyššího storna (do 40 000 Kč) +200 Kč,
4x večeře (při okruhu): 1400 Kč/os.

KYKLADSKÉ OSTROVY PAROS
A SANTORINI
Přesný program zájezdu najdete na straně 24.

Číslo záj.
247-01
247-02
248-01
248-02

Termín
15.5. – 25.5.
23.9. – 3.10.
*16.5. – 23.5.
*24.9. – 1.10.

Cena
15 990,15 990,28 890,28 890,-

Odjezd
B, C
B, C
letecky
letecky

BÁJNÝ OSTROV KRÉTA
- letecky

*248-01 - 02 – Letecká varianta zájezdu, přesný program, termíny a ceny žádejte v CK nebo najdete na
www.ckmayer.cz.

Přesný program zájezdu najdete na straně 23.

Cena zahrnuje: dopravu klim. autobusem, trajekt
z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x ubytování v hotelu*** (2lůžk. pokoje s přísl.), 7x polopenzi,
výlety dle programu, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, fakult. služby.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 390 Kč, 4.lůžková
kabina na trajektu 800 Kč/os., 1/1 - 3900 Kč (povinný
při nedoobsazení).

ŘECKO – OKRUH S KOUPÁNÍM NA
PELOPONÉSU
Přesný program zájezdu najdete na straně 23.
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Program zájezdu:
1. den - Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den - SOLUŇ (UNESCO) - druhé největší město Řecka
- pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda aj. U
letecké varianty nemusí být prohlídka Soluně.
3. den - Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na
vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika
ze šesti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro.
4. den - Památník u THERMOPHYL (Thermopylský
průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos.
Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce
nejvýznamnější středověká stavba Řecka.
5. den - ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním
Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény
Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.
6. den - Odjezd na poloostrov PELOPONÉS. Areál
starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův
chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO)
- posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším
divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový
komplex se Lví branou aj.
7. den - Pobyt u moře. V ranních hodinách návštěva
NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost
Palamidi, malebný přístav.
8. den - Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA
(UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu,
prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených
kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ
TAYGET na ubytování.
9. den - OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek se
zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa
– socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno
z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. Pozdě
odpoledne nalodění v Patrasu na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
10. den - Vylodění v Itálii a přejezd.
11. den - Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Korinth

hrad Sv. Hilarion

ŘECKO – VELKÝ OKRUH
– letecky

KYPR - OSTROV DVOU TVÁŘÍ
- řecká i turecká část

Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy do Řecka (Soluň). Přejezd do
oblasti Kalambaky na nocleh.
2. den - Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na
vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika
klášterů. Přejezd do olblasti Athén.
3. den - ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která
si z dob své největší slávy zachovala množství památek.
Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda
Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, aj.
4. den – Volný den. Fakultativní výlet na ostrovy: ostrov
HYDRA, který si zachovává původní atmosféru a je rájem
pěších turistů. Ostrov pistácií AIGINA, POROS s krásnými
plážemi i archeologickými nalezišti.
5. den - Prohlídka poloostrova PELOPONÉS “kolébka
civilizace”. Archeologický areál starověkého
KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octavin
chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný
okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem.
Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.
NAVPLIO – elegantní malebné městečko pod pevností
s nádhernou polohou, mramorem dlážděné chodníky.
6. den - OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek
náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl
jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích
v celém Řecku.
7. den - Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos Athénin chrám. Dojezd do Soluně.
8. den - Odlet do Prahy. V případě odpoledního letu
návštěva SOLUNĚ (UNESCO) - druhé největší město
Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda,
byzantské kostely aj.

Tento zájezd Vás zavede na malebný z historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Připravili jsme pro Vás
velice podrobný zájezd za památkami, kulturou a přírodou
tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké
i turecké.

Epidauros

Číslo záj.
249-01

Termín
2022

Program zájezdu:
1. den - Přílet na Kypr, transfer do hotelu, ubytování.
2. den - HRAD KOLOSSI - postavený ve 13. století za
vlády rytířů sv. Jana. Přejezd do starověkého KOURIONU
- prohlídka nejkrásněji položeného kyperského antického naleziště z pozdně římských dob (historický areál
s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna).
Zastávka s možností koupání na nejkrásnější a nejbájnější pláži na Kypru - PETRA TOU ROMIOU, kde se dle
pověsti zrodila z mořské pěny Afrodita, bohyně lásky
a krásy. PAFOS – rozsáhlý archeologický park, zařazený
díky svým historickým památkám na seznam světového
dědictví UNESCO (slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla,
Hrobky králů).
3. den - Hlavní město – NIKÓSIE - poslední rozdělené
město na světě. Prohlídka Kyperského muzea (nejlepší
sbírka archeologických nálezů z Kypru), Benátské
hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác. Pěší
přechod přes hranici do turecké části Nikósie
s památkami na tureckou nadvládu – orientální Büyük
Han (Velký hostinec), zajímavá mešita Selimiye, která
vznikla přebudováním katedrály, městské tržiště.
4. den - Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA
– návštěva „města duchů“. Prohlídka Citadely, kam
William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Laly Mustafa Pashi,
postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti
Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Sta-

rověká SALAMIS působivé antické královské město
(římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Klášter
SV. BARNABÁŠE – nyní slouží jako archeologické muzeum.
5. den - Výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní
turecké části Kypru. SV. HILARION – romanticky situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye
v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. KYRENIE - prohlídka malebného přístavu a hradu, kde hlavní atrakcí
je nejstarší dřevěný vrak lodi. Zastávka v BELLAPAIS –
překrásný augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky“.
6. den - Celodenní výlet romantickou krajinou do pohoří
TROODOS. Zastávka v malebné vesničce LANIA, proslavené výrobou tradičního kyperského vína Commandaria.
KLÁŠTER KYKKOS – prohlídka nejbohatšího a neslavnějšího z kyperských klášterů. Přejezd na horu THRONI
– překrásný výhled do okolí, moderní křížová cesta, socha
a hrob prezidenta Makaria III. Návštěva vesničky Pedoulas
s KOSTELEM ARCHANDĚLA MICHAELA, který je díky
překrásným freskám zapsán na seznamu UNESCO.
7. den – Volný den, možnost koupání.
8. den - LARNAKA – prohlídka kostela svatého Lazara,
přímořská promenáda. Mešita HALA SULTAN TEKKE –
jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na
Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v datlovém
a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA – návštěva fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznamu
UNESCO. Vesnička LEFKARA, proslulá výrobou nádherných krajek. Večeře, nocleh dle času letu.
9. den - Přílet do Prahy.

Cena

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Soluň –
Praha, dopravu autobusem dle programu, 7x ubytování
v hotelu (2lůžk. pokoje s přísl.), 7x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna (do 15 000 Kč) –
280 Kč; poj. vyššího storna (do 40 000 Kč) +200 Kč.

Bellapais
Číslo záj.
251-01

Termín
23.9. – 1.10.

Cena
27 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu vč. tax, dopravu
busem či mikrobusem na výlety, průvodce,
7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
7x polopenze.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna 520 Kč.
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Cadiz

PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO
Portugalsko sice nepatří k velkým evropským zemím, ale
pro své významné kulturní zázemí, bohatství památek,
krásu svých měst a překrásné pláže Atlantiku si zaslouží
pozornost turistů. Ve Španělsku navštívíme malebnou
oblast Andalusie s městy, jejichž nádherné památky připomínají dobu maurské nadvlády
i historická města oblasti
Staré a Nové Kastilie.

Generalife

Sv. kříže, univerzitou. Přístavní město PORTO (UNESCO),
známé svým vinařstvím – portské víno. Nocleh.
11. den – Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města SALAMANCA (UNESCO) se Starou a Novou
katedrálou, římským mostem, malebným náměstím Plaza
Mayor a Domem mušlí. Nocleh.
12. den – Monumentální zámek a královský pantheon
EL ESCORIAL (UNESCO). TOLEDO (UNESCO) - krásná
katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria
la Blanca aj. Nocleh.
13. den – MADRID - hlavní město Španělska, Královský
palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol aj. Noční
přejezd do Francie.
14. den – Průjezd Francií, LYON - prohlídka centra. Nocleh.
15. den - Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Číslo záj.
252-01

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – BARCELONA (UNESCO) - metropole Katalánska
s množstvím památek: Sagrada Familia, katedrála sv.
Eulálie, gotická stará čtvrť, Rambla, Kolumbův památník a další. Nocleh.
3. den – Přejezd španělským pobřežím přes Valencii,
Alicante do Granady. Nocleh.
4. den – GRANADA (UNESCO) - město zasazené do
přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově
krásnými památkami z doby maurské nadvlády (letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín). Nocleh.
5. den – CÓRDOBA (UNESCO) - bývalé arabské sídelní
město: Mešita, židovská a stará čtvrť s typickými bílými
stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími,
římský most. SEVILLA (UNESCO) - město přezdívané
pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem
Alcazár v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí.
Nocleh.
6. den – GIBRALTAR - britská korunní kolonie, staré
město a pevnost střežící průliv mezi Evropou
a Afrikou. CÁDIZ - malebné bílé město ležící na úzkém
poloostrově, krásné promenády a pláže.
7. den – Přejezd na pobřeží ALGARVE - jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi
i rozeklanými útesy. Malebné městečko LAGOS, odpočinek
a koupání na plážích zasazených mezi skalisky.
8. den – LISABON - metropole Portugalska, prohlídka
čtvrti BELÉM (UNESCO) s významnými památkami –
Klášter Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů.
CABO DA ROCA - nejzápadnější výběžek Evropy.
SINTRA (UNESCO) - královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha
básníky.
9. den – TOMAR (UNESCO) - majestátní templářský hrad
z 12. stol. se slavnou templářskou rotundou a proslulým
manuelským oknem. BATALHA (UNESCO) - pro svou krásu
ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter. ALCOBACA
(UNESCO) - starobylé městečko s klášterem Panny Marie.
FÁTIMA – slavné poutní místo.
10. den – COIMBRA - univerzitní město, první hlavní město
Portugalska se Starou katedrálou, kostelem
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Termín
20.7. – 3.8.

Cena
23 990,-

Odjezd
A, B

Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B odjezd též HK a Pa.
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, průvodce, 12x ubytování (2lůžkové pokoje s vlastním přísl.),
12x snídani (2x snídaňové balíčky), 3x večeři.
Fakultativně: Pojištění léč. výloh a storna 530 Kč,
připojištění rozšířeného storna + 200 Kč.

ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO –
velký okruh letecky

Program zájezdu:
1. den – Odlet do Barcelony, dle času příletu krátká nebo
žádná prohlídka Barcelony.
2. den – Přejezd španělským pobřežím přes Valencii,
Alicante do Granady.
3. den – GRANADA (UNESCO) - město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády
(letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť
Albaicín).
Algarve

Sevilla
4. den – CÓRDOBA (UNESCO) - bývalé arabské sídelní
město: Mešita, židovská a stará čtvrť s typickými bílými
stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími, římský most. SEVILLA (UNESCO) - město přezdívané pro
svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou
v Evropě, s překrásným romantickým zámkem Alcazár
v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí.
5. den – GIBRALTAR - britská korunní kolonie, staré
město a pevnost střežící průliv mezi Evropou
a Afrikou. CÁDIZ - malebné bílé město ležící na úzkém
poloostrově, významný přístav, krásné promenády
a pláže.
6. den – Přejezd na pobřeží ALGARVE - jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi
i rozeklanými útesy. Malebné městečko LAGOS, odpočinek a koupání na plážích zasazených mezi skalisky.
7. den – LISABON - metropole Portugalska, prohlídka
čtvrti BELÉM (UNESCO) s významnými památkami –
Klášter Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů.
CABO DA ROCA - nejzápadnější výběžek Evropy.
SINTRA (UNESCO) - královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha
básníky.
8. den – TOMAR (UNESCO) - majestátní templářský hrad
z 12. stol. se slavnou templářskou rotundou a proslulým
manuelským oknem. BATALHA (UNESCO) - pro svou
krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter.
ALCOBACA (UNESCO) - starobylé městečko s klášterem
Panny Marie. FÁTIMA – slavné poutní místo.
9. den – COIMBRA - univerzitní město, první hlavní
město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem
Sv. kříže, univerzitou. Přístavní město PORTO (UNESCO),
známé svým vinařstvím – portské víno.
10. den – Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města SALAMANCA (UNESCO) se Starou
a Novou katedrálou, římským mostem, malebným
náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí.
11. den – Monumentální zámek a královský pantheon EL
ESCORIAL (UNESCO). TOLEDO (UNESCO) - krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la
Blanca aj.
12. den – MADRID - hlavní město Španělska, Královský
palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol aj.
13. den – Odlet do ČR.
Číslo záj.
253-01

Termín
15.9. – 27.9.

Cena
29 990,-

Cena zahrnuje: leteckou přepravu do Barcelony
a z Madridu, dopravu zahraničním autobusem, průvodce, 12x ubytování (2lůžkové pokoje s vlastním přísl.),
12x snídani (2x snídaňové balíčky), 3x večeři.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna 660 Kč.

Belém

PORTUGALSKO
– PRODLOUŽENÁ VARIANTA
– velmi podrobný okruh
s rozšířeným pobytem na Algarve
Tento podrobný okruh Portugalskem propojuje poznávání
věhlasných památek této roztomilé země s návštěvou přírodně zajímavého pobřeží jedinečného pobřeží Algarve.
Program zájezdu:
Sintra

1. den - Odlet z ČR do Portugalska. Transfer do hotelu,
ubytování v hotelu.
2. den - ALCOBACA – starobylé městečko s klášterem
P. Marie, ve kterém se nachází velkolepý kostel, největší
v Portugalsku. BATALHA – pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter. Mistrovské dílo gotické
architektury v Portugalsku. TOMAR – historické město,
kterému vévodí templářský hrad z 12. století. Síť úzkých
uliček tvoří malebné centrum.
3. den - Přístavní město PORTO, známé svým vinařstvím
(portské). Centrum s katedrálou a dalšími zajímavostmi.
Efektní most přes řeku Douro nad kaňonem, ve kterém
se nachází čtvrť Ribeira s křivolakými uličkami
a také sklípky s ochutnávkou portského vína.
COIMBRA – univerzitní město s bezpočtem historických
památek, první hlavní město Portugalska. Stará katedrála, kostel sv. Kříže, univerzita.
4. den - CABO DA ROCCA – nejzápadnější výběžek
Evropy. SINTRA – královské město s nádhernou polohou
na svazích žulového hřebene s množstvím roklí a bystřin.
Jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji
krásu mnoha básníky. LISABON – metropole Portugalska
s nejvýznamnější památkou KLÁŠTEREM BELÉM, který
je vrcholem manuelské architektury, nádhernou věží
Torre de Belém ležící na břehu mořské úžiny, vedle které
se nachází známý památník objevitelů, v jehož čele
vyniká Jindřich Mořeplavec.

5. den – Dokončení prohlídky LISABONU - prohlídka historického centra, čtvrti Alfama s hustými uličkami kolem
opevněného hradu, katedrály Sé, historický výtah Santa
Justa s krásnými výhledy na město aj. Přejezd na jih Portugalska na pobřeží Algarve.
6. den - ALGARVE – jedno z nejkrásnějších pobřeží
Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Koupání
na plážích zasazených mezi skalisky. Návštěva CABO DE
SAO VINCENTE – nejjihozápadnějšího výběžku Evropy
s majestátním majákem. PONTA DA PIEDALE – vyhlídka
na skalní věže a další skalní útvary spadající prudce do
moře. Možnost plavby lodičkami kolem rozeklaného skalnatého pobřeží. LAGOS (bývalé centrum obchodu
s otroky za objevitelských plaveb), malebná pěší zóna.
7. den – Pobyt u moře. Půldenní výlet do bílého městečka CARVOEIRO - pěší procházka po velkolepých
útesech, dřevěné lávky a vyhlídky na pláž, rozeklané
útesy. Prohlídka SILVES - historické město s gotickou
katedrálou a maurským hradem z červeného kamene,
malebné městečko s úzkými uličkami a bílými domky.
8. den - Pobyt u moře. Odpoledne návštěva ALBUFEIRY–
jedno z hlavních turistických center na pobřeží Algarve
se širokou písčitou pláží, četnými rybími restauracemi
a působivým centrem plným malebných zákoutí a bílých
domů.
9. den – Přejezd do střední části Portugalska. ÉVORA město pod patronací UNESCO je muzeem portugalské
architektury. Hradbami obehnané město se působivě
zvedá z roviny. Za hradbami si můžete vychutnat krásu
této památkově chráněné rezervace. Nocleh.
10. den - Odlet z Portugalska zpět do ČR.
Alcobaca

Cestou zastávka v GUADIXU, městečku s památkově
chráněnými bizarními jeskynními domy. Procházka jeskynním městem je nevšedním zážitkem.
4. den - Prohlídka GRANADY (UNESCO), města tisíckrát
opěvovaného básníky a spisovateli. Návštěva
ALHAMBRY, jedinečného komplexu maurských staveb.
Zahrady Generalife. Pokračování prohlídky památek katedrála, královská kaple. Fakult. představení flamenga.
5. den - Prohlídka CORDOBY – historické centrum
(UNESCO) tvoří bývalá židovská čtvrť a zde se také nachází
nejvýznačnější místní památka – Mezquita.
6. den - Prohlídka SEVILLY (UNESCO) ležící na březích řeky
Guadalquivir. Centrem je bývalá židovská čtvrť Santa Cruz,
katedrála, palácový komplex Alcazár, staré paláce a historické budovy, Torre del Oro aj.
7. den - Přejezd na ubytování na Costa del Sol. Volno
u moře.
8. den - Návštěva anglického GIBRALTARU, pevnosti ovládající vjezd do Středozemního moře. Odpoledne průjezd
pohořím Sierra de Ronda do městečka Ronda.
9. den - Půldenní výlet do MIJAS, vesničky „pueblos blancos“ s krásným výhledem na moře a hory nebo individuální
volno u moře. Odpoledne prohlídka MÁLAGY – katedrála,
vrch Gibralfaro s opevněním.
10. den - Cesta při pobřeží do severní Andalusie. Zastávka
v městečku NERJA, které má arabský původ, vyhlídka Balkon Evropy. Vykoupání nebo návštěva bílé vesničky FRIGILIANA, která patří mezi nejkrásnější bílé vesničky v oblasti
Andalusie. Zastávka u akvaduktu AGUILA z 18 století. Nocleh v oblasti Mojácar-Ameria.
11. den - Průjezd krajem Murcia. Návštěva poutního místa
CARAVACA DE LA CRUZ. Na kopci obklopeném středověkými hradbami naleznete hrad a katedrálu s údajným
zázračným dvojramenným křížem uloženým v hradní svatyni. Prohlídka centra ALICANTE, oblast přístavu a majestátní hrad Castillo de Santa Bárbara. Ubytování na pobřeží
Costa Blanca.
12. den - Celodenní volno u moře. Odpoledne odjezd.
Noční přejezd do ČR.
13. den - Odpoledne příjezd do ČR.
Číslo záj.
255-01

Číslo záj.
254-01

Termín
22.9. – 1.10.

Cena
27 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Lisabon –
Praha včetně všech poplatků a tax, autobusovou dopravu, 9x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 9x snídani, 2x večeře, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna
530 Kč, 4x večeře 600 Kč.

Termín
29.9. – 11.10.

Cena
18 990,-

Odjezd
A

Cena zahrnuje: 10x ubytování s polopenzí v hotelu,
dopravu lux. autobusem, průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 7000 Kč (povinný při nedoobsazení), prohlídka Alhambry s místním průvodcem,
záloha 1200 Kč (nutno hlásit při objednání, potvrzení
podle kapacity), pojištění léč. výloh a storna 460 Kč.

Algarve

ANDALUSIE A MURCIE
Program zájezdu:
1. den - Odjezd ráno. Noční přejezd Francií.
2. den - Příjezd na pobřeží Costa Blanca. Ubytování.
3. den - Návštěva největších evropských palmových hájů
v ELCHE, které jsou zařazeny na seznam UNESCO. Nachází
se zde na 300 000 palem datlových. Přejezd do Granady.
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Sintra

Svatojakubská cesta

PORTUGALSKO
– velký okruh letecky
Program zájezdu:
1. den - Odlet do Lisabonu. CABO DA ROCCA – nejzápadnější výběžek Evropy. SINTRA – královské letovisko,
jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji
krásu mnoha básníky. Večer příjezd do FATIMY, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského
světa.
2. den - BATALHA – pro svou krásu ve všech dějinách
umění vyzdvihovaný klášter. ALCOBACA – starobylé
městečko s klášterem P. Marie. TOMAR – historické
město, kterému vévodí templářský hrad z 12. Století.
Přejezd na sever Portugalska.
3. den - Prohlídka přístavního města PORTO, známého
svým vinařstvím (portské). COIMBRA – univerzitní
město, první hlavní město Portugalska. Stará katedrála,
kostel sv. Kříže, univerzita s proslulou knihovnou.
4. den - Dopoledne příjezd do LISABONU. Prohlídka historického centra, čtvrti Alfama, náměstí Rossio, které
je kulturním i společenským centrem města, aj. Odpoledne čtvrť Belém s klášterem Sv. Jeronýma. Prohlédnout si budete moci také obrannou věž Torre de Belém.
Ubytování v hotelu.
5. den - ÉVORA – historické centrum je na seznamu
památek UNESCO. Odpoledne přejezd na portugalské
pobřeží – ALGARVE. Krátká procházka kolem útesů.
6. den - ALGARVE – jedno z nejkrásnějších pobřeží
Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Koupání na plážích zasazených mezi skalisky. Návštěva
CABO DE SAN VINCENTE – nejjihozápadnějšího
výběžku Evropy. Možnost plavby lodičkami kolem rozeklaného skalnatého pobřeží u LAGOSU.
7. den - Dopoledne odlet z Fara (Algarve) do Lisabonu.
Zde přestup na let do Prahy.
Coimbra

Číslo záj.
256-01

Termín
21.5. – 27.5.

Cena
27 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Lisabon
a zpět, leteckou dopravu Faro (Algarve) – Lisabon, zavazadlo k odbavení, dopravu autobusem v Portugalsku,
6x ubytování, 6x snídani, 3x večeři, průvodce
Příplatky: 1/1 pokoj 6990 Kč (povinný při nedoobsazení),
pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna 450
Kč/os.

57

SVATOJAKUBSKÁ CESTA,
BURGOS, ÁVILA
- i s procházkami
Náš zájezd kopíruje trasu slavné poutní cesty do Santiaga
de Compostela a dále pokračuje až na tzv. konec světa
k Atlantickému oceánu. Cestou navštívíme slavná historická města Burgos, León, Astorgu aj. Zároveň jsme pro
Vás vybrali zajímavé části Svatojakubské cesty, kde se
budete moci na malý čas přenést do dávných časů a představit si pouť na vlastní kůži. Při těchto výletech poznáte
přírodní krásy této části Španělska, městečka, kláštery
a kostely, kolem kterých putují poutníci k cíli. Zlatým hřebem programu je návštěva Santiaga de Compostela, které
bývalo druhé nejnavštěvovanější poutní místo po Římu.
Nyní popularita této poutní cesty opět stoupá a počet
poutníků dosahuje až 100 000 ročně. Zatímco dříve hledali
poutníci u apoštolova hrobu spásu své duše, nyní lidé putují především proto, aby nacházeli sami sebe.

Program zájezdu:
1. den - Přílet do Madridu. Přejezd na ubytování.
2. den – Návštěva města BURGOS - významné historické
město (kdysi hlavní město Kastilie, jen několik kilometrů
odtud se narodil slavný El Cid) se skvostnou gotickou
katedrálou (UNESCO) a dalšími nádhernými památkami.
Klášter FRÓMISTA - jedna z nejvýznamnějších zastávek
na Svatojakubské cestě (UNESCO) s kostelem sv. Martina z Tours.
3. den - Prohlídka města LEÓN - starobylé město s náměstím Plaza Mayor ze 17. stol. a katedrálou, označovanou „leónská kráska“, z 12. stol., která má nejkrásnější
gotická okna ze všech kostelů na Svatojakubské cestě.
ASTORGA - město na francouzské trase Svatojakubské
cesty se středověkými hradbami i mohutnou gotickou
katedrálou.
4. den – Ráno procházka poutní cestou přes starý krásný
most a vesničku s kostelíkem. Kolem poledne malebná
PONFERRADA - poslední zastávka na francouzské trase
Svatojakubské cesty před Santiagem, stará čtvrť s majestátním templářským hradem z 12.stol. Procházka městem
po Svatojakubské cestě, kde je krásná katedrála, Plaza
Mayor, zajímavá muzea. Odpoledne přejezd do krásné
zelené oblasti Galície. Výlet na jeden z nejvyšších, ale i nejzajímavějších bodů na Svatojakubské cestě – keltská vesnička s kamennými domky O’CEBREIRO, místo, které je
opředeno řadou legend. Za výstup jsou poutníci odměněni pěkným výhledem na rozmanitou krajinu.
5. den – Ráno odjezd na kopec MONTE DO GOZO, kde je
poslední poutní kostelík sv. Martina před Santiagem.

Astorga

Odtud poutní cesta (cca 5 km) až ke katedrále do Santiaga. Prohlídka SANTIAGA DE COMPOSTELA (UNESCO)
– ve středověku nejnavštěvovanější poutní místo po
Římu, ke kterému z různých částí Evropy míří několik
tras Svatojakubské cesty. Zdejší mohutná katedrála je
architektonickým skvostem, postaveným nad hrobem
apoštola Jakuba Většího. Celé historické jádro Santiaga
je naplněné starobylými stavbami, které zaujmou každého návštěvníka. V poledne možnost návštěvy mše
pro poutníky, odpoledne projížďka vláčkem po městě a
okolí, při které je vidět všechny konventy, školy a kostely Santiaga.
6. den – Výlet na konec světa MYS FINISTERRE - malebnou nejzápadnější část, kam někteří poutníci dochází
i ze symbolického hlediska („konec světa - dál už to
nejde“). Panoramatická cesta kolem pobřeží, malebné
rybářské vesničky, v zátokách sádky na kultivaci slávek
a svatojakubských mušlí. Zastávka v rybářské vesničce
MUROS, promenáda u přístavu. Odpoledne procházka
ve vesničce FISTERRA kolem originálních sípek na obilí
HORREO a návštěva dlouhé pláže Playa Langosteira plné
mušlí, burza ryb.
7. den - Delší přejezd do Ávily. ÁVILA (UNESCO) - přezdívaná "Město kamenů a svatých", město s úžasným středověkým opevněním a branami, mnoha románskými a gotickými kostely, jimž vévodí gotická katedrála. Nocleh.
8. den - Transfer na letiště. Odlet.
Číslo záj.
257-01

Termín
29.8. – 5.9.

Cena
25 990,-

Cena zahrnuje: letenku Praha - Madrid - Praha, dopravu po Španělsku, průvodce, 7x ubytování v hotelu
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x snídani.
Fakultativně: 5x večeře 1500 Kč, pojištění léčebných
výloh a rozšířeného storna 480 Kč/os., 1/1 pokoj
3500 Kč (povinný).
León

Portela

MADEIRA
– EXOTICKÝ RÁJ NA DOSAH
květinový ostrov věčného jara

Hledáte ráj na Zemi? Potom určitě zkuste navštívit nádherný
ostrov Madeiru. Madeira je často přezdívaná „květinovým
ostrovem“, protože ve zdejším subtropickém klimatu se
daří i exotické květeně, která sem byla v hojné míře dovážena z celého světa. Madeira má i neobyčejně nádhernou
přírodu. Pobřeží lemují vysoké rozeklané útesy, uvnitř ostrova se vypínají vysoké hory sopečného původu. K okrajům
ostrova vybíhají divoké kaučuky porostlé bujnou vegetací.
Díky subtropické poloze a vlivu Atlantického oceánu je na
ostrově dostatek vláhy i tepla a Madeira získala i přívlastek
„ostrov věčného jara“. Je až s podivem, že takto nádherný
kus exotické přírody Evropě „na dosah“, není výrazně přelidněn. Madeira je pravým rájem pro turisty, mezi hlavní
atrakce ostrova patří procházky v nádherné přírodě. Pro
turistiku jsou dnes hojně využívány i zavlažovací kanály,
takzvané „levady“, plné zeleně a květů, které v husté síti
protkávají celý ostrov.

ENCUMEADA, odkud se naskýtají jedinečné výhledy
na rozeklané stěny kaňonu a vesnice SERRA D’ AGUA.
Následuje krátká procházka po levadě RABACAS, která
je lemována bílými a fialovými kalokvěty. Poté následuje výrazná změna a přijíždíme na pustější náhorní
plošinu PAÚL DA SERRA. Pěší vycházka na vyhlídku
BICA DA CANA s úchvatným výhledem na kaňon a vesnici SAO VINCENTE. Druhá delší vycházka na plošině
nás zavede ke kaňonu Janela, kde se přes RABACAL
projdeme podél levady k vodopádu CASCATA DO
RISCO. Den zakončíme v malebném středisku PORTO
MONIZ, kde se zájemci mohou vykoupat v romantických přírodních bazéncích s mořskou vodou.
4. den – Výlet na střechu ostrova k nejvyšším velikánům. Příjezd na vyhlídku PICO DO AREEIRO do
výšky 1 805 m. Odtud se naskýtají úžasné výhledy
i na nejvyšší horu Pico Ruivo. Pěší procházka na další
vyhlídkový bod MIRADOURO NINHO DA MANTA
(„hnízdo káňat“). Přejezd do RIBEIRO FRIO, kde se
nachází pstruží farma a odtud procházka po levadě
na vyhlídku BALCOES („Balkóny“), která je považována
za jednu z nejhezčích na ostrově. Po procházce pokračujeme autobusem na severní pobřeží ostrova,
kde se zastavíme ve vesničce SANTANA proslavené
typickými barevnými domky. Dále se vydáme přes
vyhlídku PORTELA na východní cíp ostrova. Zastavíme na vyhlídkách výběžku SAO LOURENCO, zájemci
se mohou vykoupat na jediné přírodní písečné pláži
ostrova PRAINHA.
Sao Lourenco

tických květin uspořádaných do působivých ornamentů.
Odpoledne vrchol MONTE, ze kterého je nádherný výhled
na Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou rakouského císaře Karla I., JARDIM TROPICAL – rozsáhlá
zahrada, kde řada tropických a subtropických rostlin
lemuje potůčky, jezírka, exotické pavilony.
7. den – Odpočinkový den. Možnost koupání nebo fakult.
lodních výletů, např. na ostrov PORTO SANTO.
8. den – Individuální volno nebo výlet s průvodcem veřejnou dopravou za bližším poznáním madeirské přírody.
Pěší túra po levadě LEV. DOS TORNOS s překrásnými
výhledy na Funchal a pobřeží. Možnost romantického
posezení u občerstvení v kvetoucí zahradě čajovny HORTENZIE. Cestu zakončíme ve vesnici PALHEIRO, odtud
návrat busem do Funchalu.
9. den – Individuální volno nebo možnost druhého výletu
veřejnou dopravou za poznáním madeirského venkova
i přírody. Začátek pěší trasy vede z městečka CAMACHA,
kde je možné nahlédnout do výrobny proutěného zboží.
Následuje cesta podél levady LEV. DA SERRA DA FAIAL
přes Vale Paraiso („Rajské údolí“) a vavřínový les do
Funchalu. Oba výlety nejsou výrazně náročné a zvládne
je běžný turista.
10. den – Odlet do Prahy. V případě změny letového
řádu může být odlet až 11. den.

Číslo záj.
258-01
258-02
258-03

Bica da Cana

Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru v pozdních hodinách.
2. den – Prohlídka hlavního města FUNCHALU. Hlavní
třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park
Santa Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta Vigia,
muzeum madeirského vína aj.
3. den – Výlet do zeleného srdce ostrova a poté přes
planinu Da Serra až na samý severozápadní konec ostrova. První zastávka je na vyhlídce u hotelu

Levada Rabacas

5. den - Tento den navštívíme divoký střed ostrova
a rozeklané útesy jihozápadního pobřeží. Den začneme průjezdem do ještě nedávno těžko dostupného
vnitrozemí na vyhlídku EIRA DO SERRADO, ze které
je úžasný výhled na divoký kaňon, okolní hory a vesnici Curral das Freiras. Návštěva vesničky CURRAL
DAS FREIRAS v centru hor, která dostala svůj název
podle jeptišek schovávajících se zde před piráty.
Dále navštívíme rybářskou vesničku CAMARA DE
LOBOS, která uchvátila i Winstona Churchilla.Pokračujeme na pobřeží a vyjedeme na jeden z nejvyšších útesů v Evropě CABO GIRAO, ze kterého je nádherný výhled. Poté koupání na pěkné písečné pláži
(s navezeným světlým pískem) CALHETA BEACH.
Den zakončíme v mlýnu na cukrovou třtinu s možností ochutnání třtinového rumu.
6. den – Tento den je věnovaný romantice překrásných
zahrad, které jsou lehko dosažitelné městskou dopravou nebo vyhlídkovými lanovkami. JARDIM BOTANICO
– botanická zahrada se záplavou madeirských i exo-

Termín
26.4. – 5.5.
2.8. – 11.8.
4.10. – 13.10.

Cena
28 990,28 990,27 990,-

V případě změny letového řádu a prodloužení zájezdu
se účtuje příplatek 650 Kč/den/os.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu na Madeiru a zpět,
místní autobus na výlety 3., 4. a 5. den, průvodce,
9x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím), 9x snídani.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
590 Kč, 8x večeře - 3490 Kč.
Santana
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MADEIRA
A AZORSKÉ OSTROVY
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru v pozdních hod.
2. den – Prohlídka hlavního města FUNCHALU. Hlavní
třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park
Santa Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta Vigia,
muzeum madeirského vína aj.
3. den – Výlet do zeleného srdce ostrova a poté přes
planinu Da Serra až na samý severozápadní konec ostrova. První zastávka je na vyhlídce u hotelu ENCUMEADA,
odkud se naskýtají jedinečné výhledy na rozeklané stěny
kaňonu a vesnice SERRA D’ AGUA. Následuje krátká procházka po levadě RABACAS, která je lemována bílými
a fialovými kalokvěty. Poté následuje výrazná změna
a přijíždíme na pustější náhorní plošinu PAÚL DA SERRA.
Pěší vycházka na vyhlídku BICA DA CANA s úchvatným
výhledem na kaňon a vesnici SAO VINCENTE. Druhá delší
vycházka na plošině nás zavede ke kaňonu Janela, kde
se přes RABACAL projdeme podél levady k vodopádu
CASCATA DO RISCO. Den zakončíme v malebném středisku PORTO MONIZ, kde se zájemci mohou vykoupat
v romantických přírodních bazéncích s mořskou vodou.

4. den – Výlet na střechu ostrova k nejvyšším velikánům.
Příjezd na vyhlídku PICO DO AREEIRO do výšky 1 805 m.
Odtud se naskýtají úžasné výhledy i na nejvyšší horu
Pico Ruivo. Pěší procházka na další vyhlídkový bod
MIRADOURO NINHO DA MANTA („hnízdo káňat“). Přejezd
do RIBEIRO FRIO, kde se nachází pstruží farma a odtud
procházka po levadě na vyhlídku BALCOES („Balkóny“),
která je považována za jednu z nejhezčích na ostrově.
Po procházce pokračujeme na sever ostrova do vesničky
SANTANA proslavené typickými barevnými domky. Dále
se vydáme přes vyhlídku PORTELA na východní cíp ostrova. Zastavíme na vyhlídkách výběžku SAO LOURENCO,
zájemci se mohou vykoupat na jediné přírodní písečné
pláži ostrova PRAINHA.

5. den - Tento den navštívíme divoký střed ostrova a rozeklané útesy jihozápadního pobřeží. Den začneme průjezdem do ještě nedávno těžko dostupného vnitrozemí
na vyhlídku EIRA DO SERRADO, ze které je úžasný výhled na divoký kaňon, okolní hory a vesnici Curral das
Freiras. Návštěva vesničky CURRAL DAS FREIRAS
v centru hor, která dostala svůj název podle jeptišek
schovávajících se zde před piráty. Dále navštívíme rybářskou vesničku CAMARA DE LOBOS, která uchvátila
i Winstona Churchilla.Pokračujeme na pobřeží a vyjedeme na jeden z nejvyšších útesů v Evropě CABO
GIRAO, ze kterého je nádherný výhled. Poté koupání na
pěkné písečné pláži (s navezeným světlým pískem)
CALHETA BEACH. Den zakončíme v mlýnu na cukrovou
třtinu s možností ochutnání třtinového rumu.

6. den – Tento den je věnovaný romantice překrásných
zahrad, které jsou lehko dosažitelné městskou dopravou nebo vyhlídkovými lanovkami. JARDIM BOTANICO
– botanická zahrada se záplavou madeirských i exotických květin uspořádaných do působivých ornamentů.
Odpoledne vrchol MONTE, ze kterého je nádherný výhled na Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou
rakouského císaře Karla I., JARDIM TROPICAL – rozsáhlá zahrada, kde řada tropických a subtropických
rostlin lemuje potůčky, jezírka, exotické pavilony.
7. den – Přelet na Azorské ostrovy, na ostrov Sao
Miguel.
8. den - OSTROV SAO MIGUEL – hlavní a největší ostrov
Azor. Výlet k jezeru FURNAS, které je proslavené geotermálními jevy. Výlet od jezera „tropickou“ přírodou
k vodopádu s poetickým názvem ROSES „vodopád růží“.
Městečko FURNAS s možností koupání v přírodním termálním jezeru v nádherné botanické zahradě TERRA
NOSTRA, termální oblast CALDERAS – fumaroly, termální jezírka. Další termální oblast přímo u jezera. Zde
jsou i speciální otvory, využívající termální energii na
vaření místních specialit. PICO DO FERRO – vyhlídka na
jezero a celou oblast kráteru Furnas.

9. den - Výlet na západní část ostrova k jezerům LAGOA
AZUL a LAGOA VERDE ležící v ohromném kráteru.
Vyhlídka z hřebene na jezera a celý kráter, která patří
k nejfotografovanějším na ostrově. Přesun na MIRADOURO DA VISTA DA REI. Pěší výlet po hřebeni kráteru,
ze kterého jsou nádherné výhledy na hory obklopující
jezera a na druhou stranu na Atlantický oceán. Sjezd
do městečka SENTO CIDADES a přes hranu kráteru do
MOSTEIROS, kde z pobřežní cesty jsou pěkné vyhlídky
na lávové útvary a vlnobití Atlantiku.
10. den - Vyhlídka STA.IRIA – výhledy na mohutné
útesy rozeklaného pobřeží. Oblast NORDESTE na severovýchodní straně ostrova, vyhlídka VISTA DOS BARCOS na působivý maják. Městečko NORDESTE s již
pětisetletou historií. Upravené centrum, hlavní kostel,
zajímavý most. Prohlídka čajové plantáže a továrny na
zpracování čaje. Romantická zahrada RIBEIRA
DOSCALDEIROES s tropickou vegetací a vodopády.
11. den - Jezero LAGOA DO FOGO položené v horách
v centru ostrova. Výjezd na působivé vyhlídky na jezero
a kráter. Při hezkém počasí sestup k jezeru. Zahrada
CALDEIRA VELHA nacházející se v bujné vegetaci na
úpatí hor s přírodními termálními jezírky, kde je možné
se vykoupat. Město RIBEIRA GRANDE s pěkným centrem, vyhlídkou od hlavního kostela a malebnými uličkami. Hlavní město ostrova PONTA DELGADA s typicky
bílým kostelem a domy na pěší zóně v centru.
12. den - Odlet do Čech.

Číslo záj.
259-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha – Madeira - Azory a zpět
včetně tax, pronájem místního minibusu na výlety, průvodce, 11x ubytování (dvoulůžkové pokoje s přísl.),
11x snídani.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna
620 Kč, 5x večeře 2180 Kč, 1/1 pokoj 7700 Kč (povinný).
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AZORSKÉ OSTROVY
Azorské ostrovy nabízejí úžasnou kombinaci nedotčené
přírody, termálních oblastí, poklidných městeček, rozeklaného pobřeží Atlantiku i možnosti pěších výletů na
vyhaslé krátery vulkánů aj. Též si užijete překrásné
zahrady s bujnou vegetací a vodopády nebo příjemné
vykoupání v termálních jezírkách.

NUTNÁ VČASNÁ REZERVACE

Program zájezdu:
1. den - Let přes Lisabon, přílet na Azory (ev. i v noci).
2. den - OSTROV SAO MIGUEL – hlavní a největší ostrov
Azor. Výlet k jezeru FURNAS, které je proslavené geotermálními jevy. Výlet od jezera „tropickou“ přírodou k vodopádu s poetickým názvem ROSES „vodopád růží“.
Městečko FURNAS s možností koupání v přírodním termálním jezeru v nádherné botanické zahradě TERRA
NOSTRA, termální oblast CALDERAS – fumaroly, termální
jezírka. Další termální oblast přímo u jezera. Zde jsou i speciální otvory, využívající termální energii na vaření místních
specialit. PICO DO FERRO – vyhlídka na jezero a celou
oblast kráteru Furnas.
3. den - Výlet na západní část ostrova k jezerům LAGOA
AZUL a LAGOA VERDE ležící v ohromném kráteru. Vyhlídka
z hřebene na jezera a celý kráter, která patří k nejfotografovanějším na ostrově. Přesun na MIRADOURO DA VISTA
DA REI. Pěší výlet po hřebeni kráteru, ze kterého jsou nádherné výhledy na hory obklopující jezera a na druhou stranu
na Atlantický oceán. Sjezd do městečka SENTO CIDADES
a přes hranu kráteru do MOSTEIROS, kde z pobřežní cesty
jsou pěkné vyhlídky na lávové útvary a vlnobití Atlantiku.
4. den - Vyhlídka STA.IRIA – výhledy na mohutné útesy
rozeklaného pobřeží. Oblast NORDESTE na severovýchodní straně ostrova, vyhlídka VISTA DOS BARCOS na
působivý maják. Městečko NORDESTE s již pětisetletou
historií. Upravené centrum, hlavní kostel, zajímavý most.
Prohlídka čajové plantáže a továrny na zpracování čaje.
Romantická zahrada RIBEIRA DOSCALDEIROES s tropickou vegetací a vodopády.
5. den - Jezero LAGOA DO FOGO položené v horách v centru ostrova. Výjezd na působivé vyhlídky na jezero a kráter.
Při hezkém počasí sestup k jezeru. Zahrada CALDEIRA
VELHA nacházející se v bujné vegetaci na úpatí hor s přírodními termálními jezírky, kde je možné se vykoupat.
Město RIBEIRA GRANDE s pěkným centrem, vyhlídkou od
hlavního kostela a malebnými uličkami. Hlavní město
ostrova PONTA DELGADA s typicky bílým kostelem a domy
na pěší zóně v centru.
6. den - Přelet na OSTROV TERCEIRA. Hlavní město
ostrova ANGRA DO HEROISMO (UNESCO) – přístav, staré
typické domy, park s panoramatickou vyhlídkou na město

od obelisku Alto da Memória, poloostrov s pevností
(vrcholek MONTE BRASIL) s výhledem.
7. den - Okruh po ostrově TERCEIRA. Jezírko LAGOA DO
NEGRO, u kterého se nachází též jeskyně Natal. Geotermální okruh v centru ostrova s výhledem na nejvyšší
pohoří ostrova. Výjezd na nejvyšší horu SANTA BARBARA
– panoramatický rozhled. Lávová jezírka u městečka BISCOITOS. Zajímavé rozeklané pobřeží s vytesanými mořskými bazénky. Procházka podél pobřeží. Pohoří SERRA
DO CUME – výhledy na oceán a krajinu rozdělenou kamennými zídkami na políčka.
8. den - Odlet přes Lisabon do Prahy.
Začátek a konec zájezdu může být upraven s ohledem na nový letový řád
(může být přidán nutný nocleh v Lisabonu).

Číslo záj.
260-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha – Azory a zpět, pronájem
mikrobusů/minivanů, průvodce, 7x ubytování (dvoulůžkové pokoje s přísl.), 7x snídani.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a rozšířeného
storna 480 Kč, 1/1 pokoj 5500 Kč (povinný).

GRAN CANARIA
„OSTROV VĚČNOSTI“
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy na Gran Canarii, přílet v odpoledních hodinách, transfer na ubytování do hotelu.
2. den - Informační schůzka s průvodcem, pobyt
u moře.
3. den - Pobyt u moře nebo fakult. výlet lodí na ostrov
TENERIFE, výjezd po hřebenové cestě s vyhlídkami
k národnímu parku s nejvyšším vrcholem
Španělska Pico del Teide (3718 m) a návštěva místního
muzea, sjezd na severní část ostrova do nejúrodnějšího
údolí Valle de Orotava. Oběd v místní restauraci zahrnut
v ceně. PUERTO DE LA CRUZ nebo LA OROTAVA, procházka příjemným historickým centrem jednoho
z měst, dle časových možností. Návrat na ubytování.
4. den - Celodenní výlet středem ostrova, navštívíme
rokli FATAGA, projedeme kanárským Gran Canyonem,
vyhlídka na pláž s písečnými dunami a palmové oázy.
ROQUE NUBLO, vyhlídka na skálu, která je symbolem
ostrova. Pokračujeme do centra ostrova CRUZ DE
TEJEDA, srdce královských cest s nádhernými výhledy.
Fakult. oběd v místní restauraci. Serpentinovou silnicí

se dostaneme do jednoho z nejkrásnějších měst
ostrova TEROR, kultovní místo s bazilikou a balkónovými domy. Na závěr dne pokračujeme do města pramenité vody FIRGAS, která kaskádovitě protéká
městem a je doprovázena nádherným souborem sevillských dlaždic.
5. den - Přesuneme se do hlavního města LAS PALMAS,
prohlídka historické části včetně Kolumbova muzea,
procházka historickou nákupní čtvrtí a přejezd do centra LPA s parkem Doramas. Uvidíme historický hotel
Santa Catalina s kouzelným areálem kanárských budov
Pueblo Canario, kde se každou neděli v poledne pořádá
folklorní představení tanců a zpěvů v kanárských krojích. Poté přejedeme do přístavu SANTA CATALINA,
procházka po promenádě u městské pláže Las Canteras nebo návštěva nejmodernějších akvárií na světě
Poema del Mar. Podle časových možností pokračujeme
k vyhlídce a k největšímu kráteru ostrova CALDERA DE
BANDAMA. Návrat na ubytování.
6. den - Polodenní výlet kombinující místní autobusovou
a lodní dopravu (loď + autobusy cca 16 €). Dopoledne
odjezd do kouzelného přístavu “Kanárských Benátek”
PUERTO MOGAN, procházka a fakultativně možnost
ponoru se žlutou ponorkou. Příjemná plavba lodním taxi
podél západního pobřeží do turistického letoviska
PUERTO RICO, odkud se přesuneme linkovým busem
na jih ostrova k historickému majáku v MASPALOMAS.
Procházka po promenádě kolem dun až k jezírku
v chráněné rezervaci. Individuální volno, možnost posezení v hospůdkách. Návrat do hotelu možný autobusem
nebo pěší procházkou po dunách (cca 6,5 km podél
pobřeží).
7. den - Pobyt u moře, individuální volno, možnost koupání na plážích PLAYA EL VERIL, zlatohnědá pláž, která
je lemována kolonádou nebo sousední pláži PLAYA DEL
INGLÉS, která se pozvolně mění v pláž Maspalomas
a táhne se v délce šesti dlouhých kilometrů, 6 km zlatých písečných dun. Fakultativní výlet do Loro Parku na
ostrově Tenerife.
8. den -Snídaně, indiv. volno, transfer na letiště a odlet.

Číslo záj.
261-01
261-02

Termín
22.5. – 29.5.
11.9. – 18.9.

Cena
24 590,24 990,-

Cena zahrnuje: let. přepravu Praha - Gran Canaria Praha, let.taxy a poplatky, transfer z/na hotel, dopravu
klim. autokarem program 4. a 5. den, 7x ubytování
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi (švédské stoly), průvodce.
Fakultativně: 1lůžk. pokoj 3800 Kč (povinné při nedoobsazení), výlet na ostrov Tenerife cca 80 Eur - nutná rezervace v CK měsíc před odletem – platba na místě, poj. léč.
výloh a rozšířeného storna 480 Kč.
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Pico del Teide

TENERIFE S TREKINGEM
turistika mezi sopkami
a exotickými soutěskami
Tenerife, ostrov trochu zprofanovaný v povědomí lidí jako
klasická „válecí“ a pro mnohé nezáživná destinace. Opak
je však pravdou. Bujná tropická vegetace v rozeklaných
soutěskách se zde střídá s černou sopečnou pouští a barevnými skalami, jinde zase s borovicovými či vavřínovými
lesy. Této kráse vévodí 3 718 metrů vysoká sopka Pico
del Teide, z níž se turistům naskýtá opravdu ohromující
výhled na ostatní ostrovy. V národních parcích narazíme
na bizarní skalní formace, které nemají obdobu nikde
jinde v Evropě. Zapomenout nesmíme ani na divoké skalnaté pobřeží Atlantiku, které ostrov lemuje. Spolu se stálou celoroční teplotou kolem 25 °C je Tenerife ideálním
ostrovem, kde lze naplno prožít aktivní dovolenou.
Program zájezdu:
1. den - Odlet na Tenerife, ubytování, večeře.
2. den - Snídaně, dopoledne místní autobusovou dopravou do ADEJE. Túra soutěskou BARRANCO DEL INFIERNO zakončená třístupňovým vodopádem LA
CASCADA (při případném uzavření této soutěsky, bude
náhradní plnohodnotný program), v podvečer relax u
moře nebo bazénu, večeře.
3. den - Snídaně, lanovkou pod nejvyšší vrchol
Španělska PICO DEL TEIDE (3 718 m n. m.), snadný
výstup až do kráteru EL PILÓN, zpět kolem
kráteru RAMBLETTA, trek působivou kamennou pouští
k monumentu LOS ROQUES v NP LAS CANADAS.
Návrat do hotelu, večeře.
4. den - Snídaně, prohlídka bývalého hlavního města
LA LAGUNA (UNESCO) s typickou kanárskou architekturou, přejezd do vesnice CHAMORGA na severu
ostrova, kde navštívíme vavřínové lesy pohoří MONTANAS DE ANAGA během túry nad maják FARO DE
ANAGA. Podle času přejezd na nejvyhledávanější pláž
ostrova PLAYA DE LAS TERESITAS. Je to jediná pláž
na Tenerife, která není pokrytá černým sopečným
pískem. Písek sem byl dovezen ze Sahary. Návrat
do hotelu, večeře.
5. den - Snídaně, odpočinkový den, možnost relaxace
na pláži, pro zájemce přejezd na divoké západní pobřeží
do
jednoho
z
nejkrásnějších
městeček
na Tenerife GARACHICA. Prohlídka městečka, které
bylo v roce 1706 skoro celé zničeno při výbuchu
sopky MONTANA NEGRO a vystavěno znovu. Díky erupci
máme možnost se vykoupat v přírodních bazéncích
vybudovaných v lávových polích. Dále pokračujeme
do ICOD DE LOS VINOS, kde si v místním parku prohlédneme dračinec starý 600 let - DRAGO MILENARIO.
Návrat do hotelu, večeře.
6. den - Snídaně, okružní túra k bizarním pemzovým
útvarům PAISAJE LUNAR, „měsíční krajina“, jedinečná
sopečná formace, kterou neuvidíte nikde jinde
na ostrovech. Zároveň se můžeme pokochat nádhernými výhledy na TEIDE i na pobřeží Atlantiku. Návrat
do hotelu, večeře.
7. den - Snídaně, přejezd do vesničky MASCA, jednoho
z nejkrásnějších míst na ostrově. Středně náročná túra
soutěskou BARRANCO DE MASCA, která vede až
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na pobřeží k pláži PLAYA DE MASCA, možnost koupání.
Odtud lodí podél fantastických, až 900 m vysokých
útesů, do městečka LOS GIGANTES. Návrat do hotelu,
večeře.
8. den - Snídaně, transfer na letiště, odlet.
Číslo záj.
262-01
262-02
262-03

Termín
30.4. – 7.5.
2.7. – 9.7.
22.10. – 29.10.

Cena
32 990,32 990,32 990,-

Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, letenka
vč. letištních tax a poplatků, transfery, půjčovné
mikrobusu, místní dopravu dle programu, 7x ubytování
s polopenzí v hotelu, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: 1/1 pokoj 4900 Kč (povinný při nedoobsazení). Zvýšené pojištění storna 200 Kč.
Masca

KANÁRSKÉ OSTROVY
TENERIFE A LA GOMERA
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, transfer
a ubytování v hotelu.
2. den – Individuální volno, procházka historickým centrem PUERTO DE LA CRUZ, návštěva botanické zahrady,
zahrad Casina Taoro nebo zahrady orchidejí. Odpočinek
na vulkanické pláži Playa Jardín nebo koupání ve slavných přímořských bazénech s gejzíry Lago Martiánez.
3. den - Celodenní výlet do NP LAS CAŇADAS (UNESCO)
s měsíční krajinou a nejvyšším vrcholem Španělska
Pico del Teide (3718 m n.m.). V případě pěkného počasí
lze vyjet fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, nádherný

pohled na Tenerife a okolní ostrovy. Průjezd kaňonem
v Gigantických monumentálních skalách (LOS GIGANTES) s půvabnou horskou vesničkou MASCA, obklopenou mohutnými skalami horského masivu TENO.
Prohlídka lávou zničeného města GARACHICO, výlet
zakončíme v ICODU DE LOS VINOS u údajně tisíciletého
dračince.
4. den – Pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou
(2,10 Euro/1 směr) do krásného města LA OROTAVA.
Procházka kouzelným historickým centrem kolem radnice, kostelů, zahrad, návštěva katedrály a zastavíme
se u slavných „balkónových domů“.
5. den – Celodenní výlet na poloostrov Anaga. Výlet
zahájíme delší procházkou městem LA LAGUNA
(UNESCO), původní hlavní město ostrova, jedinečně
dochovaná středověká architektura. Pokračujeme klikatou horskou silnicí prudce klesající k vyhlídce na
vesnici TAGANANA v zeleném pohoří. Nenecháme si
ujít zastávku na nejkrásnější pláži Tenerife - LAS TERESITAS, která se svým světlým saharským pískem
a množstvím palem připomíná karibské pláže. A na závěr hlavní město Tenerife SANTA CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole s moderní výstavbou. Uvidíme jedinečnou koncertní budovu a současně symbol
města, náměstí Plaza de Espaňa s vládní budovou,
množstvím nákupních zón a moderním přístavem.
6. den – Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet
trajektem na sousední ostrůvek LA GOMERA, malý kulatý ostrov plný přírodních krás. Pro vazby na slavného
objevitele se mu také říká Isla Columbina neboli Kolumbův ostrov. V rámci výletu navštívíme městečko
SAN SEBASTIAN, prohlídka historického jádra s původním opevněním. Uvidíme dům, kde bydlel Kryštof
Kolumbus cestou do Nového světa i kostel kde se modlil
za zdar výpravy. Přes vyhlídky na palmová údolí pokračujeme do NÁRODNÍHO PARKU GARAJONAY (UNESCO),
jedinečné vavřínové lesy. Seznámíme se s specifickým
místním nářečím (pískacím jazykem) a ochutnáme speciality místní kuchyně, které jsou v ceně výletu.
7. den - Pobyt u moře nebo fakult. výlety katamaránem za velrybami, trekking pohořím Teno nebo návštěva vyhlášeného Loro Parku, botanická a zoologická
zahrada čítající přes 2000 papoušků, delﬁnárium,
vystoupení kosatek, akvária s podmořskou faunou
a ﬂórou aj.
8. den – Individuální volno dle odletu z Tenerife. Transfer
na letiště a odlet.
Číslo záj.
Termín
Cena
263-01
*7.5. – 14.5.
24 590,263-02
14.5. – 21.5.
24 590,263-03
*24.9. – 1.10.
25 490,263-04
1.10. – 8.10.
25 490,*V těchto termínech možnost dokoupení navíc 7 dní pobytu u moře +6700 Kč/os. (čísla záj. 264-01 a 264-03)
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha -Tenerife Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště,
dopravu klim. autokarem program 3. a 5. den,
7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
7x polopenzi formou bufetu, průvodce.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a rozšířeného storna
480 Kč, 1/1 pokoj 4200 Kč (povinný při nedoobs.). Pokoj
s výhledem na moře 2300 Kč/os./7 nocí.

Marsaxlokk

OSTROVY MALTA
A GOZO
Ostrovy Malta a Gozo na Vás zapůsobí svojí starobylou
atmosférou, kterou umocňují mohutně opevněná města
jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a ohromné množství velkých katedrál a kostelů, které tvoří dominantu
každého města i malého městečka.Velmi působivě je na
Maltě podávána tradice řádu Maltézkých rytířů, příběh
Malty v době velkého obléhání Turky v roce 1565 a její
houževnatá obrana za Druhé světové války.
Na ostrovech se také nachází megalitické chrámy z doby
kamenné, které jsou jedinečnými stavbami svého druhu.
Velmi působivé je též jižní skalnaté pobřeží, kde příkré
útesy spadají do moře a tvoří fascinující útvary včetně
tzv. Modré jeskyně.

Modrá jeskyně

Program zájezdu:
1. den – Přílet na Maltu, ubytování, rekreace.
2. den – MARSAXLOKK - malebný přístav plný barevných
člunů zachycovaný na všech prospektech z Malty. Každou
neděli se zde konají velké trhy. TARXIEN (UNESCO) - pozůstatky největšího chrámového komplexu, který se
skládá ze šesti chrámů, které vznikly mezi roky 3800
a 2500 před Kristem. VITTORIOSA - bývalé hlavní sídlo
maltézkých rytířů, opevněné městečko, výhledy na Vallettu.
3. den – VALLETTA (UNESCO) - impozantně opevněné
hlavní město Malty. Ze zahrad jsou krásné výhledy na
Grand Harbour a protější města. Zajímavý Velmistrovský
palác, krásně zdobená katedrála Sv. Jana, pevnost St.
Elmo a další pamětihodnosti.
4. den – MDINA – perla mezi maltskými městy, opevněná
mohutnými středověkými hradbami, ze kterých je výhled
přes půl ostrova. Mdina je klidné město do něhož je zakázán
vjezd aut. Působí jako obrovský skanzen. RABAT – živé
městečko, jehož pamětihodnosti se nacházejí pod zemí,
neboť bylo převážně zbudováno nad katakombami hřbitova
z římské doby. Nachází se zde katakomby Sv. Agáty, katakomby a kostel Sv. Pavla. ÚTESY DINGLI – zde stezky sestupují podél strmých útesů až na úzký pás pobřeží.
5. den – Výlet na ostrov GOZO (menší, ale neméně zajímavý
bratr Malty). Cestou pěkné pohledy na ostrůvek Comino.
Město VICTORIA – útulné místo s malými náměstími,
úzkými uličkami, četnými kostely a citadelou, ze které se
naskýtá velkolepý výhled na celý ostrov. GGANTIJA
(UNESCO) – působivý chrámový komplex z mladší doby
kamenné.
6. den – MODRÁ JESKYNĚ – jižní pobřeží se strmými

Mdina

útesy, do kterých se zařezává soustava jeskyň s největší
modrou jeskyní. Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou hru barev, kterou můžete pozorovat při projížďce
na rybářském člunu. HAGAR QIM a MNAJDRA (UNESCO)
– chrámové komplexy z mladší doby kamenné umístěné
ve zvlášť pěkné krajině mezi poli a mořem.
7. den – MOSTA – leží na okraji maltského souměstí. Farní
kostel Nanebevzetí Panny Marie má čtvrtou největší kopuli na světě o průměru 52 m. Neobvyklým exponátem
je tu německá bomba, která prolétla kopulí a neexplodovala, protože čeští dělníci ve Škodovce do ní v rámci
sabotáže nedali rozbušku.
8. den – Přílet do Prahy.
Průvodce může změnit pořadí navštívených míst s ohledem na místní svátky.
Číslo záj.
265-01
265-02

Termín
9.6. – 16.6.
8.9. – 15.9.

Cena
19 690,19 690,-

Cena zahrnuje: letenku Praha – Malta – Praha,
6-7x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, letištní
taxy a pal. příplatky.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč,
6x večeře – 1900 Kč.
K výletům na Maltě je využívána hustá síť místní hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u řidiče (cena jízdného cca 21 Euro na týden).
Průvodce podává výklad den před výletem, nesmí přímo
u památek.

místní doprava na Maltě

TOULKY KALÁBRIÍ A APULIÍ
Program zájezdu :
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – Příjezd do Kampánie, PAESTUM - nejvýznamější
archeologický areál v Kampánii, odpolední koupání.
3. den – Krásy a romantika Basilicaty a Kalábrie : RIVELLO
- původně řecké městečko v horách, byzantské kostelíky.
MARATEA v zálivu Golfo di Policastro, DIAMANTE, pobyt
u moře nebo návštěva centra, fakultativně večeře.
4. den – NP POLLINO. Horské městečko MORANO CALABRO, albánské městečko CIVITA. Turistika k SOUTĚSCE
RAGANELLO, k Ďáblovu mostu nebo Albánské muzeum.
5. den – CORIGLIANO CALABRO - kostel S. Antonio di Padova, hrad s krásnou vyhlídkou. SIBARI - archeologický
areál. Klášter z 11. stol. Santa Maria delle Armi, poutní
místo, vyhlídka na Sibarskou úžinu, termální siřičité lázně
GROTTE DELLE NINFE,koupání, večeře a ochutnávka
místních specialit s výkladem.
6. den - Odpočinek na pláži u moře. Nebo fakult. výlet na
jih poloostrova: CROTONE, původně achájské město, centrum vinařského kraje Marchesato, nejvýchodnější kalábrijský mys CAPO COLONNA s pozůstatkem Héřina
chrámu, mohutný aragonský hrad LE CASTELLA s vyhlídkami, koupání v zálivu GOLFO DI SQUILLACE, cesta vinařským krajem Ciró. Večeře.
7. den - Městečko ROSSANO, barokní katedrála s freskou
z 9. st., muzeum Diocesano s Purpurovým kodexem ze 6.
stol. NP SILA, turistika v přírodním parku COZZO DEL
PESCO, byzantský klášter PATHIRION (exteriéry), večeře.
8. den – Pobyt u moře v CORIGLIANO CALABRO s možností
využití bazénu. Fakult. oběd s místní kuchyní a vínem.
9. den - Cesta do Apulie, kouzelný mys CAPO SPÚLIO a
výhledy na hrad Rocca Imperiale. Starověké METAPONTO,
centrum bohatého antického městského státu, dórský
chrám bohyně Héry. Cesta podél Tarentského zálivu,
TARENT, staré město na ostrově, muzeum antiky, románská katedrála z 11. st., aragonská pevnost. Cesta Apulií do
„údolí trullů“, podvečerní ALBEROBELLO (UNESCO), asi
1500 domků, ochutnávka s výkladem.
10. den - Exotická a tajemná Apulie a Basillicata: oblast
VALLE D´ITRIA s architekturou bílých domků trully, fascinující MATERA (UNESCO), městečko na okraji hluboké
strže. Historické SASSI s obydlími a skalními kostely ve
skalách. GRAVINA DI PÚGLIA v pohoří Murge, jeskynní
obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách hluboké rokle,
fakult. večeře.
11. den - BARI, hlavní město Apulie, možnost oběda v rybí
restauraci, koupání a odpočinek na pláži, v podvečer
odjezd do ČR. 12. den - Návrat do ČR večer.
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a podmínkám.

Číslo záj.
266-01

Termín
10.9. – 21.9.

Cena
17 990,-

Odjezd
B

Odjezd: B odjezd též z Pardubic, Hradce Králové.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 9x ubytování (4x hotel,
5x 4lůžk. apartmány se dvěma 2lůžk. ložnicemi a spol.
přísl.), 9x snídani, 5x večeři (při ubyt. v apt.), průvodce.
Cena nezahrnuje: pobyt. taxy, místní průvodce, ochutnávky a vstupy. Fakultativně: poj. léč. výloh a storna –
420 Kč, 1/1 pokoj – 5400 Kč (povinný), přípl. za neobs.
lůžko při ubyt. v apt. – 5 nocí (pouze pro spol. přihl. trojice) – 3000 Kč, večeře 3. den – 500 Kč, večeře 10. den
– 600 Kč, fakult. výlet 6. den (od 25 os.) – 650 Kč.
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Bernské Alpy

ALPSKÁ TOUR - nejkrásnější
partie Alp pěti zemí
Tyto zájezdy jsou svým zaměřením poznávací zájezdy bez
výrazné pěší turistiky. Zachycují mozaiku nejkrásnějších
alpských partií pěti zemí pro milovníky horských scenérií.
Vydejte se s námi za nejznámějšími vysokohorskými velikány – německou Zugspitze, rakouský Piz Buin, švýcarský
Matterhorn, francouzsko-italský Mont Blanc. Cestou budete obdivovat i nádherná údolí, průzračná jezera, horské
ledovce.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v pozdních večerních hod.
2. den - NĚMECKÉ ALPY – jejich nejvyšší partie.
Procházka kolem malebně položeného jezera EIBSEE
pod nejvyšší horou Německa ZUGSPITZE, za pěkného
počasí možnost výjezdu lanovkou na vrchol ZUGSPITZE,
v případě horšího počasí procházka romantickou a dramatickou soutěskou PARTNACHKLAMM. Vyhlídková
jízda Alpami západní části Rakouska. Zastávka na vyhlídce ZUGSPITZEBLICK s pěkným výhledem na masiv
ZUGSPITZE. Přejezd přes průsmyk FERNPASS, kolem
jezera FERNSTEINSEE s ruinami hradu Sigmundsburg,
dojezd na ubytování.
3. den - Přejezd do oblasti masivu SILVRETTA. Výjezd
vysokohorskou silnicí SILVRETTAHOCHALPENSTRASSE
do výšky 2030 m na úpatí nejvyšší hory Voralberska – Piz
Buinu, nádherné výhledy na třítisícové vrcholy a ledovce
horské skupiny Silvretta Gruppe, vysokohorské jezero
SILVRETTA-STAUSEE. Výjezd lanovkou Venet Bahn z vesnice Zams do výšky 2208 m n. m. na jednu z nejmalebnější
hor západních Tyrol. Nádherný výhled na horské panorama
Venet Mountains.
4. den – Přejezd do Švýcarska. Nádherné BERNSKÉ
ALPY: GRINDENWALD – horské středisko (1 038 m.
n. m.) – možnost výjezdu na KLEINE SCHEIDEGG, odkud
se naskýtají nádherné výhledy na pásmo zaledněných
vrcholů v čele s trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau
(UNESCO), v případě velmi pěkného počasí možnost
výjezdu až na JUNGFRAUJOCH – střecha Evropy, nejvýše položené nádraží v Evropě, výhledy přímo na nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher. V případě špatného počasí zastávka v INTERLAKENU a návštěva
skanzenu BALLENBERG – skanzen původních švýcarských domů.
5. den – Nejkrásnější partie WALLISKÝCH ALP: výlet
do světoznámého horského střediska ZERMATT, možnost výjezdu vláčkem až na GORNERGRAT do výšky
přes 3000 metrů, nezapomenutelné výhledy na symbol
Švýcarska Matterhorn i na nejvyšší horu Švýcarska
Monte Rosu. Při pěkném počasí výjezd lanovkami na
KLEIN MATTERHORN (3 883 m.), kde se dostanete do
nejužšího kontaktu s ledovými štíty.
6. den – Druhý den věnovaný perlám Walliských Alp:
přejezd do údolí GOMSTAL, výjezd lanovkou na hřeben,
který leží proti a nad největším alpským ledovcem
ALETSCHGLETSCHER (UNESCO), nádherné výhledy. Zastávka v historickém městě SION s kulisou dvou hradů
a majestátních hor. Odpočinek v termálních lázních
LEUKERBAD - lázeňské středisko ve Švýcarsku s překrásným horským okolím.
7. den – Navštívíme francouzské SAVOJSKÉ ALPY pod
střechou Evropy: putování do oblasti nejvyšší hory Evropy
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– MONT BLANCU a do horského střediska
CHAMONIX. Možnost výjezdu lanovkou na AIGUILLE DU
MIDI (do výšky 3 843 m.) s nezapomenutelnými výhledy
na masiv Mont Blancu a okolní velikány.
8. den – Jedinečné partie ITALSKÝCH ALP. Údolí
a městečko AOSTA označované za „Řím Alp“ s římským
divadlem. LAGO MAGGIORE – velké jezero s kulisou hor
v pozadí, krásné městečko STRESA s nádhernými paláci, romantickými promenádami po pobřeží jezera
a kvetoucími zahradami s palmami. Zastávka v LOCARNU – barevné město se zahradami ve švýcarské
části jezera. Večer odjezd do Čech.
9. den – Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Číslo záj.
267-01

Termín
12.6. – 20.6.

Cena
13 990,-

Odjezd
A

Odjezd: A též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování v penzionu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 6x polopenzi
(z toho 3x zajišťovanou českými kuchařkami), 3x balíček
na oběd, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY, JEZERA
A ALPY LOMBARDIE

Zájezd do oblasti jezer Lago Maggiore, Lago di Como
a Lago di Lugano, která se nachází na hranici Itálie a Švýcarska v krásné horské krajině. Od severu jsou chráněné
ohromnou hradbou alpských velikánů pokrytých ledovci.
Z tohoto důvodu je zde ideální klima pro subtropické
rostliny a květenu, kterou uvidíte v zahradách historických vil, městečkách i ve volné přírodě.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Ráno návštěva pozoruhodného parku

SIGURTA s překrásnou zahradou, který se nachází jižně
od jezera Lago di Garda. Přírodní park, vodní zahrada
s množstvím květů aj. Odpoledne návštěva historického
města BERGAMO, kde se staré město pyšní souborem
středověkých staveb.
3. den - STRESA – městečko na břehu jezera LAGO
MAGGIORE s úchvatnými výhledy na jezero a na Boromejské ostrovy. Vyhlídková plavba na ostrov MADRE,
kde navštívíte vilu z 18. století s krásnou zahradou a na
nejznámější ostrov ISOLA BELLA s ohromným barokním palácem a impozantními terasovitými zahradami.
Z městečka Stresa výjezd lanovkou do mezistanice,
kde z místní botanické zahrady je nádherná vyhlídka
na jezero. Za hezkého počasí i na vrchol MOTTARONE
(1491 m), odkud se naskýtají úchvatné výhledy na sněhem pokryté alpské velikány.
4. den - Plavba lodí z městečka ISPRA podél kláštera
S.CATERINA D.SASSO, který je zasazen ve vysoké
skále spadající do vod jezera Maggiore. Členité
zahrady VILY TARANTO s překrásnou exotickou květenou, otevřenou pro veřejnost již v roce 1952.
LOCARNO - barevné kvetoucí město se zahradami ve
švýcarské části jezera.
5. den - LUGANO - švýcarské město na břehu jezera
LAGO LUGANO. Výjezd pozemní lanovkou na vyhlídku
MONTE SAN SALVATORE. Krátká procházka ke kostelu
San Salvatore z jehož střechy je nezapomenutelná vyhlídka na Lago Lugano, město Lugano a okolní krajinu.
Dále navštívíte MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastavíme se v CASLANU, kde se vyrábí čokoláda. Ukázka výroby a možnost nákupu za výrobní
cenu.
6. den - Jízda podél jezera LAGO DI COMO dosahující
hloubky 410 m, nad kterým se zvedají strmé svahy hor.
Svou stísněností mezi horami jezero připomíná norské
fjordy. Návštěva romantické VILY CARLOTTA, jejíž park
pokrývá nádherná botanická zahrada. Z městečka Cadenabbia se lodí přepluje do městečka BELLAGIO –
malebný skvost na ostrohu, kde se stýkají Lago di Como
a Lago Lecco. Úzkými uličkami přes kopec lze projít
z nábřeží jednoho jezera na břeh druhého, na ostroh
s výhledem na obě jezera nebo k pěknému kostelu který
dominuje starému městu. COMO – zastávka ve městě
založeném již Římany.
7. den - CERTOSA DI PAVIA –klášterní komplex v Lombardii, světově proslulý bohatstvím své gotické i renesanční architektury. MILANO - hlavní město města
Lombardie, město umění, designu a světové módy.
Prohlídka Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou
katedrálou Duomo – fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět Alpy, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. a další krásné stavby
historického centra.
8. den – Návrat do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
268-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s přísl.),
5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.
Cena nezahrnuje: lodní spojení.

Corte

APULIE A KALÁBRIE
- s možností výletu na Stromboli
Program zájezdu:
1. den - V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den - Ráno příjezd do BARI, metropole Apulie. Fakultativní výlet k záhadnému hradu CASTEL DEL MONTE
(UNESCO), a do města MATERA (UNESCO), výjimečná
jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi.
3. den - Prohlídka ALBEROBELLA, pohádkového města
s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb. Barokní
město LECCE, jedinečná architektura, bazilika Santa
Croce, římské památky. OTRANTO (UNESCO), malebné
historické centrum, které svírají středověké hradby.
Možnost koupání v Jaderském moři nebo procházky
k bauxitovému jezírku.
4. den - Okruh po POLOOSTROVĚ SALENTO, který na
mapě představuje podpatek „italské boty“. Procházka
k majáku na OTRANTSKÉM MYSU. Zastávky v SOUTĚSCE
CIOLO a na MYSU LEUCA, kde stojí poutní bazilika Panny
Marie a mohutný maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského
a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží
a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v GALLIPOLI,
fakult. nákup a ochutnávka místního olivového oleje.
5. den - Basilicata a Kalábrie. Prohlídka starověkého
řeckého města METAPONTUM, kde se zčásti dochoval
dórský chrám. Prohlídka typického horského městečka
MORANO CALABRO, se spletí středověkých uliček a výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd do oblasti
CAPO VATICANO na pobřeží Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie.
6. den - Pobyt u moře, volno v CAPO VATICANO, úchvatné
prostředí, okolí vybízí k procházkám k zálivu s písečnými
plážemi mezi majestátními útesy. Odpoledne pro zájemce
půldenní fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky
na ostrově STROMBOLI, které budeme pozorovat z lodě
po setmění (cca 50 Eur).
7. den - Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet
po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou
pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město
REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem antiky (2500 let staré bronzové sochy
válečníků), městečko duchů PENTEDATTILO, pobřeží
Jónského města a středověké normanské město na
skále GERACE.
8. den - Pobyt u moře, individuální volno. Procházka
na romantické útesy Capo Vaticano.
9. den - Prohlídka malebného městečka TROPEA, které

Palermo

je pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad
mořem označováno jako „barokní balkón Kalábrie“,
ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja.
Zastávka nad malebným městečkem MARATEA, výjezd
ke gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem.
Přejezd na ubytování do Paesta.
10. den - Pobyt u moře nebo volno v PAESTU, variantně
odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestu. Odpoledne odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.
11. den - Příjezd do ČR v poledních hodinách.
Číslo záj.
269-01

Termín
9.9. – 19.9.

Cena
15 490,-

Odjezd
B, C, *E

Odjezdy: B odjezd též z Pardubic, HK, C též z Brna. *E odjezd Č. Budějovice (není garantováno PB, Písek)
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s přísl., 8x snídani, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 390 Kč, 1lůžk. pokoj
4690 Kč (zde povinné při nedoobsazení), 8x večeře
1690 Kč nebo 4x večeře v Capo Vaticano 890 Kč, výlet
7. den 550 Kč (min. 20 účastníků).
Monreale

Agrigento

5. den - Přejezd na jižní pobřeží Středozemního moře
do AGRIGENTA (UNESCO) – město s významnými
památkami řecké kolonizace, jedno z nejvýznamnějších měst antického světa. Dobře zachovalé chrámy
v krásné krajině nazývané Údolí chrámů – chrám Svornosti, Héraklův chrám, chrám Dia Olympského, chrám
Kastora a Polluka. Nocleh v oblasti Palerma.
6. den – MONREALE – nádherná katedrála a klášter
z doby normanské s bohatou mozaikovou výzdobou,
velkolepé mozaiky uvnitř katedrály z 12. století zaujímají plochu 6340 m2. PALERMO – hlavní město Sicílie,
rušné město s malebnými zákoutími, tržišti i významnými paláci, kostely a katedrálou. CEFALÚ – půvabné
historické městečko s normanským dómem, nad
kterým se tyčí jako dominanta mohutná skála. Návrat
na nocleh do oblasti Catanie.
7. den – Volný den u moře.
8. den – Odlet do Prahy.
Cefalú

SICÍLIE, LIPARSKÉ OSTROVY
– letecky
Program zájezdu:
1. den – Let Praha – Catania. Nocleh.
2. den – Výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO)
známé svou sopečnou aktivitou - doutnající sopka Vulcano, možnost výstupu na Velký kráter s krásnými výhledy, koupání v sirném bahenním jezírku s léčivými
účinky, na výběr je černá i bílá sopečná pláž. (Lodě se
platí na místě.)
3. den – Výjezd na ETNU k dolní stanici lanovky, nejvyšší
činná sopka v Evropě. Zájemci mohou (při příznivých
povětrnostních podmínkách) dále lanovkou a terénním
vozem do výšky cca 3000 m n.m. Nádherná „měsíční“
krajina s rozeklanými lávovými útvary a bočními
krátery, obří lávová pole. TAORMINA – okouzlující
městečko na terase nad mořem s úchvatnými pohledy
na Etnu, aragonské domy, antické divadlo aj.
4. den – SYRAKUSY (UNESCO) – město s památkami
připomínajícími jeho skvělou minulost: antická čtvrť
Neapolis s řeckým divadlem s vynikající akustikou,
starověké lomy, Aretúsin pramen na ostrovní staré
části města Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona
a Artemidy, barokní katedrála Santa Lucia. CATANIA zastávka u nádherné katedrály.

Číslo záj.
270-01

Termín
19.9. – 26.9.

Cena
25 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Catanie a zpět,
transfery, autobusovou dopravu na výlety, průvodce,
7x ubytování v hotelu (6x v oblasti Catanie, 1x Palerma)
– dvoulůžkové pokoje s přísl., 7x polopenzi.
Fakultativně: poj. léč. výloh a roz. storna 480 Kč,
1/1 pokoj 3700 Kč (povinný).
Vulcano
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Capo Testa

SARDINIE, KORSIKA

Bonifacio

Sardinie je turisticky nejznámější místo svým mořem
a pobřežím s nerovnými a písečnými úseky, se svými krásnými zátočinami, zálivy a mořskými jeskyněmi. Za
poznání stojí i vnitrozemí ostrova se svými horskými
masívy a památkami na různá období historie (předhistorické, antické, středověké apod.). Kromě tohoto zajímavého ostrova navštívíme na našem zájezdu i sousední
pozoruhodný ostrov Korsiku.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – Trajekt Livorno - Bastia. Cesta vnitrozemím
Korsiky. Cestou návštěva CORTE - starobylé bývalé
hlavní město ostrova s romantickými uličkami.
3. den – Dopoledne návštěva Napoleonova rodiště
AJACCIA. Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým
ostrovům“, které byly kdysi útočištěm pirátů.
4. den – Zastávka v typickém korsickém městečku
SARTENE. BONIFACIO - nejkrásnější a nejpůsobivější
město ostrova založené jako pevnost na vápencových
skalách, které strmě ční z modrých vod Středozemního
moře. Trajekt na Sardinii.
5. den – Odpočinkový den u moře.
6. den – CAPO D’ORSO - krátký výstup ke skalisku ROCCIA
DELL’ORSO (ohromný erozí vymodelovaný žulový blok
připomínající medvěda). Odtud jsou krásné výhledy na
tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví
LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou
přírodu a překrásné pláže se stala národním parkem.
Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA
s křivolakými uličkami, působivým náměstím. Návštěva
městečka SANTA TERESA DI GALLURA - příjemné letovisko s velmi krásným romantickým středem i okolím.
7. den – SANTISSIMA TRINITÁ DI SACCARGIA - jedna
z nejkrásnějších církevních staveb na Sardinii. SASSARI
- město zajímavé svým kontrastem moderního města
a středověkého jádra kolem katedrály. Severním pobřežím
do malebného historického městečka CASTELSARDO.
Městečko s hradem leží na mohutném skalisku. Z hradeb
jsou krásné výhledy na městečko, přístav i moře. V příkrých středověkých uličkách nalezneme množství kostelíků, náměstíčka, restaurace. Podél pobřeží ke skále ve
tvaru sloního těla ROCCIA D’ELEFANTE.
8. den – NURÁG LOSA – monumentální nurág, jeden
z nejhezčích na Sardinii s hlavní věží, baštou, kamennými
chýšemi a chodbami, postavený z ohromných čedičových
balvanů. STA. GIUSTA - bazilika z 11.-12. století v pisánsko-lombardském slohu. THARROS - archeologický areál
s podzemními a skalními hrobkami.
9. den – Odpočinkový den u moře. Odpoledne pro zá-
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jemce pěší výlet ze Sta. Teresa di Gallura k nádherným
skaliskům na výběžku CAPO TESTA – ze zdejší žuly jsou
postaveny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí dómu
v Pise.
10. den – ALGHERO - malebný přístav mezi piniemi a olivami
s katalánskou tradicí. PALMAVERA - prehistorická památka.
Mys CAPO CACCIA s Neptunovou jeskyní.
11. den – Cesta za dávnou historií Sardinie - prehistorické
hrobky CODDU VECHIU a nurag ALBUCCIU u Arzacheny.
COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží) - přírodně zajímavé pobřeží na severovýchodě ostrova. Návštěva městečka PORTO CERVO s krásným přístavem. OLBIA - nejživější přístav. Noční trajekt do Itálie.
12. den – Příjezd do Prahy v nočních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

271-01

8.9. – 19.9.

14 990,-

A, B

Sleva 55+: 400 Kč/osoba.
Odjezd: A též z Plzně, B též z Pardubic, HK.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, průvodce, 9x ubytování - 7x v apt. na Sardinii a 2x v chatkách na Korsice (2lůžk. ložnice) s možností vaření, 2x
polopenze (jednoduchá strava připravovaná českou
kuchařkou).
Příplatek za výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 420 Kč.
Zájem o dokoupení kajut nahlašte při přihlášení nejpozději do 28.2. 2020. Zájemce budeme poté kontaktovat (ne každá loď garantuje kajuty).
Capo d’ Orso

3. den – Dopoledne odpočinek u moře, koupání, odpoledne
pro zájemce prohlídka městečka PROPRIANO.
4. den – Celodenní výlet do vyhlášeného BONIFACIA,
které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším
pozoruhodnostem Evropy. Prohlídka města a možnost
projížďky lodí pod skalnatými útesy. Při cestě tam se
ještě zastavíme v nejkorsičtějším městě SARTENE.
5. den – Dopoledne návštěva Napoleonova rodiště
AJACCIA. Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým
ostrovům“.
6. den – Odpočinek u moře, koupání. Pro zájemce výlet
s turistikou v oblasti skalních věží BAVELLA, které patří
k nejznámějším atrakcím ostrova.Vycházka ke skalnímu
oknu Trou de la Bombe.
7. den – Celodenní výlet podél západního pobřeží do
přístavního městečka PORTO v krásné chráněné zátoce. Cestou vycházka podél bizarních červeně zbarvených skalních útvarů CALANCHE (UNESCO). Odpoledne možnost koupání v Portu nebo výlet do soutěsky
SPELUNCA.
8. den – Odpočinek u moře, koupání. Dopoledne pro
zájemce možnost návštěvy proslulého naleziště
FILITOSA s mnoha menhiry.
9. den – Ráno odjezd napříč ostrovem do BASTIE, krátká
prohlídka města. Nalodění na trajekt a cesta do Livorna.
Po vylodění pokračování cesty přes Itálii směrem k domovu.
10. den – Příjezd do Prahy odpoledne.

KORSIKA
Překrásný ostrov ve Středozemním moři, jehož příroda nabízí nejenom azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i
štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve
stínu staletých pínií a korkových dubů. „Ostrov krásy – kolébka vendety – perla Středomoří – pohoří v moři - spojení
světla a vůní“ – všechny tyto atributy a jistě i mnohé další
charakterizují tento ostrov, neboť jen těžko najdete jinde
ve světě takovou hustotu přírodních krás na tak malém
území.

Porto
Číslo záj.
272-01
272-02

Termín
10.9. – 19.9.
17.9. – 26.9.

Cena
14 590,14 290,-

Odjezd
A
A

POLOPENZE

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy kolem poledne do Itálie.
2. den – Trajektem do BASTIE. Krátká návštěva starobylého
CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní
pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice.

Odjezd: A též z Plzně,.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt na Korsiku
a zpět, 7x ubytování v chatkách ve dvoulůžkových pokojích (každá chatka má 2 ložničky, sociální zařízení
a kuchyňku), 7 snídaní a 6 večeří - jednoduchá strava
připravovaná českou kuchařkou, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.

Mont St. Michel

Avignon

MALEBNÁ BRETAŇ
- historie i moře
Vydejte se s námi na cestu po nejzápadnějším regionu
Francie do oblasti proslavené záhadnými menhiry
a divokým skalnatým pobřežím lemovaným malými městečky a přístavy. Navštívíme i druhou nejnavštěvovanější
památku Francie – slavný Mont St. Michel, i místa bojů
Spojenců za 2. světové války.
Program zájezdu:
1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den - Příjezd do Francie, cesta do Bretaně, dojezd na
ubytování do přímořského letoviska BENODET.
3.den - Dopoledne volno u moře nebo bazénu nebo
vycházka po pláži do městečka BENODET (cca 1,5 km).
Odpoledne kratší výlet do blízkého města QUIMPER –
typické bretaňské město s hrázděnými domy, katedrálou, biskupským dvorem se zahradou a muzeem
s místní keramikou a bretaňskými kroji.
4. den - Výlet na západní pobřeží. Nejprve zastávka
u nejzápadnějšího mysu POINTE DU RAZ, který patří
k nejkrásnějším mysům světa. Vycházka k majáku
kolem členitého a hluboce rozeklaného pobřeží. Vesnička LOCRONAN s kamennými domy z 15.-17. stol.,
oblíbené místo ﬁlmařů a malířů (Jan Zrzavý). Poloostrov
CROZON s krásným mysem Pen Hir.

6. den - Jižní pobřeží – výlet za megalitickými památkami. Nejprve navštívíme LOCMARIAQUER a prohlédneme si Velký rozlomený menhir, největší v Evropě.
Poté přejedeme do CARNACU, kde jsou unikátní řady
menhirů, jde o jedno z nejúchvatnějších a největších
nalezišť megalitických památek ve světě s téměř 3.000
menhiry. Na zpáteční cestě se zastavíme v PONT AVEN,
romantickém městečku, které přitahovalo umělce
v 19.stol. Poslední zastávkou bude CONCARNEAU,
významný rybářský přístav s opevněným centrem na
ostrůvku.
7. den - Ráno již odjezd z Benodet napříč Bretaní
k národní památce, klášteru MONT ST. MICHEL. Opevněné románsko-gotické opatství na žulovém ostrůvku
uprostřed mořských písčin v zátoce patří k nejnavštěvovanějším památkám Francie. Místo je rovněž proslulé
velkým rozdílem hladiny moře mezi přílivem a odlivem.
Prohlídka kláštera i přilehlých uliček. Odjezd z Bretaně
a ubytování v hotelu.
8. den - Návštěva oblasti bitvy o Normandii za 2. světové války. ARROMANCHES - Muzeum vylodění, pozůstatky přístavu MULBERRY a zastávka na americkém
hřbitově v COLLEVILLE-SUR-MER. Po prohlídkách již
odjezd směr ČR.
9.den - Příjezd do Prahy ráno.
Číslo záj.
273-01

Guimiliau

5. den - Severní pobřeží a bretaňské vnitrozemí s unikátními kalváriemi. Výlet na pobřeží Růžové žuly, cca 1
hod vycházka podél moře. Odpoledne okruh bretaňským vnitrozemím s unikátními seskupeními, tzv. farními dvory ST. THÉGONNEC a GUIMILIAU, které vznikaly
v 15.-18.stol. V oblasti je jich několik desítek a tyto patří
k nejnádhernějším.

Carnac

Termín
17.6. – 25.6.

Cena
11 490,-

Odjezd
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování
(5x nocleh v mobilhomech - dvoulůžkové ložnice,
1x hotel), 1x snídaně, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč/os.

JARNÍ NÁVŠTĚVA PROVENCE
Zájezd za památkami i přírodními krásami tohoto nádherného kraje, kde objevíte kouzlo papežského Avignonu
i římského Arles, půjdete ve stopách Van Gogha i Gaugina, projedete krásnou provensálskou krajinou i deltou
řeky Rhony v přírodním parku Camargue a čeká Vás ještě
mnoho dalšího.

3. den - Oblast NP CAMARGUE - široké delty řeky
Rhony, kde můžeme pozorovat malé bílé camargueské
koně, černé býky a hejna plameňáků. Zastávka ve městečkách AIGUES-MORTES a poutním STES-MARIESDE-LA-MER.
4. den - PŘÍRODNÍ PARK LUBÉRON – obrovské vápencové pohoří, vycházka v cedrovém lese. ROUSSILLON
– unikátní barevné bauxitové skály a okrové domy. Dále
přes vesničku Gordes s krásnou polohou na vrcholku
pahorku a výhledem na primitivní vesničku Bories
k OPATSTVÍ SÉNANQUE, které patří k nejúžasnějším
románským cisterciáckým klášterům ve Francii. Před
opatstvím se prostírají rozsáhlá levandulová pole. Závěr
dne bude věnován FONTAINE-DE-VAUCLUSE, kde
hlavním turistickým lákadlem je pramen řeky Sorgue,
nejmohutnější vyvěračka ve Francii. Město je známé
též pobytem Petrarcy, který zde snil o své Lauře. Jemu
je také věnováno jedno ze zdejších muzeí.
Roussillon

5. den - Dopoledne prohlídka Goghova města ARLES,
kde se zdařile snoubí všechna kouzla tohoto kraje.
Město je baštou provensálských tradic a kultury, zdejší
muzea patří k nejlepším v kraji. Odpoledne průjezd
krásnou krajinou kolem opatství MONTMAJOUR k Daudetovu mlýnu a především do LES BAUX-DEPROVENCE, bývalého sídla mocných feudálů s unikátně
dochovanou středověkou vesničkou pod mohutnou
citadelou.
6. den - AVIGNON, jedno z nejvíce fascinujících měst jižní
Francie. Možnost návštěvy rozlehlého Papežského paláce
i opěvovaného mostu St. Bénézet. Večer odjezd do ČR.
7. den - Příjezd do Prahy dopoledne.

Číslo záj.
Termín
Cena
Odjezd
274-01
2.6. – 8.6.
10 990,A
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 4x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 4x snídani.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč/os.

Marseille

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách přes
Německo do Francie.
2. den - Příjezd k římskému akvaduktu PONT DU GARD,
zastávka. Pokračování do TARASCONU, hrad s terasou
s krásným výhledem na řeku Rhonu, hřeben Alpilles a
okolní městečka, zajímavý kostel z 10. stol., radnice ze
17.stol. Večer dojezd na ubytování.
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Honfleur

Chenonceaux

TURISTICKÉ LAHŮDKY
FRANCIE - ZÁMKY NA LOIŘE,
BRETAŇ, NORMANDIE
V tomto zájezdě jsme se rozhodli spojit pro vás největší turistická lákadla severní části Francie, která
se obvykle navštěvují pouze v kratších zájezdech.
Uvidíte nejvýznamnější zámky na Loiře, které vás uchvátí svou munumentálností, nádhernou architekturou
i příjemnými zahradami. Celá oblast údolí Loiry od
Sully-sur-Loire po Challones je pod patornací
UNESCO. A dále divoké pobřeží s útesy, přírodní parky
a řadu sakrálních památek typických pro Bretaň.
Vilandry

Program zájezdu:
1. den – Odjezd ve večerních hodinách.
2. den – Průjezd Francií. Návštěva klenotů Údolí Loiry
(UNESCO), nejnádhernějších zámků ve Francii. Monumentální zámek CHAMBORD. Údolím Loiry do TOURS podvečerní prohlídka vinařského střediska a centra oblasti, gotická katedrála aj. Nocleh.
3. den – Podél řeky Indre do LOCHES, opevněné město
s hradem. Nádherný renesanční zámek CHENONCEAU
s malebnými zahradami, zámek „šesti žen“. AMBOISE malebné město na břehu Loiry s královským zámkem,
působil zde Leonardo da Vinci. Nocleh.
4. den – VILLANDRY - zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které jsou nejpřitažlivější ze všech,
úžasné ornamenty jsou tvořeny nejen květinami, ale
i zeleninou či kořením. AZAY-LE-RIDEAU - mistrovské
dílo renesanční architektury, u zámku je také rozsáhlý
anglický park (pokud bude v rekonstrukci, nahradí se
jiným místem). ANGERS -centrum kraje Anjou s monumentálním opevněným hradem, krásným starým centrem a katedrálou. Přejezd do oblasti Rennes, nocleh.

NORMANDIE
A VÝLET NA OSTROV JERSEY

Chambord

5. den – LE MONT-SAINT-MICHEL (UNESCO) - opevněný
románsko-gotický klášter stojí vysoko na žulovém ostrůvku uprostřed mořských písčin v zátoce proslulé
rozdílem hladiny mezi přílivem a odlivem. SAINT MALO
- malebné město, přístav proslavený boji korzárů proti
Angličanům. Nocleh.
6. den – Tento den věnujeme nádhernému bretaňskému
pobřeží: vnitrozemský záliv MORBIHAN GOLFE, bývalý
ostrov, dnes poloostrov QUIBERON. CARNAC - městečko, jehož okolí je bohaté na prehistorické památky
- obrovská seskupení menhirů, Tumulus St. Michel,
Velký menhir v LOCMARIAQUER aj. Nocleh.
7. den – Pláž OMAHA BEACH, kde došlo k nejtvrdším
bojům Spojenců v r. 1944. ROUEN - přístav, který patří
Francii zásluhou Johanky z Arku. Staré město má zachované středověké uličky, gotické a renesanční domy
a paláce, jedna z nejslavnějších katedrál Notre Dame.
Nocleh.
8. den – REMEŠ (UNESCO) - prohlídka jedinečné gotické
katedrály, jedné z nejvýznamnějších katedrál ve Francii
a vrcholné gotiky vůbec. Od 12. do 19. stol. zde byli korunováni francouzští králové. Noční přejezd.
9. den – Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Zájezd průvodcuje Jaroslava Dvořáková, autorka knih
Toulky po Provence, krajem Loiry a po Bretani.

Vilandry

Číslo záj.

Termín

275-01

14.8. – 22.8.

Cena za osobu
ve 2lůžk. pok. ve 3lůžk. pok.
11 590,- 10 990,- A,B,C

Program zájezdu:
1. den - Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.
2. den - Dopoledne příjezd do GIVERNY, prohlídka DOMU
A ZAHRADY CLAUDA MONETA, nám známé především
její japonskou částí s leknínovým jezírkem. Zde Monet
maloval svou sérii Lekníny nebo Japonský most. Sérii
Leknínů dnes můžeme vidět v pařížském muzeu Orangerie. Starobylý ROUEN, historický střed města s hrázděnými
domy, Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), katedrála Notre-Dame, justiční palác, orloj. Ubytování, možnost večerní procházky.
3. den - Oblast Horní Normandie – Alabastrové pobřeží.
Přímořské městečko FÉCAMP, jehož kořeny sahají až do
římské doby, destilační závod a muzeum „benediktinky“,
gotický kostel sv. Štěpána. Skalní oblouky a městečko
ÉTRETAT, procházka na FALAISE D’AVAL, bílé útesy nad
mořem vysoké až 70 m. Přes futuristicky řešený most
PONT DE NORMANDIE, dojedeme do HONFLEURU, jedno
z nejstarších a nejzachovalejších měst Normandie, oblíbené místo umělců, hrázděné domy, historický přístav.
Večerní CAEN, město Viléma Dobyvatele, ubytování.
4. den - Ráno historické centrum CAEN s hrázděnými
domy, Mužský a ženský klášter, hrad nad řekou Orne,
Pokračujeme k břehům Atlantiku do ARROMANCHES,
pláže vylodění, bitva o Normandii za 2. svět. války, pozůstatky přístavu Mulberry, návštěva Muzea vylodění.
Zastávka u německé dělostřelecké baterie u města
LONGUES-SUR-MER, která byla součástí opevnění Atlantického valu, americký hřbitov v COLLEVILLE-SUR-MER
a nejznámější pláž vylodění OMAHA BEACH.
5. den - Gotický klenot Francie klášter MONT-ST-MICHEL
(UNESCO), staré opatství „na ostrově” ve stejnojmenném
zálivu. Návštěva rybářského městečka CANCALE, právě
v tomto přístavu můžeme ochutnat ploché ústřice, nejproslavenější ve Francii. Ubytování v opevněném městě
korzárů ST-MALO, prohlídka Starého města, hradby, katedrála St. Vincent.
6. den - Volný den v ST-MALO, koupání, variant. celodenní
fakult. lodní výlet na britský ostrov JERSEY, největší z Normanských ostrovů, nedotčená krajina a nevšední historie.
Vylodění v ST. HELIER, město s viktoriánským koloritem,
městská tržnice, historická i moderní architektura, jachetní
přístav, náměstí Royal Square, hrad Elizabeth Castle na
skalnatém ostrůvku, ale i příležitost k levnému nakupování
nebo fakult. možnost výletu autobusem kolem ostrova se
zastávkami podél pobřeží. Návrat pozdě večer.
7. den - Ráno odjezd do PAŘÍŽE, prohlídka významných
pamětihodností města - Latinská čtvrť, La-Cité, katedrála
Notre-Dame, Eiffelova věž aj. variant. možnost návštěvy
muzeí (Louvre, Orsay...). Fakult. večerní projížďka lodí po
Seině. Odjezd pozdě večer.
8. den - Dopoledne návrat do ČR.
Číslo záj.

Azay le Rideau
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Odjezd: A odjezd též z Plzně, B odjezd též z Pardubic,
HK, C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 6x
ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s přísl.).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč.
6x snídaně 900 Kč.

Termín

Cena

Odjezd

276-01
11.7. – 18.7.
11 990,A, B, C
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu
(2lůžk. pokoje s přísl.), 5x snídani, průvodce, pobyt. taxu.
Faktulativně: výlet na ostrov Jersey 1900 Kč, poj. léč.
výloh a storna - 280 Kč/os., 1/1 pokoj 3500 Kč (povinný).
Doporučujeme fakult. bus výlet kolem ostrova (cca 20 liber), nutná rez. 1 měsíc předem v CK.

zámek Ussé

Bordeaux

ZÁMKY NA LOIŘE II
A POBŘEŽÍ ATLANTIKU

zámek Langeais

- historické skvosty západní Francie
Tento zájezd kombinuje návštěvu vzdálenějších, ale také
krásných zámků na Loiře s prohlídkou a poznáváním významných nádherných historických měst Francie jako jsou
Chartres, Chinon, Bordeaux aj. Svoji podmanivou krásu má
i pobřeží Atlantiku, kde navštívíte jedinečnou zajímavost –
dunu Pilat i věhlasný přístav La Rochelle, významné lázně
Arcachon aj.
Výhodná cena

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Průjezd Francií. Zastávka v CHARTRES – Město
s jedinečnou největší katedrálou ve Francii, která bývá
nazývána „Akropolí Francie“. Dojezd na ubytování.
3. den – Den věnovaný kráse zámků na Loiře. ZÁMEK
LANGEAIS – historicky velmi významný zámek v jižnější části údolí Loiry. OPATSTVÍ FONTEVRAUD – jedinečné opevněné opatství, klášter, který připomíná
i hrad nebo pevnost. ZÁMEK USSÉ – velmi fotogenický
zámek se spoustou věží zabudovaných vzájemně do
jednoho komplexu.
zámek Ussé

6. den – Přejezd k Atlantickému oceánu. DUNA PILAT
– návštěva jedinečné přírodní zajímavosti, nejvyšší duny
Evropy. Možnost koupání ve vlnách Atlantiku. Zastávka
v ARCACHON – významné lázeňské místo se zajímavou
atmosférou. Začátek prohlídky perly západní Francie
města Bordeaux. Město BORDEAUX bylo věnem Eleonory Akvitánské a významnou metropolí Akvitánie,
patří k nejzajímavějším historickým městům Francie.
7. den – Dokončení prohlídky BORDEAUX. Malebné
ST. EMILION – romantické “město vína“ s historickou
zvláštností – podzemním skalním kostelem. Odjezd do
Čech.
8. den – Příjezd do Čech.
Zájezd průvodcuje Jaroslava Dvořáková, autorka knih
Toulky po Provence, krajem Loiry a po Bretani.

Číslo záj.
277-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).Fakultativně: 5x snídaně – 750 Kč/os., pojištění léčebných výloh a storna – 280 Kč/os.

4. den – Prohlídka města CHINON – nádherné historické město Johanky z Arku, které si podrželo svůj
středověký a renesanční vzhled. Nad starým městem
se hrdě vypíná mohutný hrad, ze kterého jsou úžasné
výhledy na středověké jádro i do okolní krajiny. Návštěva města POITIERS – významné město, s památkami na bohatou minulost spadající až do římských
časů. Katedrála Notre-Dame-la-Grande, kostel St. Hilaire, justiční palác aj.
5. den – Výlet k pobřeží Atlantiku. LA ROCHELLE –
město, které má slavnou historii spojenou s hugenoty
i kardinálem Richelieu. Starý přístav s věží sv. Mikuláše,
katedrála sv. Ludvíka, maják aj. Možnost koupání. Pro
zájemce lodní výlet k pevnosti BOYARD – pevnost
z 19.století, která je v dnešní době místem konání stejnojmenné populární soutěže, nyní již i s účastí českou
účastí.
La Rochelle

LANGUEDOC A ROUSSILLON
země moře, hor a katarských hradů
Béziers

rault, aragonitová jeskyně CLAMOUSE, nejkrásnější
přírodní scenérie oblasti. St-GUILHELM-le-DÉSERT
- starobylé městečko sevřené horami, možnost odpočinku u kávy nebo kratší výstup na zříceninu strážního hradu. LA COUVERTOIRADE - opevněné městečko templářů, koupání. Nebo variantně celodenní
koupání na plážích.
4. den – Cesta podél LVÍ ZÁTOKY. Dle počasí koupání
na plážích u městečka SETE nebo variantně město
BÉZIERS s katedrálou St-Nazaire, ústí Canal du Midi
(UNESCO) do moře. NARBONNE – Horreum - podzemní starověké sýpky, jedinečný komplex katedrály
St-Just et St-Pasteur a Arcibiskupského paláce s křížovou chodbou ze 14. stol. Opatství FONTFROIDE gotický kostel, vycházka do okolí, ubytování, večer
ochutnávka místních specialit a vín Fitou a Corbieres.
5. den – PERPIGNAN - metropole vévodství Roussillon,
palác mallorských králů, katedrála. Turistika v malém
skalním městě zemních pyramid, opatství SAINTMICHEL-DE-CUXA -starý předrománský katalánský
klášter z 9. st., křížová chodba. COLLIOURE - královský
hrad, úzké křivolaké uličky, mys Rederis, Vaubanova
pevnost, městská pláž. Dle počasí možnost koupání
(variantně ELNE - katedrála z 11. – 15. st.).
6. den – Fakult. výlet do podhůří Pyrenejí za katarskými hrady. Kraj Corbieres - vinice, voňavé porosty
garrigue a turistika ke katarským hradům. QUÉRIBUS
na skalním útesu, PEYREPERTUSE - fantastický výhled, hrad a malebné vesnice. Dle počasí návrat na
koupání, nebo celodenní koupání na Port Barcarēs,
večeře za příplatek.
7. den – VILLEFRANCHE DE CONFLENT - horské
městečko, Vaubanova pevnost vysoko nad strží, individuálně turistika k jeskyním s prohlídkou anebo
místním taxi k opatství Prieure de Serrabone pod
horou Canigou (2.784 m) - jedinečné přírodní scenérie, návštěva kláštera SAINT-MARTIN-DU-CANIGOU.
Fakult. cesta „žlutým vláčkem“ LE PETIT TRAIN
JAUNE z r. 1910, úzkokolejka vede roklemi, viadukty
až do pohoří Cerdagne. Turistika nebo návštěva termálních lázní, večer městečko VILLEFRANCHE, možnost večeře, odjezd.
8. den – Návrat do Prahy odpoledne.
Číslo záj.
278-01
279-01

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Pobyt na populárních plážích La GrandeMotte. PALAVAS - katedrála z 11. století u moře, koupání. Místní dopravou do MONTPELLIER - správní
centrum kraje, univerzita ze 13. století, katedrála StPierre, park Promenade de Peyrou s vodním pavilonkem, spleť starých uliček, velkolepá moderní čtvrť
Antigone,
3. den – Přírodní park HAUT LANGUEDOC - tisíc let
starý kamenný most Pont-du-Diable, kaňon řeky Hé-

Termín
8.8. – 15.8.
20.6. – 27.6.

Cena
13 990,25 990,-

Odjezd
A, *B
letecky

Odjezdy: *B též Pardubice, HK (od 6 os.), A též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje).
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 280 Kč, 1/1 pokoj
– 4500 Kč (povinný při nedoobsazení), 3x hotel*** u Perpignanu – 3500 Kč, 5x snídaně – 890 Kč, 1x fakult. večeře – 650 Kč, fakult. výlet 6. den – 700 Kč (od 15 os.).
**Letecká varianta - program na vyžádání v CK
nebo na www.ckmayer.cz:
Cena zahrnuje: letenku Praha - Lyon - Praha, dopravu
autobusem ve Francii, průvodce, 7x ubytování v hotelu
(2lůžkové pokoje), 7 x snídani.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 480 Kč, 1/1 pokoj
– 5900 Kč (povinný), 3x hotel*** u Perpignanu –3500
Kč, 1x fakult. večeře – 650 Kč, fakult. výlet 6. den –
700 Kč, fakult. výlet 5. den – 500 Kč (od 15 os.), záloha
za Chauvetovu jeskyni - 350 Kč.

68

PROVENCE
A FRANCOUZSKÝ KRAS
- kaňony, památky a přírodní zajímavosti

(UNESCO) - prohlídka druhého největšího města Francie
s řadou antických památek i moderních staveb (9-ti
hodinová zastávka). Odjezd do Čech.
8. den – Návrat do Prahy v odpoledních hodinách.

Přírodní parky Luberon a Camargue. Slunce, jas a tradice, stopy van Gogha, Cézanna i Gauguina. Plameňáci,
bílí koně a cedrové lesy, kouzlo přístavního města Marseille, papežského Avignonu a římského Arles.

Kaňon Tarn

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – ORANGE (UNESCO) – městečko pyšnící se
krásnými římskými památkami, slavný římský vítězný
oblouk a divadlo. Prohlídka bývalého papežského
města AVIGNON (UNESCO) s opěvovaným mostem sv.
Benezeta.
3. den – PŘÍRODNÍ PARK LUBÉRON – obrovské vápencové pohoří, vyhlídky, vycházka v cedrovém lese. Kamenné městečko BONNIEUX s hradbami ze 13. stol.,
ROUSSILLON, jedinečné oranžové skály a okrové
domy. Románský KLÁŠTER SÉNANQUE s levandulovými poli. FONTAINE-DE-VAUCLUSE (zde žil a tvořil
slavný Petrarca), největší vyvěračka v Evropě – až 90
000 litrů vody za sekundu tryská z podzemní řeky u
paty útesu.
4. den – Goghovo město ARLES (UNESCO), které je baštou
provensálských tradic a zdejší muzea patří k nejlepším
v kraji. Římské památky - aréna, antická nekropole, Konstantinovy lázně. Klášter ST-TROPHIME. Přírodní park
CAMARGUE u Středozemního moře s bílými koňmi a plameňáky, ornitologický park. Poutní město STE-MARIESDE-LA-MER s katedrálou. Středověké městečko
AIGUES-MORTES s monumentálními hradbami, která
nechal vybudovat Ludvík IX. ve 13. stol.
5. den – Začátek putování oblastí Francouzského
krasu: ST-GUILHEM-LE-DESERT – významné opatství,
malebné kamenné městečko zasazené v kaňonu mezi
skalisky. KAŇON ŘEKY HERAULT, kde se průzračná
modrozelená voda zařezává do vápencových skal.
Koupání při ústí Ďáblovy soutěsky. Zájemci mohou
navštívit jeskyni CLAMOUSE s nádhernou „aragonitovou výzdobou“. Město MONTPELLIER – středověké
domy v historickém jádru, katedrála.
6. den – Jedinečná krasová oblast Francie. Jeskyně
AVEN ARMAND – jedna z nejkrásnějších v Evropě.
Městečko LA ROZIER ležící při ústí kaňonů Tarn a Jont.
KAŇONEM ŘEKY TARN s vyhlídkami na ohromné Skalní
stěny do kterých se zařezává řeka TARN. Velmi zajímavé městečko ST-ENIMIE.
7. den – KAŇON ŘEKY ARDECHE. Průjezd kaňonem,
vyhlídky na okolní skály a řeku. Ohromná skalní brána
PONT D’ARC, kterou protéká řeka Ardeche. LYON
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PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ PARKY
PROVENCE

Číslo záj.

Termín

280-01

26.6. – 3.7.

Cena za osobu
ve 2lůžk. pok. ve 3lůžk. pok.
11 990,- 10 990,- A

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Odjezd: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s přísl.), průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.
5x snídaně 750 Kč.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – ORANGE (UNESCO), římský vítězný oblouk,
AVIGNON (UNESCO), svědek papežské slávy středověku,
Papežský palác, katedrála, most St-Benézet, fakult.
lodí po Rhoně.
3. den – PŘÍRODNÍ PARK LUBÉRON, vyhlídky. Kamenné
městečko BONNIEUX, ROUSSILLON, barevné bauxitové
skály (turistika). FONTAINE-DE-VAUCLUSE (kde snil
Petrarca o Lauře), největší vyvěračka v Evropě, továrna
na ruční papír. Fakultativně ochutnávka vína v oblasti
Lacoste s možností nákupu. Pozdní návrat.
4. den – Kamenná vesnice BORRIES, ST-RÉMY-DEPROVENCE (město Nostradama), pohoří ALPILLES s olivovými háji a římské GLANUM nebo „Goghův klášter”se
zahradami, město řemesel LES-BAUX-DE-PROVENCE.
Fakult. večeře v centru Avignonu.
5. den – Van Goghovo město ARLES, aréna, antická nekropole, klášter St-Trophime, Goghova nemocnice,
cryptoporticus, románský klášter Abbaye de Montmajour, římský most PONT DU GARD (UNESCO) a lehká turistika v kaňonu řeky Gardon, koupání. Podvečerní pevnost TARASCON. Večerní Arles.
6. den – Přírodní park CAMARGUE s bílými koňmi
a plameňáky, ornitologický park, poutní město STESMARIES-DE-LA-MER s katedrálou, koupání v moři
a ochutnávka místních vín.
7. den – CASSIS - oblíbené výletní místo Marseillanů.
CALANQUES - koupání, turistika po útesech nebo lodí
podél pobřeží a fjordů. AIX-EN-PROVENCE, město Paula
Cézanna, katedrála, klášter, Cours Mirabeau, individuálně Cézannův ateliér.
8. den – MARSEILLE - starý přístav, pevnosti, katedrála
a chrám Notre-Dame-de-la-Garde, bazilika St. Victor,
fakult. výlet kolem ostrova hraběte Monte Christa IF
a na FRIOULSKÉ OSTROVY s koupáním. Fakultativně
večeře ve stylové restauraci. Pozdě večer odjezd.
9. den – Návrat do Prahy odpoledne.
Číslo záj.
281-01
282-01

Kaňon Tarn

Termín
17.7. – 25.7.
**3.7. – 10.7.

Cena
12 990,26 590,-

Odjezd
A, *B
letecky

Přesný program leteckého zájezdu najdete na
www.ckmayer.cz.
Odjezd: A též z Plzně, *B odjezd též z Pardubic, Hradce
Králové (od 6 osob).
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování v hotelu, průvodce.
**Cena zahrnuje: letenku Praha - Lyon - Praha, 1 odbavené zavazadlo, dopravu autobusem po Provence,
7x ubytování v hotelu, 7 x snídani, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 320/**480 Kč,
6x snídaně 1000 Kč, 1/1 pokoj – 4900/**4900 Kč (povinný), 1x večeře nebo oběd 650 Kč/os. (Avignon),
1x večeře 680 Kč/os. (Marseille).

Savojské Alpy

NEJKRÁSNĚJŠÍ FRANCOUZSKÉ
ZAHRADY A LEVANDULOVÉ
SLAVNOSTI
Program zájezdu:
1. den - Odjezd ve večerních hodinách z Prahy.
2. den - Burgundsko – vinařská oblast oblíbená již Ludvíkem XIV. DIJON (proslavený svou hořčicí), bývalé sídlo
Burgundských vévodů s řadou historických památek –
600 let stará věž Filipa Dobrého, majestátní Vévodský
palác, katedrálu Saint Benigné aj. Přejezd do AUXERRE
– překrásného středověkého městečka s bohatou historií, rozkošnými parky.
3. den - Zámky na Loiře – Nejoblíbenější stavba krále
Františka I. – zámek CHAMBORD. Mezi umělce pracující pro
francouzské krále v době renesančního rozmachu na Loiře
patřil také slavný Leonardo da Vinci, který je pohřben
v AMBOISE. VILLANDRY – nejslavnější a nejzachovanější
francouzská renesanční zahrada představuje vrchol
zahradní architektury ve světovém měřítku. CHENONCEAUX – „zámek žen“ je rozkošnou ukázkou renesančního
stavitelství. Dvě nejslavnější majitelky zámku a sokyně
v lásce, Diana de Poitiers a Kateřina Medicejská, se zapsaly
nejen do architektury stavby, ale také do rozsáhlé romantické zahrady.
4. den - Francouzské sopečné středohoří - jeho nynější
podoba je výsledkem rozsáhlé vulkanické činnosti ve třetihorách a téměř všechny hlavní vrcholy jsou vyhaslé
sopky. LE PUY DE DOME - na nejvyšší, nejstarší a nejznámější sopku z horského masivu Dôme vyjedeme panoramatickým vláčkem. LE PUY EN VELAY - hlavní město
départementu Haute-Loire, které bylo vybudováno na
pozůstatcích vyhaslé sopky, z jejíhož středu se dodnes tyčí
pozůstatky tří lávových kuželů. Ze sopečné oblasti vyjedeme hlubokým údolím řeky Ardéche se zastávkami na
vyhlídkách. Vysoko na kopci, ze kterého je výhled na střední
část údolí leží AUBENAS, romantické město, z jehož starobylého středověkého hradu až do revoluce místní vládci
ovládali celou oblast.
5. den - Provence – levandulový ráj. ORANGE – s obrovským římským divadlem z dob Augustových, do něhož se
původně vešlo až 8 tisíc diváků. SAULT – útulná provensálská vesnička hostí každý rok v den Nanebevzetí Panny
Marie Levandulové slavnosti. Celá obec žije levandulí,
nechybí průvod levandulových masek, stánky s levandulovými produkty, speciální menu v restauracích, hudba,
tanec a nepostradatelná vůně.
6. den - Francouzská riviéra: EZE – starobylé městečko na skále vysoké 400 metrů nad mořem hostí
jednu z nejromantičtějších skalních kaktusových
zahrad. Návštěva světoznámé parfumerie s ukázkou
výroby a možností nákupu výrobků. MONAKO – prohlídka knížectví s knížecím palácem, kasinem a slavným
Oceánograﬁckým muzeem. Možnost návštěvy Růžové
zahrady princezny Grace, speciální botanické zahrady
sukulentů, ale i řady parků včetně Japonské zahrady.
Možnost koupání. Večer odjezd do Čech.
7. den - Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Číslo záj.
283-01

Termín
11.8. – 17.8.

Cena
8 990,-

Odjezd
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce 4x ubytování v hotelu, 4x snídani, pojištění léč. výloh a storna.

ZAHRADY A ZÁMKY
NORMANDIE

TO NEJLEPŠÍ ZE SAVOJSKA

Program zájezdů:
1. den - Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách, večer
ubytování v REMEŠI - večerní procházka.
2. den - Na hranicích Pikardie a Normandie navštívíme
středověké městečko SENLIS - dlážděné uličky, galorománské hradby, katedrála Notre-Dame. Odpoledne
prohlídka honosného vodního zámku CHANTILLY - knihovna, sbírka světového malířství, nádherné zahrady
s jezírky a Velkým kanálem, Královské konírny. V podvečer dle časových možností prohlídka ROUENU.
3. den - Pokračujeme na sever Normandie k návštěvě BOIS
DES MOUTIERS, nádherná anglická zahrada navržena na
konci 19. stol. na rozloze 12 ha. Brány veřejnosti otevřela
r. 1970 a ročně ji obdivuje na 30000 návštěvníků. Přejedeme
do starého pitoreskního přístavního městečka HONFLEUR,
atmosféra přístavu nás vrátí do časů, kdy odtud vyplouvali
piráti i objevitelé. Ubytování, večerní CAEN - město Viléma
Dobyvatele.
4. den - Prohlídka zámku a zahrad BRÉCY. Tato vznešená
francouzská zahrada s terasami, schodišti a bazénky
pochází z pera slavného architekta Ludvíka XIV. J. H. Mansarda. Pokračujeme k městečku GRANVILLE, navštívíme
dům a zahradu Christiana Diora situovanou na útesu nad
mořem a s Normandií se rozloučíme prohlídkou opatství
MONT-ST.- MICHEL.
5. den - Jedinečná atmosféra opevněných měst. FOUGERES s mohutným hradem z 11. stol., které dodnes
spojují masivní hradby se Starým městem, gotický
kostel St-Sulpice s klínovou věží, procházka městem,
kde se odehrávala i velká část Balzakova románu
Rebelové. Opevněné VITRÉ se zachovalým centrem
a uličkami plnými hrázděných domů, exteriér hradu
z 11. stol., katedrála ve stylu plaménkové gotiky.
Oblastí kolem PAIMPONTSKÉHO LESA, plné legend
o králi Artušovi, kouzelníku Merlinovi, víle Vivian, dojedeme k prohlídce monumentálního hradu JOSSELIN rodové sídlo Rohanů, útočiště mnoha bretaňských
vévodů, pohádkové věže, bohaté interiéry, krásné
podhradí.
6. den - Středověké město VANNES - jedno z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou
architekturou. Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček,
gotická katedrála St. Pierre ze 13 st., francouzská
zahrada pod hradbami u zámku Chateau-Gaillard, který
je dnes historickým a archeologickým muzeem. Možnost
projížďky turistickým vláčkem historickým městem
V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
7. den - Návrat do ČR v ranních hodinách.
Číslo záj.
284-01

Termín
2022

Cena

Program zájezdu:
1. den - Odjezd večer. Noční přejezd.
2. den - Návštěva hradu CHILLON ležícího na břehu
Ženevského jezera, který patří k nejnavštěvovanějším
památkám Švýcarska. Přejezd do Francie a návštěva
zámku RIPAILLE, možnost degustace renomovaných
bílých vín. Návštěva starobylého městečka YVOIRE ležícího na břehu jezera, které patří mezi nejkrásnější francouzské vesničky. Návštěva obdivuhodné zahrady
JARDIN DES CINQ SENS. Nocleh.
3. den - Návštěva opevněného hradu MENTHON–SAINT
BERNARD tyčícího se nad jezerem Annecy. Návštěva
soutěsky GORGES DU FIER, která vám nabídne úchvatnou podívanou vysokých a úzkých skalních stěn s visutými terasovými chodníky. Prohlídka malebného
městečka ANNECY položeného u stejnojmenného
jezera. Nádherné město má starobylý střed se spoustou
podloubí a úzkých uliček. Nocleh.
4. den - Největší přírodní jezero Francie – LE BOURGET
schované mezi dvěma horskými masivy. Výlet lodí z Aix–
Les–Bains k významnému savojskému klášteru HAUTECOMBE. Jedno z nejvíce navštěvovaných míst Savojska.
Po návštěvě možnost relaxace a vykoupání v jezeře nebo
posezení v místních restauracích. Návštěva zámku TOUVET. Pozoruhodné zámecké zahrady jsou zařazeny mezi
historické francouzské památky. Nocleh.
5. den - Výjezd autobusem do druhého nejvýznačnějšího
francouzského poutního místa NOTRE DAME DE LA
SALETTE, které leží v nadmořské výšce 1800 metrů. Zde
je možná turistická procházka s jedinečnými výhledy na
okolní krajinu – masiv Dévoluy, vzdálené jezero Sautet
a horu Mont Aiguille v masivu Vercors. Odpoledne prohlídka starého centra GRENOBLU. Možnost výjezdu
lanovkou na opevněnou horu Fort de la Bastille, ležící na
křižovatce tří údolí. Krásný výhled na město, soutok řek
Isery a Drac a vzdálený masiv Mont Blanku. Fakultativně
návštěva grenobelského muzea, bohatá sbírka malířů 19.
a 20. století. Nocleh.
6. den - Přejezd do CHAMONIX, celodenní pobyt – výjezd
zubačkou Montenvers k ledovci MER DE GLACE, variantně výjezd kabinou na AIGUILLES DU MIDI nebo na Le
Brevent, možnost turistiky. Noční přejezd.
7. den - Příjezd v dopoledních hodinách.
Aiguilles du Midi

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem,
5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné, vláčky, lodní výlety, pobyt.
taxu (platba na místě)
Fakultativně: poj. léč.výloh a storna 250 Kč, 1/1 pokoj
3900 Kč (povinný při nedoobsazení).

Číslo záj.
285-01

Termín
10.6. – 16.6.

Cena
8 590,-

Odjezd
A

Odjezdy: A odjezd z Plzně.
Cena zahrnuje: 4x ubytování se snídaní v hotelu
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu lux. autobusem, průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 3200 Kč (povinný), pojištění léč.
výloh a storna 250 Kč, 2 x večeře 1260 Kč.
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Toulouse

GASKOŇSKO A ZELENÉ SRDCE
FRANCIE, KANÁL DU MIDI
Jihozápadní Francie, kolébka nejstarší evropské kultury,
ráj statečných Gaskoňců, opevněných středověkých
vesnic „bastid“ a klášterů, významných památek
UNESCO, půvabné krajiny podél kanálu du Midi. Milovníci
zahrad, historie, architektury, umění i gastronomie
budou nadšeni. Pilní čtenáři Tří mušketýrů i ctitelé
Cyrana a malíře Lautreca také.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hod.
2. den - Cesta Francií, zastávka v PARAY LE MONIAL, středověké opatství na Svatojakubské cestě (UNESCO), kouzelnou krajinou kraje Quercy.
3. den - Zeleným srdcem kraje Dordogne. Středověké
kamenné město SARLAT-LA-CANEDA, město vyhlášených
trhů, středověké a renesanční fasády domů a paláců.
MARQUEYSSAC - jedinečné francouzské zahrady
a turistická procházka v přírodním parku s úžasnými
výhledy na meandry řeky Dordogne. Údolí řeky Vezére,
BEYNAC ET CAZENNAC - vesnice na nedobytné skále
s hradem, variantně koupání v řece. Přes oblast osídlení
člověka cromagnonského, replika světoznámé jeskyně
s pravěkými malbami Lascaux (UNESCO), pravěké sídliště
pod skalními převisy.
4. den - PÉRIGUEUX - stará čtvrť La Cité (kdysi galořímská
osada Vesunna), kostel St. Étienne na Svatojakubské cestě,
impozantní románská katedrála (UNESCO), trhy města
lanýžů. BERGERAC, město d’Artagnana a Cyrana, náměstí
Place Pélicier, kostel Saint Jacques založený benediktiny
ve 12. stol., muzeum vína s ochutnávkou, historie pěstování
tabáku, palác Peyrarède ze 17. st. Jedna z nejkrásnějších
vesnic Francie – opevněná „bastide“ MONPAZIER se
středověkým náměstím.
5. den - CONDOM, město proslavené obchodem
s armagnacem, gotická katedrála, staré ulice,
ochutnávka likéru armagnacu v letním sídle biskupů
s daňčí oborou. Nejmenší opevněná vesnice Francie
LARRESSINGLE s hradem, event. opatství Flaran. AUCH
(UNESCO), staré město na skalnatém výběžku, Tour
d’Armagnac, monumentální schodiště k řece s 234
schody, katedrála s úžasně vyřezávanými lavicemi
v chóru a vitrážemi ze 16. st., muzeum indiánského
umění z předkolumbovské doby v bývalém Couvent des
Jacobins. AGEN (UNESCO), město proslulé vynikajícími
švestkami, Place Goya, boulevardy, kostel Notre Dame,
rekonstruované středověké domy v Rue Voltaire, pozdní
návrat na ubytování.
6. den - AUVILLAR, jedna z nejkrásnějších vesnic
Francie, Place de Halle s malebnými starými domy, kostel
St. Pierre, MOISSAC (UNESCO), skvostné opatství St.
Pierre mezi vinicemi, románská křížová chodba
a nádherný portál, perly románského sochařského
umění. Opevněný MONTAUBAN, Place Nationale
s podloubím, Place du Coq. TOULOUSE, pozoruhodné
historické centrum, kostely St. Sernin (UNESCO), největší
románská bazilika ve Francii, Les Jacobins s vějířovitou
klenbou, připomínající pevnost.
7. den - CORDÉS, gotické městečko „na nebi“ v ranním
oparu, zachovalé středověké fasády. „Červené“ univerzitní
město ALBI (UNESCO), unikátní katedrála Ste-Cecile
s pozoruhodným oltářem, Toulouse-Lautrecovo muzeum,
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Carcassonne

přírodním parkem Horní Languedoc, ubytování v hotelu
u Carcassonne, indiv. možnost procházky do centra
s pohledy na osvětlené staré město.
8. den - Technická památka KANÁL DU MIDI
(UNESCO). La Cité CARCASSONNE - návštěva hradu,
unikátní katedrála, fakult. oběd ve stylové restauraci, fakult.
Cesta lodí po kanále du Midi, zdymadla a scenérie nábřeží,
odjezd večer.
9. den - Návrat do Prahy odpoledne.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

286-01

24.7. – 1.8.

15 490,-

A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování
v hotelu, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 320 Kč. 6x snídaně
– 1300 Kč, 1x oběd – 650 Kč, 1/1 pokoj - 4300 Kč (povinný
při nedoobsazení). Možnost ubytování v 1/3 pokoji pro
rodiny - info a cena v CK.

ZELENÝ RÁJ FRANCIE
Zážitkový poznávací zájezd - lehká turistika, gastronomie a víno, nejkrásnější řeky, kaňony, zahrady a památky
UNESCO. Dýchne na vás pravěk (malovaná jeskyně),
středověk (zachované horské vesnice s hrady a Svatojakubská cesta) i nejnovější současnost (nejvyšší most
v Evropě Millau).
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v poledních hodinách.
2. den - COLLONGES-la-ROUGE, jedna z nejkrásnějších
vesnic ve Francii. Středověké poutní místo na
Svatojakubské cestě ROCAMADOUR (UNESCO), “město
zázraků“, zámek, 7 kostelů nad řekou, turistika v údolí.
3. den - Historické město CAHORS (UNESCO), opevněný
most Pont Valentré, unikátní katedrála, ochutnávka
skvělého
černého
vína
Cahors.
Vesnička
St-CIRQ-LAPOPIE - pohádka středověku. Turistika v údolí
řeky Lot, pískovcové převisy, pravěká jeskyně PECHMERLE s malbami modrých koní. Návrat do Cahors, individ.
možnost večeře.
4. den - FIGEAC (UNESCO) se středověkým centrem,
rodiště a muzeum slavného archeologa Champolliona
(Rosettská deska). CONQUES (UNESCO) - proslulé poutní
místo, krásná kamenná zákoutí se středověkou
atmosférou, románská katedrála, unikátní pokladnice.
RODEZ nad řekou Aveyron, unikátní katedrála, biskupský
palác, zajímavé domy ze 16. st. Přejezd přes most Millau,
nejvyšší v Evropě, technický zázrak. Fakult. večeře.
5. den - Vesnice ROQUEFORT SUR SOULZON, proslulá
pravým roquefortským sýrem, exkurze s ochutnávkou.
MILLAU - pohledy na most z městečka. Kaňonem řeky
TARN s vyhlídkami. STE-ENIMIE - středověká vesnice nad
řekou Tarn, možnost koupání.
6. den - Kaňon řeky ARDECHE, brána Pont-d’ Arc a cesta
nad kaňonem s fotozastávkami, ráj pro fotografy. LYON
(UNESCO) - pravá mekka gurmánů, historické centrum,
staré město Vieux Lyon, bílá basilika Notre Dame de
Fourviere nad městem, antické vykopávky a divadlo,
parky s výhledy na celý Lyon, fakult. večeře na
rozloučenou, večer odjezd.
7. den - Návrat do Prahy odpoledne.

Číslo záj.
287-01

Termín
26.7. – 1.8.

Cena
12 990,-

Odjezd
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž.
pokoje), průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 250 Kč. 4x snídaně
– 800 Kč, 2x večeře – 1300 Kč, 1/1 pokoj - 3500 Kč (povinný při nedoobsazení).

BURGUNDSKO, CHAMPAGNE,
VÍNO A KATEDRÁLY
Poznávací zájezd spojený s turistikou, gastronomickými
lahůdlami a vínem. Poznáte kouzlo historického vinařského kraje, hradů a zámků, dávných keltských tradic,
četných památek UNESCO, rozlehlých vinic, klášterů...
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Burgundsko: BELFORT s Vaubanovou citadelou
a symbolickou sochou lva od autora sochy Svobody
Fréderika Bartholdiho. RONCHAMP - La Corbusierova kaple
s krásnými výhledy na Vogézy, turistika. BESANCON
(UNESCO) - centrum kraje Franche-Comté, kouzelné uličky
a domy s burgundskými střechami, paláce, katedrála, orloj.
3. den – Kout nedotčené přírody Jury, VALLÉE-DE-LALOUE, turistika k prameni řeky, vyvěračky, vodopády.
ARC-ET-SENANS - královský solivar (UNESCO). DIJON palác burgundských vévodů, chrám sv. Michala,
hrázděné domy a barevné burgundské střechy, dále
gastronomické speciality, možnost večeře.
4. den – Vinařskou oblastí Côte-d´Or, mnoha nej: klášter
BEAUNE - muzeum burgundského vína, individuálně
ochutnávka, středověký špitál (největší perla burgundské
architektury). TOURNUS - nejvýznamnější románský kostel
Francie. Přírodní legenda Roche de Solutré – skalní útvar
spjatý s nejstarší historií lidstva. CLUNY (UNESCO) proslulé benediktinské opatství a nahlédnutí do kraje
Beaujolais (dějiště humoristické knihy Zvonokosy), nebo
variantně horská obec Brancion.
5. den – AUTUN - římské opevnění a divadlo, románská
bazilika. Turistika v přírodním parku Morvan, bohem
zapomenutý kraj řek a lesů, keltské oppidum
v tajemném lese. Opatství ve VÉZELAY (UNESCO),
bazilika sv. Magdalény, začátek Svatojakubské cesty,
ochutnávka burgundských vín, ubytování v Troyes,
fakultativně večeře.
6. den – TROYES - historické centrum kraje Champagne,
hrázděné domy, katedrála. ÉPERNAY, exkurze
a ochutnávka šampaňského Moet et Chandon nebo
Mercier. REMEŠ (UNESCO) - korunovační katedrála králů
a opatský kostel St-Rémy, možnost indiv. ochutnávky
šampaňského vína, návštěva galerie, večer odjezd.
7. den – Návrat do ČR v ranních hodinách.
Číslo záj.
288-01

Termín
2.8. – 8.8.

Cena
10 990,-

Odjezd
A, *B, C

Odjezdy: A odjezd z Plzně, *B též z Pardubic, HK (od 6
osob), C též z Brna (za příplatek 400 Kč).
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x hotel (2lůžkové
pokoje), průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 250 Kč. 4x snídaně
– 800 Kč, 1x večeře – 650 Kč, 1/1 pokoj - 3200 Kč (povinný
při nedoobsazení).

Brašov

RUMUNSKO – VELKÝ OKRUH
hory, kláštery, Drákulova
Transylvánie
Kulturní dědictví Rumunska (malované kláštery v Moldávii,
historická jádra Sibiu a Sighishoary, hrady, královský zámek Peles aj.), ale i nádherné přírodní zajímavosti (pohoří
Ceahlau, Bikazská soutěska, pohoří Karpaty a Fagaraš
s vysokými masivy) lákaly návštěvníky již v minulosti.
Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější, protože i zde se významně a rychle rozvíjí sféra obchodu
a služeb.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den – Návštěva proslulého „VESELÉHO HŘBITOVA“
(UNESCO) v SAPINTÉ, procházka klášterním komplexem sestávajícím z lidových staveb ve vesnici BARSANA.
3. den – Návštěva malovaných klášterů VORONET
(UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu
a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera
HUMOR (UNESCO), prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldavie, klášter NEAMT, život místních
popů.
4. den – Celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup
k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1904 m),
nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA.
5. den – Přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička
je sevřena až 300m vysokými srázy), pěší výlet mezi
skalními stěnami, jezero LACU ROSU.
6. den – BIERTAN – impozantní opevněný gotický kostel
zařazený do kulturního dědictví UNESCO. Středověké
město SIGHISOARA (UNESCO) přezdívané „sedmihradský
Norimberk“ s rodným domem Vlada Tepese Drákuly,

UKRAJINA
- HALIČ A PODKARPATSKÁ RUS

Bran

které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu
do Transylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia.
7. den – Horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti
nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE
do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé
Babelské sfingy, několik variant túr dle náročnosti. Zpět
lanovkou do Busteni.
8. den – Horské městečko SINAIA. Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU. Dále královský zámek PELES s
nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd
k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra
s Černým kostelem.
9. den – Přejezd do pohoří FAGARAŠ – nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. Historické město SIBIU s romantickým malebným městským jádrem, které
je nyní rychle renovováno. Odjezd do Čech.
10. den – Návrat do Čech v poledních hodinách.

Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

289-01

2.7. – 11.7.

13 990,-

B, C

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Odjezd: B též z Pardubic, HK, C též z Brna.
Cena zahrnuje: 7x nocleh v hotelu s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích s přísl., dopravu autobusem, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 330 Kč.
Voronet

Program zájezdu:
1. den - Odjezd ve večerních hodinách.
2. den - Cestou polskou Haličí se vydáme na prohlídku historického města PRZEMYSL. Město mnoha
kultur, se světskými a sakrálními památkami. Vévodí
jim částečně gotická a barokní katedrála se zázračnou alabastrovou soškou Matky Boží Jackové z 15.
stol. Překročení ukrajinských hranic. Nocleh ve
Lvově.
3. den - Prohlídka haličské metropole, západoukrajinského města LVOV, které má více než 700 let
dlouhou historii (UNESCO). Jedinečné historické
centrum s katolickými, pravoslavnými, řeckokatolickými i arménskými kostely, Lvovská opera,
náměstí. Přejezd venkovem na prohlídku řeckokatolického kláštera v UNIVU u Lvova, který je jedním
z nejnavštěvovanějších poutních míst Ukrajiny.
4. den - Průjezd půvabným ukrajinským venkovem
do oblasti Karpat. Po stopách legendárního Nikoly
Šuhaje loupežníka se vydáme do starobylé střediskové vesnice KOLOČAVA, ležící v odlehlém kraji
Karpat mezi Gorgany a pohořím Krásna. Zde navštívíme starý dřevěný kostel, u kterého jsou hroby
zastřelených četníků. Dále navštívíme muzeum
Ivana Olbrachta a další místa spojená se jménem
slavného hrdiny. Zastávka a procházka u pověstmi
opředeného SINĚVIRSKÉHO JEZERA ležícího uprostřed Národního parku a představujícího nejvýše
položené jezero Zakarpatí.
5. den - Nenáročná procházka ke krásnému vodopádu ŠIPUT, největšímu kaskádovitému vodopádu
v Zakarpatí. Výjezd lanovkou a procházka v POLONINĚ BORŽAVA, odkud se naskýtají pěkné výhledy
do okolní krajiny. Tato část Ukrajiny je nám velice
blízká, jelikož byla součástí prvorepublikového
uspořádání Československa. Horské svahy jsou
pokryty hustými, převážně bukovými lesy. Vrcholové
partie jsou holé a využívají se jako pastviny.
6. den - Zastávka u středověké pevnosti v MUKAČEVU, odkud se otevírá pěkný pohled na město.
Prohlídka hlavního města Zakarpatské Ukrajiny
UŽGORODU. V opraveném centru města je židovská
synagoga a univerzita s botanickou zahradou. Navštívíme zde skanzen s dřevěnými budovami posbíranými z celého Zakarpatí, pevnost, kostely
i synagogu. Je zde také možnost výhodných nákupů.
V podvečer odjezd do ČR.
7. den - Návrat do Čech v dopoledních hodinách.
Číslo záj.
290-01

Termín
1.7. – 7.7.

Cena
7 990,-

Odjezd
A, C

Odjezd: A též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
4x ubytování v hotelu s polopenzí, pojištění léč. výloh a
storna.
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Bar

KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ KRÁSY
ČERNÉ HORY
S NÁVŠTĚVOU ALBÁNIE

Budva

BULHARSKO A SRBSKO
– velký okruh s vůní Orientu

NP Durmitor

Černá Hora, malá svou rozlohou, patří rozmanitostí svého
území zcela jistě mezi nejzajímavější země Evropy. Horké
pláže přímořských oblastí na jihu střídají zalesněné kopce
a strmé skalní svahy na severu. Nechybí zde hluboké kaňony, rokliny, zurčící potůčky ani horská jezera. Do takto
uspořádané krajiny jsou velice citlivě zasazeny venkovské
kostely, kláštery a jiná černohorská architektura.
Sv. Stefan

Výhodná cena
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den – Příjezd do Černé Hory. Návštěva „města duchů“
STARI BAR. Odpoledne pobyt u moře.
3. den – Brzy ráno odjezd do NP LOVČEN, jehož strmé
vápencové svahy spadají do Boky Kotorské a k černohorskému pobřeží. Výstup k symbolu černohorské nezávislosti – NJEGOŠOVU MAUZOLEU, odkud se naskýtá
nádherný výhled. Návštěva prvního hlavního města
CETINJE (Cetinjský klášter, Etnografické muzeum aj.),
které leží na krasové náhorní plošině. SKADARSKÉ
JEZERO – nejkrásnější balkánské jezero, domov mnoha
vzácných ryb i ptáků.
4. den – Výlet do BOKY KOTORSKÉ, jedno z nejkrásnějších míst na pobřeží, záliv podobající se skandinávským fjordům zařezávající se do strmých svahů
pohoří Orjen a Lovčen. Prohlídka historického města
KOTOR – nejzachovalejší středověké město v Černé
Hoře, které je zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka centra městečka
BUDVA – starobylé město se spletí úzkých a křivolakých uliček, průchodů a malých náměstí. Odpoledne
koupání na pláži v BEČIČI, která získala „modrou
vlajku“ pro čistotu svého moře. Zastávka u perly Jaderského moře – poloostrova SV. STEFAN.
5. den – Výlet do „zapomenuté“ země Evropy ALBÁNIE.
Návštěva města SHKODRA.
6. den – Odjezd do vnitrozemí Černé Hory. Návštěva
kláštera MORAČA, jedné z nejdůležitějších středověkých památek země. Krátká túra v NP BIOGRADSKÁ
GORA kolem stejnojmenného jezera, kde okolní hluboký prales přispívá k tajuplnosti místa. Poté průjezd
divokým vnitrozemím (vysoké hory, kaňony) do Durmitoru. Vrcholem cesty je průjezd KAŇONEM ŘEKY
TARA, který je nejhlubším v Evropě. Strmé skály kaňonu se zde vypínají nad modrozelenou vodou řeky
Tary.
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7. den – Pobyt v NP Durmitor. ŽABLJAK - horské středisko. NP DURMITOR (UNESCO) – vysokohorské krasové vápencové pohoří, které patří k nejzajímavějším
v Evropě. Procházka kolem malebného ČERNÉHO JEZERA, na jehož jižní straně se zdvíhají vysoké vrcholy.
Možnost prodloužení túry až na rozmezí vrstvy jehličnatých lesů a kosodřeviny, kde jsou již vrcholy masivu Durmitoru jako „na dlani“. V odpoledních hodinách odjezd do Čech.
8. den – Návrat do Čech v podvečerních hodinách.
Budva

Číslo záj.
291-01
291-02

Termín
19.5. – 26.5.
29.9. – 6.10.

Cena
8 990,8 990,-

Odjezd
B, C
B, C

Odjezd: B též z Pardubic, Hradce Králové,
C odjezd též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování (dvoulůžkové pokoje), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

Program zájezdu:
1. den - Ráno odjezd z ČR, v podvečer příjezd do srbských lázní KANJIŽA.
2. den - Městečko PALIĆ bývalo za Rakouska-Uherska
srovnáváno s Karlovými Vary. NOVI SAD - hlavní město
Vojvodiny. NIŠ - jedno z nejstarších měst na Balkánu.
3. den - Přejezd do Bulharska. BOJANSKÝ KOSTEL
vyzdobený devadesáti nástěnnými malbami je nejuctívanější památkou celého Bulharska. RILSKÝ KLÁŠTER
nás překvapí jak romantickým umístěním, tak bohatou
historií.
4. den - RUPITE, rodiště Baby Vangy, slavné slepé věštkyně. MELNIK - zdejší vína se těší oblibě již šest staletí,
ale okolní krajina a krásná architektura potěší i abstinenty. BANSKO - oblíbený zimní cíl bulharských lyžařů.
5. den - PLOVDIV - křivolaké uličky a půvabná zákoutí
nás přivedou do atmosféry obchodu a vzdělání, které
ve městě pulzují již po staletí. Moderní podoba města
se přisuzuje českému architektu Josefu Schnitterovi,
město však vzniklo již mnohem dříve.
6. den - KAZANLAK, hlavní město růží. Z Bulharska
pochází asi 60% světové produkce růžového oleje,
který obsahuje až 300 léčivých složek. Průsmyk ŠIPKA
se stal dějištěm jedné z nejvýznamnějších bitev ruskoturecké války. VELIKO TARNOVO je bývalým hlavním
městem carské druhé bulharské říše a nejsymboličtějším městem země.
7. den - Přejezd do přírodního parku RUSENSKI LOM na
severu země, proslulého množstvím skalních klášterů.
Klášter IVANOVO je ze 13. století a nachází se asi 38
metrů pod zemským povrchem. V podvečer krátká návštěva SOFIE s katedrálou sv. Alexandra Něvského.
8. den - Přejezd do Srbska. SMEDEREVO je nejen centrem vinařské oblasti, ale na břehu Dunaje najdeme
také rozlehlou pevnost se šikmou věží. Vrch AVALA
s panoramatickým výhledem na Bělehrad.
9. den - BĚLEHRAD – dopoledne strávíme v této elegantní metropoli, které se přezdívá Paříž Balkánu. Někdejší hlavní město Jugoslávie si před pár desetiletími
prožilo krušné okamžiky, nyní však jako Fénix z popela
povstává v nové síle. Po poledni odjezd, příjezd do ČR
v nočních hodinách.
Rilský klášter

Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
8x ubytování v hotelu*** s polopenzí (dvoulůžk. pokoje
s přísl.), pojištění léčebných výloh a storna.

Počitelj

BOSNA A HERCEGOVINA
– velký okruh
Země, kde se stýkají evropská a orientální kultura, se
už vzpamatovala z válečného konﬂiktu konce 20. století a je připravena ukázat své zapomenuté krásy návštěvníkům. A má skutečně co nabídnout! Bosna
a Hercegovina otevírá svou pohostinnou náruč, tak
neváhejte a vstupte.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd ve večerních hodinách z ČR.
2. den – Odpoledne příjezd do MOSTARU. Město plné
orientální exotiky i nefalšované romantiky. Starý
most, Křivý most, starý bazar, tradiční turecké domy,
mešita Mehmed Karadoz.
3. den – Celodenní výlet do okolí Mostaru. Přírodní
park HUTOVO BLATO, skoro 7 500 ha močálů, vody
i pevné země s převýšením až 430 m. Projížďka na
člunu při fotosafari. KRAVICKÉ VODOPÁDY potěší
svou scenérií i osvěžením. MEDŽUGORJE – poutní
místo, oslavující zjevení Panny Marie, které dosud
nebylo uznáno katolickou církví.

Ohrid

9. den – SARAJEVO - bývá nazýváno malým Istanbulem, ale také evropským Jeruzalémem. Prohlídka
města, v němž se po celá staletí setkávala nejen
evropská a orientální civilizace, ale i pravoslaví,
islám, katolictví, judaismus a evangelická náboženství. Dnes patří mezi nejpůsobivější hlavní města
Evropy s nezapomenutelnou orientální atmosférou.
Večer odjezd, noční přejezd do ČR.
10. den – Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Číslo záj.
293-01

Termín
23.7. – 1.8.

Cena
13 290,-

Odjezd
A, *E

Odjezd: A též z Plzně
Cena zahrnuje: Dopravu autobusem, průvodce,
3x ubytování v hotelu*** s polopenzí v Mostaru,
4x ubytování v hotelu*** s polopenzí v letovisku Neum,
pojištění léčebných výloh a storna.

BOSNA A HERCEGOVINA
+ ČERNÁ HORA – POHOŘÍ
DURMITOR s pěší turistikou
Číslo záj.
343-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
6x ubytování (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
6x polopenzi.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna – 320 Kč.

Tento zájezd najdete na straně 108.

ALBÁNIE
- s výletem do Makedonie
4. den – Celodenní výlet do okolí Mostaru. BLAGAJ
- pramen řeky Buny a klášter muslimských dervišů
pod působivou skálou. Možnost výstupu na ruinu
Stepjan Grad. ŽITOMISLIĆI - pravoslavný klášter.
ČITLUK – slavná vinařská oblast. Prohlídka jednoho
z vinařství a ochutnávka nejen tekutých produktů,
protože víno se tu koštuje se sýrem, sušenou šunkou
a chlebem. Projížďka mezi kamennými či “pouštními” vinicemi.
5. den – Cesta na mořské pobřeží se zastávkami.
STOLAC – oblast osídlená již před 15 tisíci lety je
bohatá na archeologické nálezy. Středověké pohřebiště RADIMLJA překvapí jak svým rozsahem, tak
krásou zářivě bílých náhrobků. POČITELJ - město,
které má dodnes orientální styl a je přirozeným centrem kultury a umění. MOGORJELO je římská villa
rustica, která pochází z počátku 4. století. Dojezd na
ubytování do letoviska Neum.
6. den - Celodenní odpočinek u moře.
7. den – Volno u moře nebo fakultativně možnost
celodenního lodního výletu na ostrov KORČULA.
Chorvatská perla Jadranu okouzlí kamennými uličkami i romantickou polohou.
8. den – Celodenní odpočinek u moře.

Staňte se svědkem proměny, která nejexotičtější
evropskou zemí - Albánií - hýbe neuvěřitelnou rychlostí a mění ji z komunistického království Envera
Hodži v moderní evropskou zemi. Podíváme se na
pláže připomínající Seychely, vyjedeme si na výlet do
Makedonie a objedeme Ohridské jezero, tzv. Makedonské moře. S exotickou tureckou architekturou se
setkáme v nejkrásnějších albánských městech a nadchne nás i nedotčená albánská příroda – výjimečný
krasový pramen Modré oko i neuvěřitelná panoramata
Llogarského národního parku. Poznáme, jak žijí
Albánci ve městech, v čele s hlavním městem Tiranou
a přístavním Dračem.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den - Průjezd Itálií do přístavu v Bari. Večer nalodění na trajekt, ubytování v kajutách.
3. den - Ráno vylodění v DRAČI. Starodávné město
bylo svědkem bitvy mezi Césarem a Pompeiem, prvním hlavním městem nezávislé Albánie a dodnes je
největším přístavem. Římský amﬁteátr, byzantské
a benátské hradby, turecká mešita a královský palác.
TIRANA – díky své poloze se v roce 1920 stala hlav-

ním městem a italští architekti jí dodali velkoměstský vzhled.
4. den - Celodenní výlet do Makedonie k OHRIDSKÉMU JEZERU. Krasové jezero dostalo jméno po
městě OHRID, ležícím na obchodní stezce, spojující
Jaderské a Egejské moře. V nadvládě se tu vystřídali
Byzantinci, Osmané, Bulhaři či Srbové, kteří za sebou
zanechali četné památky i řemesla. Spolu s jezerem
byl Ohrid zapsán na seznam UNESCO. Zastávka
u kláštera SVETI NAUM, založeného žákem Cyrila
a Metoděje.
5. den - BERAT – Husté řady bílých domů šplhají po
příkrém svahu k citadele, která ukrývá
vzácnou kolekcí Onufriho ikon.
6. den - GJIROKASTËR – zachovalá otomanská
architektura, která nemá v Albánii obdoby, zapsáno
na seznam UNESCO. Přejezd po ALBÁNSKÉ RIVIÉŘE,
nejkrásnější v celé oblasti Jónského moře. Hory
vysoko vystupující nad hluboké modré moře, výhled
na řecké ostrovy. PALERMSKÝ ZÁLIV, zastávka
u pevnosti Aliho Paši. HIMARË s krásnými plážemi
a křišťálově čistým mořem. LLOGARSKÝ PRŮSMYK
ve výšce 1027 nad mořem, obklopený národním parkem. VLORË, město, ve kterém se v roce 1912 setkali
delegáti z celé Albánie, aby zde vyhlásili nezávislost
na Osmanské říši.
7. den - APOLLONIA – archeologický areál jednoho
z nejvýznamnějších antických měst na Balkáně.
Následkem zemětřesení ve 3. století však byl zanesen zdejší přístav a město ztratilo svůj význam.
KRUJË – město národního hrdiny Skanderbega
a centrum bektašismu pod krásným hradem.
8. den - ROZAFA - impozantní hrad nad soutokem
tří řek. SHËNGJIN – dlouhé pláže a laguny oblíbené
vodním ptactvem, volno na koupání. Večer přejezd
do DRAČE, nalodění na trajekt, ubytování v kajutách.
9. den - Ráno vylodění v Bari, přejezd Itálie, Rakouska a Německa.
10. den - Návrat do ČR v ranních hodinách.
Zájezd připravila a průvodcuje Bára Stluková.
Číslo záj.
294-01

Termín
3.9. – 12.9.

Cena
14 990,-

Odjezd
A

Odjezd: A též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
7x ubytování (5x ubytování v hotelu, 2x ubytování
v kajutách na lodi), 5x polopenze, pojištění léčebných
výloh a storna.
Drač
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Haghpat

Chor Virap

GRUZIE - za zlatým rounem
do bájné Kolchidy
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy. Přílet do TBILISI a přesun na
ubytování.
2. den – Prohlídka TBILISI. Návštěvu začneme na levém břehu řeky Kury: katedrálou SAMEBA (sv. Trojice)
a chrámem METECHI. Pak se přesuneme na pevnost
NARIKALA s panoramatickou vyhlídkou na město,
projdeme si hlavní památky Starého města (mešitu,
hamám, arménský kostel sv. Jiří, katedrálu Sioni)
a Rustaveliho třídu.
3. den – Po snídani si prohlédneme hlavní památky
ve městě MCCHETA (UNESCO): kostelík DŽVARI s magickými výhledy na město a soutok řek,
katedrálu SVETICCHOVELI a chrám SAMTAVRO
a v blízké soutěsce navštívíme skalní klášter ŠVIOMGHVIME. Pak přejedeme do GORI na prohlídku rodného domku diktátora Stalina a pevnosti GORIS-CICHE. Za městem se zastavíme u starověkého
jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI SIONI. Cestou na nocleh se ještě pokocháme unikátním
freskovým cyklem v UBISI. Nocleh v Kutaisi.
4. den – Dopoledne přejedeme do SVANETIE
(UNESCO) do vysokohorského letoviska ve městě
MESTIA. Procházka městem, návštěva místního muzea či některé z obranných věží. Bude-li možnost, výjezd lanovkou na panoramatickou vyhlídku nad městem. Dvě noci budeme v centru Mestie.
5. den: výlet terénními auty do UŠGULI, jednoho z nejkrásnějších městeček ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše
permanentně osídlené místo na světě dosahující nadmořské výšky 2 100 m a je vyzdobené asi 20 svanskými
obrannými věžemi. Projdeme se po jednotlivých částech této slavné horské lokality. Na nocleh se vrátíme
zpátky do Mestie.
6. den: v ranních hodinách opustíme Horní Svanetii
a vrátíme se zpět do oblasti MINGRELIE. Nejprve se
zastavíme u neogotického zámku ve městě ZUGDIDI
a pak se přemístíme do subtropického kraje GURIE
s rozsáhlými čajovými plantážemi. Odpoledne strávíme
koupáním v moři v lázeňském letovisku UREKI proslaveném léčivým železitým pískem. Nocleh v BATUMI.
7. den: ráno navštívíme GONIO s hradbami antického
města APSAROS s údajným hrobem Apoštola Matěje.
Poté si prohlédneme nejvýznamnější památky BATUMI,
hlavního města ADŽÁRIE. Pak přejedeme do KUTAISI,
kde si prohlédneme slavnou katedrálu BAGRATI
(UNESCO) a nedaleké královské kláštery MOCAMETA
a GELATI (UNESCO). Dva noclehy strávíme v Bakuriani.
8. den: ráno si v městečku BORDŽOMI prohlédneme
rozsáhlý park s fontánami a lázeňskými domy. V historickém městě ACHALCICHE navštívíme hradní komplex, mešitu, synagogu a osmanské lázně. Potom za
městem shlédneme klášter SAPARA s byzantskými
freskami a přesuneme se do skalního města
VARDZIA na břehu řeky KURY s jeskyněmi propojenými
tunely, schodišti a galeriemi.
9. den: v první části dne přejezd do oblasti KAZBEGI.
Cestou zastávka v SAMTAVISI u středověkého chrámu
s překrásnými reliéfy a na hradě v ANANURI. Pokraču-
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jeme GRUZÍNSKOU VOJENSKOU SILNICÍ s panoramatickými zastávkami. Posléze si vyšlápneme nebo vyjedeme k magickému kostelíku SV. TROJICE. Nocleh
v STEPANCMINDĚ.
10. den: v dopoledních hodinách přejedeme z Kazbegi
do vinorodého kraje KACHETIE. Odpoledne uprostřed
vinic v ALAVERDI navštívíme katedrálu sv. Jiří. Pak se
přesuneme do areálu královské citadely v GREMI vypínající se mohutně nad krajinu. Ve správním městě
TELAVI se projdeme starými uličkami, prohlédneme si
opevnění a v nedalekém CINANDALI nás v zámečku
spisovatele ČAVČAVADZEHO čekají ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi.
11. den: ráno všichni navštívíme romantické městečko
SIGHNAGHI obehnané hradbami a nedaleký poutní klášter BODBE, kde je pohřbena svatá NINO, patronka Gruzie. Posléze se vydáme pouštní krajinou
na ázerbájdžánskou hranici ke klášterním komplexům
DAVID GAREDŽA. Odpoledne se vrátíme do Tbilisi
na krátký nocleh.
12. den: brzy ráno odlet z Gruzie a během dne přílet
do Prahy.
Číslo záj.
295-01

Termín
6.6. – 17.6.

Cena
39 490,-

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Tbilisi vč. let.
tax a poplatků cca 7 500 Kč, veškerá doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 11x
ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 10x večeře, 10x snídani, průvodce.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a rozšířeného
storna 800 Kč, 1/1 pokoj 4 600 Kč (povinný při nedoobsazení).

ARMÉNIE
- rajská země Noemova
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU a přesun na
ubytování.
2. den – Dopoledne se přesuneme malebným kaňonem
ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy
z doby gruzínské nadvlády a na protější straně navštívíme antický chrám GARNI z 1. století n. l. Pak přejedeme do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP
s vězením ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká
úchvatný pohled na horu Ararat. Odpoledne zamíříme
do malebné soutěsky k turisty oblíbenému klášteru
NORAVANK. V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskyních
v roce 2011 objeveno nejstarší vinařství na světě (6100
let), navštívíme vinařské závody a ochutnáme místní
víno. Dva noclehy ve městě SISIAN.
3. den – po snídani se vydáme údolím řeky Vorotan
ke klášteru VOROTNAVANK s nádhernými reliéfy
a nedalekým pohřebním monumentem ve vesnici
AGHITU. Za Sisianem navštívíme megalitické pole
KARAHUNDŽ připomínající díky kruhovým útvarům
anglickou Stonehenge a budeme pokračovat do
HALIDZORU, odkud se nejdelší lanovkou na světě
(5,7 km) dostaneme ke klášteru TATEV obehnaného

mohutnými hradbami. Odpoledne se ještě zastavíme
v legendární osadě CHNDZORESK s kdysi obývanými
skalními jeskyněmi a u malebných skalních útvarů
za městem GORIS.
4. den – Ráno vyrazíme na sever do Selimova průsmyku
(2 410 m) se zbytky SELIMOVY KARAVANSERAJE, nejlépe zachované v Arménii. Z průsmyku pokračujeme
k Sevanskému jezeru, kde si v lokalitě NORATUS prohlédneme rozsáhlé pole CHAČKARŮ. Na břehu se pak
zastavíme u kláštera SEVANAVANK s nádhernými výhledy na jezero. Odpoledne navštívíme komplex kláštera
HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK, vedle něhož budeme
spát v hotelu.
5. den – Dopoledne navštívíme klášter MAKARAVANK
s překrásnými reliéfy a výhledem na údolí řeky AGHCEV.
Pak přejedeme přes hory podél gruzínské hranice ke
klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem svatého Kříže
a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik
mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poslední
zastávkou bude malebná katedrála v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Na nocleh se přesuneme
soutěskou řeky Debed do města VANADZOR.
6. den – Po zastávce u památníku obětem zemětřesení
v SPITAKU zamíříme k nejvyšší arménské hoře ARAGAC
(4 090 m). Vyšplháme se k JEZERU KARI (3 190 m), kde
se nachází stanice výzkumu kosmických paprsků, a sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky
kláštera ZVARNOC (UNESCO) a EČMIADZIN (UNESCO),
duchovní centrum Arménie, kde si prohlédneme sídlo
katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv. Gajané. Nocleh
v Jerevanu.
7. den – Brzy ráno se v JEREVANU vydáme na prohlídku
památníku a muzea genocidy. Po návštěvě muzea starých manuskriptů MATENADARAN si prohlídneme hlavní
památky JEREVANU: katedrálu sv. Řehoře, Modrou mešitu, chrám sv. Sarkise, Náměstí republiky, Operu, Kaskády a některá z muzeí. Krátký nocleh v Jerevanu.
8. den – Brzy ráno odlet z Arménie a během dne přílet
do Prahy.
Číslo záj.
296-01

Termín
31.5. – 7.6.

Cena
37 490,-

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha – Jerevan
vč. let. tax a poplatků cca 8 800 Kč, veškerá doprava
pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s
příslušenstvím, 6x večeře, 6x snídaně, průvodce.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a rozšířeného
storna 600 Kč. 1/1 pokoj 3 900 Kč (povinný při nedoobsazení).

ARMÉNIE A GRUZIE - putování pod
Kavkazem a Araratem
Číslo záj.
297-01

Termín
31.5. – 17.6.

Cena
54 490,-

Program zahrnuje sloučení obou výše uvedených zájezdů.

Gergeti

ARMÉNIE A GRUZIE
- putování pod Kavkazem
a Araratem
Připravili jsme pro Vás nový kombinovaný zájezd do
oblasti jižního Kavkazu a pod biblickou horu Ararat –
do Arménie a Gruzie. Na tomto podrobném poznávacím
zájezdu se budete moci seznámit s významnými křesťanskými památkami, ale také s přírodními krásami
s dominujícím 5 160 metrů vysokým Araratem v Arménii
a Vysokým Kavkazem v Gruzii. Najdete zde hluboké
soutěsky i blankytně modré vody jezera Sevan a v Gruzii hlavně majestátní horské scenérie.
Tbilisi

Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy do Tbilisi.
2. den – Brzy ráno přílet do TBILISI: staré město mezi
řekou a pevností Narikala s úzkými uličkami
a pitoreskními zákoutími, katedrála Sioni – sídlo
gruzínského katholikose, Most míru, synagoga, kostel
Metekhi a Anchiskhati, prohlídka pevnosti Narikala,
návštěva vynikajícího Národního muzea se zlatými
artefakty.
3. den – Na východ od Tbilisi do vinařského kraje
Kvareli, kde je historie výroby vína dlouhá 8 000 let:
nejlepší gruzínská vinařská oblast a ukázka
tradičního zpracování vína v KVARELI s možností
ochutnávky (tradiční způsob výroby vína v Gruzii je
zapsán na seznam UNESCO). Zastávka v TELAVI.
Prohlídka katedrály ALAVERDI a pevnosti GREMI.
4. den - TBILISI – dokončení prohlídky metropole
Gruzie, pěší ulice New Tiflis a Suchý most s trhem
rukodělných výrobků. Po obědě lanovkou na Mt.
Mtatsminda s nádherným výhledem na Město. Volno
v Tbilisi.
Jerevan

5. den – Bývalé hlavní město Gruzie MCCHETA
(UNESCO) se starodávnými kostely a katedrálou Sveti
Tskhoveli a klášterem Jvari. Jeskynní komplex
UPLISTSIKHE se 150 vzájemně propojenými
jeskyněmi. Unikátní kombinace různých stylů a soch
vytesaných ve skále. Přejezd do Kutaisi.
6. den – KUTAISI (UNESCO) – osídlení od 17.stol.př.n.l.,
od 3.stol.př.n.l. hlavní město Kolchidy, Bagratovská
katedrála jako symbol sjednocení Gruzie v 11.stol.,
velmi zajímavý farmářský trh. Kousek od Kutaisi stojí
klášter GELATI (UNESCO), jedno z nejkrásnějších míst
v Gruzii s katedrálou Panny Marie postavenou králem
Davidem. Přejezd do oblasti Svanetie – městečko
Mestia, centrum Horní Svanetie (UNESCO), jedinečné
svanské věže, jedinečná oblast položená vysoko
v horách pod masívem Kavkazu.
7. den – Celodenní výlet jeepy až do nejvzdálenější
a zároveň nejvýše v Evropě položené vesnice UŠGULI
(UNESCO) s typickými svanskými věžemi, turistika
směrem k ledovci a nejvyššímu vrcholu Gruzie – hoře
Šchara (5 068 mnm.) Návrat zpět do Mestie.
8. den – Přejezd subtropickou krajinou citrusových
a čajových plantáží k Černému moři. Krátký okruh
centrem BATUMI – mondénní letovisko u Černého
moře.
9. den - Návštěva ZELENÉHO MYSU s jedinečnou
botanickou zahradou s vice než 5000 druhy rostlin
z celého světa a PEVNOSTI GONIO. Volno ke koupání.
10. den – Ráno farmářský trh v Kutaisi. Průjezd
soutěskou Mtkwari a pod hřebenem Malého
Kavkazu, cestou četných klášterů a pevností.
Prohlídka pevnosti RABAT.
11. den – Středověké jeskynní město VARDZIA,
postavené ve 12.stol. za gruzínské královny Tamar,
vytesané do skal. Překročení hranice s Arménií.
12. den – Sever Arménie - údolí Debed, kde stojí
tři nádherné kláštery z 10.-13.stol. a kostely pod
patronací UNESCO: klášter SANAHIN z 10.stol.
a klášter HAGHPAT z 11. – 12.stol.
13. den – Přejezd k vysoko položenému JEZERU
SEVAN – největší jezero v Arménii v nadm. výšce 1 915
metrů. Jeden z nejvíce navštěvovaných klášterů
v Arménii – SEVANAVANK z 9.stol. Pole chačkarů
NORATUS (celkem asi 900 kamenných křížů
a náhrobků). Průjezd po Hedvábné stezce přes 2 300
metrů vysoko položený průsmyk ke karavanseraji
SELIM ze 14.stol.
14. den – Dopoledne prohlídka majestátního kláštera
TATEV, budovaného mezi 9.-15.stol., výjezd ke
klášteru lanovkou. Odpoledne nádherný klášter
NORAVANK nad kaňonem řeky Ghnishik. Ochutnávka
vína ve vyhlášeném vinařském regionu Areni, kde se

produkuje nejlepší arménské víno. Odjezd pod biblický Ararat – nádherně položený KLÁŠTER KHOR
VIRAP.
15. den – EDŽMIACIN (UNESCO) – náboženské centrum Arménie již od doby oficiálního přijetí
křesťanství na poč. 4.stol., centrum arménské apoštolské církve, katedrála a několik dalších kostelů.
ZVARTNOTS (UNESCO) – monumentální kostel
z poloviny 7.stol., jedna z nejznámějších křesťanských staveb na území Arménie. Začátek prohlídky
hlavního města Arménie JEREVANU: Historické
muzeum na náměstí Republiky, památník Genocidy,
slavné Kaskády v centru města.
16. den – Výjezd pod nejvyšší horu Arménie Aragac
(4 090 mnm.), malebně položené JEZERO KARI
v sopečné krajině v nadm. vášce 3 190 metrů.
PEVNOST AMBERD v krásné krajině v nadm. výšce
2 200 metrů. Velmi pěkný klášter SAGHMOSAVANK
ze 13.stol.
17. den – Dokončení prohlídky JEREVANU a prohlídka
slavného muzea manuskriptů Matenadaran. Jedna
z nejlepších arménských památek klášter GEGHARD
(UNESCO), z části vytesaný do skály. Jedno z nejvýznamnějších poutních míst, kde se uchovávalo kopí,
kterým byl probodnut bok Ježíše Krista (dnes
v muzeu v Edžmiacinu). Sestup do soutěsky řeky
Azat s přírodním monumentem „Symfonie v kameni“
(fakult. možnost místo pěší turistiky jízdy terénními
vozy – cca 5 Eur / os.). Řecko-římský chrám slunce
v GARNI z 1.stol.n.l., vybudovaný na skalním hřbetu
nad hlubokým kaňonem, nádherné výhledy na skalní
varhany.
18. den – Brzy ráno odlet do Prahy.

Geghard

Číslo záj.
298-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenky Praha – Tbilisi a Jerevan –
Praha včetně letištních tax a palivových příplatků,
dopravu v Arménii a Gruzii (autobus nebo minibus
dle počtu klientů), terénní auta v Horní Svanetii, 16x
ubytování v hotelích kategorie 3* s polopenzí, 2x
oběd, českého a místního průvodce, vstupy dle programu.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna do
40 000 Kč - 1100 Kč/os., 1/1 pokoj – 7480 Kč (zde
povinný při nedoobsazení).
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Bastei

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
Výlet do divokého romantického kraje, jehož působivé
pojmenování vymysleli švýcarští malíři Anton Graff
a Adrian Zing, kteří putovali v roce 1766 pěšky z Drážďan
na hrad Königstein. Labské pískovce, mohutné tabulové
hory, volně stojící skalní věže, lesy, louky a malebné soutěsky zde opravdu vytváří pohádkovou krajinu lákající
k výletům. Na našem zájezdu také navštívíme krásně
opravená městečka (Bad Schandau, Hřensko aj.) a metropoli Saska Drážďany, které si i přes tragédii za 2. světové války uchovaly svůj půvab (hlavně při pohledu přes
Labe na staré město). Pro svou krásu a množství uměleckých sbírek byly Drážďany přezdívány umělci v 18.
a 19. století „polabskou Florencií“.
Drážďany

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Příjezd do
JETŘICHOVIC – malebná osada mezi pískovcovými skalami, která je ideálním výchozím místem výletů do
JETŘICHOVICKÝCH STĚN. Pěší výlet do romantického
PAVLÍNINA ÚDOLÍ, které se vine podél zákrut Chřibské
Kamenice. Výlet po naučné stezce na vyhlášené
vyhlídky (MARIINA SKÁLA A VILEMÍNINA STĚNA,
RUDOLFŮV KÁMEN).
2. den – Výlet do německého SASKÉHO ŠVÝCARSKA.
Z obce SCHMILKA turistickou cestou světem skal
SCHRAMMSTEINE. Neobvyklé skalní útvary, úžasné výhledy. Zdatnější mohou dojít až do lázeňského městečka BAD SCHANDAU. Odpoledne možnost koupání
v termálním bazénu Toscana Therme v lázeňském městečku BAD SCHANDAU.
3. den – HŘENSKO – výlet v nejromantičtější části Českého Švýcarska. Cesta přes TŘI PRAMENY na PRAVČICKOU BRÁNU a GABRIELINOU STEZKOU na MEZNÍ
LOUKU. Pohádkově krásná oblast soutěsek řeky
Kamenice. Pěší event. lodní cesta DIVOKOU a EDMUNDOVOU SOUTĚSKOU do městečka Hřensko.
4. den – Výlet do Německa. Hora BASTEI – jedinečný
přírodní útvar s kamenným labyrintem plným roklí
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Valtice

a strží, které jsou přemostěny lávkami. Shora je nádherný výhled na Labe. V lázeňském městečku RATHEN
přejedeme přívozem na druhou stranu Labe. Odpoledne
výlet na tabulové hory KÖNIGSTEIN (zde stojí mohutný
hrad) a LILIENSTEIN, které návštěvníkům poskytují velkolepý výhled sahající od Bad Schandau až po drážďanskou televizní věž.
5. den – MÍŠEŇ – prohlídka města, kostel Panny Marie
s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě, zámek
Albrechtsburg. DRÁŽĎANY – historické centrum města
jemuž dominuje katedrála a zdobí ho Albertinum, Brühlova terasa, vysoká kopule budovy Kunstakademie
a vrcholné dílo dvorního baroka Zwinger.
6. den – Příjezd do německého Saského Švýcarska do
městečka HINTERHERMSDORF. Výlet do soutěsky
KIRNITZSCHKLAMM, kde návštěvníky vozí lodičky. Dále
malebnými soutěskami podél říčky Kirnitzsch (Křinice)
až ke skalnímu tunelu a přes vyhlídkový vrch, ze kterého
je impozantní vyhlídka na velkou část Českého Švýcarska zpět do Hinterhermsdorfu. Příjezd do Prahy ve
večerních hodinách.

Číslo záj.
500-01

Termín
31.7. – 5.8.

Cena
7 390,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím),
5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

ZÁMKY MORAVY A RAKOUSKA
Vychutnejte si atmosféru moravských hradů a zámků
a přírodní jedinečnost Moravského krasu. Zájezd si zpestříte výletem do Rakouska k zámkům z doby Habsburků.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. JAROMĚŘICE
NAD ROKYTNOU – působiště spisovatele Otokara Březiny,
ve kterém se nachází barokní zámecký areál s působivým
kostelem sv. Markéty. V zámku se nachází krásný taneční
sál, tři hudební salonky, sala terrena a římské lázně, čínský kabinet aj.
2. den – Zámek LYSICE – barokní zámek s bohatě zařízenými interiéry a renesanční zahradou, která se vyznačuje jedinečnou zahradní architekturou. MORAVSKÝ
KRAS – největší a nejvýznamnější krasové území v ČR
s více jak 1100 jeskyní, z nichž pět je přístupno veřejnosti. PUNKEVNÍ JESKYNĚ – součást nejdelšího jeskynního systému v ČR, krápníkové prostory, které vedou na dno propasti Macochy, projížďka po podzemní
říčce Punkvě. Propast MACOCHA (138 metrů) – největší
propast tohoto typu ve střední Evropě přístupná ze
dvou vyhlídkových můstků.

Lednice

3. den – ZÁMEK MILOTICE – unikátně zachovalý komplex barokních staveb a zahradní architektury nazývaný též „perla jihovýchodní Moravy“. Zámecký areál
zahrnuje francouzský park, oranžérii, bažantnici, jízdárnu aj. VALTICKO – LEDNICKÝ AREÁL (UNESCO) –
„Zahrada Evropy“, majestátní zámky Lednice a Valtice,
palmový skleník – nejstarší svého druhu v Evropě,
francouzská zahrada, rozsáhlý anglický park s rybníky,
minaret, který nabízí výhled na celý areál aj.
4. den – Výlet do Rakouska: Zámek LAXENBURG – jeden
z nejpůsobivějších zámeckých areálů v Evropě - Starý
zámek, Modrý dvůr, rybník, v jehož středu se nachází
romantický „Františkův hrad“, ve kterém prožil své líbánky císařský pár František Josef I. a Alžběta zvaná
Sissi. Zámek HOF – barokní zámek, který byl jako jedno
z největších a nejpřepychovějších panských sídel
v habsburské monarchii svědkem mnoha velkolepých
slavností. Zámecká zahrada je mistrovským dílem barokní zahradní architektury - sedm teras s ornamentálními záhony, kašnami s vodotrysky a sochami. Mimořádnou pozornost zasluhuje zámecký hospodářský
dvůr „Meierhof“ - největší barokní stavba tohoto typu
ve střední Evropě.
5. den – VRANOV NAD DYJÍ – jedna z nejpozoruhodnějších světských staveb středoevropského baroka.
Návštěvníky zaujmou především bohatě zařízené interiéry, zámecká kaple a středověké hradby. TELČ
(UNESCO) – město s neopakovatelnou pohádkovou
atmosférou, náměstí Zachariáše z Hradce je považováno za renesanční perlu na seznamu Unesco. Renesanční zámek je nádherným příkladem italského umění
u nás. Návrat do Prahy ve večerních hodinách.
Laxenburg

Číslo záj.
501-01

Termín
10.8. – 14.8.

Cena
6 590,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
4x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, vnitřní bazén), 4x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč.

Mikulov

Mariazell

NP JIŽNÍ MORAVY + ALPY

PUTOVÁNÍ
PO KRÁSÁCH JESENÍKŮ

- vodopády a soutěsky Ötscheru +
lázně Laa an der Thaya
Národní park Podyjí – Thayatal patří k nejmenším národním parkům na evropském kontinentu, ale svým
významem, zejména jedinečnou geomorfologií a druhovým bohatstvím rostlin i živočichů je počítán k opravdovým přírodním skvostům obou zemí. Chráněná krajinná oblast Pálava představuje další významné území.
Její jedinečný vápencový reliéf byl zařazen do sítě biosférických rezervací pod záštitou UNESCO. Náš pestrý
zájezd kromě výletů v těchto přírodně zajímavých místech zahrnuje i návštěvu malebných zámků (Lednice,
Vranov nad Dyjí) i dva výlety do rakouských Alp – pohoří
Ötscheru a vykoupání v lázních Laa an der Thaya.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Prohlídka
zámku VRANOV NAD DYJÍ, který se nádherně zrcadlí
ve vodách řeky Dyje a bývá označován „klenotem“ mezi
jihomoravskými zámky. Pěší výlet podél řeky Dyje k impozantnímu skalnímu útvaru HAMERSKÉ VRÁSY,
LEDOVÉ SLUJE do malebné vesničky Lesná.
2. den – Dopoledne výlet do lázní LAA AN DER
THAYA (voda, teplo, světlo, hudba), kde se v šestihektarovém areálu naskýtá možnost využít krytý bazén o teplotě vody 34 °C, ze kterého lze proplavat
do venkovního masážního bazénu, dále do termálního bazénu o teplotě 36 °C. Bazény jsou prosvětlené
s podvodní reprodukovanou hudbou. Odpoledne návštěva LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU, který byl
zapsán do Seznamu památek světového kulturního

Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní,
kulturní i historické. Setkáváme se zde s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými i architektonickými památkami včetně lidové architektury.

dědictví UNESCO. Návštěva zámku LEDNICE, možnost pěší procházky v nádherném rozlehlém parku.
3. den – Výlet do rakouských Alp – rakouského národního parku ÖTSCHER-TORMÄUER. Pěší vycházka divokou alpskou krajinou soutěsek („Otcovy příkopy“),
peřejí a vodopádů (vodopád LASSINGFALL). Návštěva
poutního místa MARIAZELL.
4. den – Rakouská část NP PODYJÍ – národní park
Thayatal. Prohlídka hradu HARDEGG z 12. století, který
je velmi zajímavý, neboť hrad s výjimkou zemětřesení
v 18. stol., nebyl nikdy významně poškozen. Odpoledne
prohlídka ZNOJMA (románská rotunda, rozsáhlé
městské sklepy, plovárna).

5. den - Celodenní výlet do oblasti WACHAU – romantické městečko KREMS, poté oblíbená vyhlídková plavba lodí po Dunaji z Kremsu do Melku (loď
se platí na místě). Plavba údolím Wachau se středověkými hrady, malebnými městečky a stráněmi s vinicemi. MELK – nejvelkolepější klášter v Rakousku
s krásnými interiéry a výhledem na dunajské údolí.
Stavitel Jakob Prandtauer mistrovsky zakomponoval
své umělecké dílo do půvabné dunajské krajiny.
6. den – Výlet v oblasti hlavního hřebene PÁLAVSKÝCH VRCHŮ po nádherných vápencových bradlech s unikátními rostlinnými společenstvy. Cesta
z MIKULOVA (městská památková rezervace) přes
Stolovou horu a Děvín do Dolních Věstonic. Příjezd
do Prahy ve večerních hodinách.
Číslo záj.
502-01
502-02

NP Ötscher-Tormäuer

Termín
17.7. – 22.7.
14.8. – 19.8.

Cena
7 490,7 990,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, vnitřní bazén), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

Program zájezdu:
1. den - Ráno odjedeme na pomezí Orlických hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU. Zde pod Kralickým Sněžníkem
ve výšce 1116m n.m. vyjedeme lanovkou variantně pěšky
na hřeben Slamníku a pokračujeme na unikátní STEZKU
V OBLACÍCH, která se vypíná 58,8 m nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu Slamníku.
Jedinečné výhledy na Jeseníky, Kralický Sněžník, Krkonoše a do Polska. K večeru příjezd na ubytování do
Loučné nad Desnou, večeře.
2. den - Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy
PRADĚD. Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5
km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme
(5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY, prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický
výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově
Studánce.
3. den - Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po
trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5
km) – sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický
výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět
a strávit volný čas v Červenohorském sedle.
4. den - Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací
elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ. Návštěva zlatokopeckého skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH, kde uvidíme
repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady. Zbytek
dne strávíme v REJVÍZU, horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace
a naučná stezka k Mechovému jezírku.
5. den - Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ. Návštěva lázeňského města JESENÍK, v jehož historii cinká
zlato a stříbro. Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na
zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova
naučná stezka. Individuální volno ve městě.
6. den - Po snídani odjíždíme přes VELKÉ LOSINY, kde
si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru a Ruční papírnu, kde se
ruční papír vyrábí už přes 400 let. Variantně pro
zájemce relaxace v termálním parku TERMÁLY
LOSINY, regenerační vodní svět, bazény napouštěné
přírodní termální vodou. Návrat domů.
Číslo záj.
503-01
503-02

Termín
5.7. – 10.7.
2.8. – 7.8..

Cena
7 790,7 790,-

Odjezd: B též z Pardubic, Hradce Králové.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem vč. výletů, 5x ubytování v hotelu (2 lůžk. pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi, průvodce, rekreační poplatek.
Fakultativně: poj. storna 120 Kč, 1/1 pokoj- 1400 Kč
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Mnichov

ŠUMAVA A BAVORSKO

Mnichov, Pasov, Regensburg,
Bavorský les
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Dojezd
na Špičák, výjezd lanovkou na PANCÍŘ - krásné výhledy na západní část Šumavy. Za jasného počasí lze
spatřit i vrcholky Alp. Sestup do Špičáckého sedla
a pokračujeme k jezerům - ČERNÉMU a ČERTOVU
JEZERU, šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu.
2. den – PASOV – město ležící na soutoku tří řek (Dunaje, Innu, Ilzu). Poloha historického centra ležícího
na ostrohu mezi Innem a Dunajem turistům bere
dech. To vše ještě podtrhuje pevnost ležící na sousedním ostrohu (Dunaj, Ilz), katedrála sv. Štěpána
a památky, kterým italští umělci po požárech v letech
1662 a 1680 dali barokní, rokoková a neoklasicistní
průčelí.
3. den – Výlet na hrad KAŠPERK postavený Karlem
IV. na ochranu zemské stezky. Cestou zřícenina
PUSTÝ HRÁDEK, ze které je pěkný výhled na okolní
šumavskou krajinu. Odpoledne návštěva POVYDŘÍ.
Cesta nejmalebnější částí z ANTÝGLU na ČEŇKOVU
PILU. Toto kaňonovité údolí je považováno za nejromantičtější u nás. Cesta vede podél řeky plné balvanů,
obřích kamenných hrnců, srázů posetých kamennými
moři a skalními útvary. V polovině cesty uvidíte
TURNEROVU CHATU zasazenou v nejdramatičtější
části údolí.
Regensburg

4. den – MNICHOV – metropole Bavorska oplývající
zajímavými pamětihodnostmi. Náměstí Marienplatz
s impozantní neogotickou radnicí, stará radnice,
Frauenplatz s dominantní katedrálou Frauenkirche,
symbolem Mnichova, jejíž věže dosahují 98 m, pěší
zóny, pivnice aj.
5. den – Výlet do německé části Šumavy – BAVORSKÉHO LESA. Možnost výjezdu lanovkou na GROSSER
ARBER (Velký Javor) 1 456 m. Turistika v okolí, jezero
Grosser Arbersee, možnost projížďky loďkou. Městečko BODENMAIS.
6. den – REGENSBURG – jedno z nejlépe zachovalých
německých historických měst s mnoha zachovalými
románskými a gotickými památkami. V roce 1996 bylo
historické centrum Regensburgu zapsáno na seznam
světového dědictví UNESCO. Odjezd do Čech. Příjezd
v pozdních večerních hodinách.
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Číslo záj.
504-01

Termín
8.8. – 13.8.

Cena
7 590,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování (dvoulůžkové pokoje s přísl.), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
Pasov

Číslo záj.
505-01

Termín
14.7. – 18.7.

Cena
5 790,-

Odjezd: Též Slaný, Příbram, Písek.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 4x nocleh v hotelu
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídani, služby
průvodce. Fakultativně: 4x večeře - 720 Kč/os. Pokoj
1/1 - 990 Kč. Pojištění storna 100 Kč.

KRÁSY ŠUMAVY

ŠUMAVA, ZÁMKY A KLÁŠTERY
NA VLTAVĚ
Program zájezdu:
1. den – Ráno odjezd do jižních Čech. Zastávka v rozsáhlém KLÁŠTEŘE VE ZLATÉ KORUNĚ. Odpoledne jedno
z nejkrásnějších českých měst - ČESKÝ KRUMLOV.
V podvečer příjezd na Šumavu, ubytování v hotelu.
2. den – Dopoledne prohlídka kláštera ve VYŠŠÍM
BRODU. Dále pak přejedeme k hradu ROŽMBERK.
Odpoledne ná-vštěva vodní elektrárny Lipno a možnost projít stezkou v korunách stromů. Stezka je
zakončená vyhlídkovou věží vysokou 40 metrů
a naskytne se vám z ní výhled na téměř celou část
Lipenského jezera - pro odvážlivce možnost sjet dolů
z věže tobogánem.
3. den – Volný den, možnost projížďky raftem po Vltavě,
případně fakultativní výlet do Pasova (280 Kč).
4. den – Turistická vycházka BOUBÍNSKÝM PRALESEM.
Odpoledne se pak zastavíme v historickém městě
PRACHATICE - město je od 1981 městskou památkovou
rezervací.
5. den – Dopoledne nenáročná turistická procházka
po nejkrásnějších partiích Šumavy - oblast KVILDY,
ANTÝGLU a MODRAVY. Odpoledne se vydáme na hrad
KAŠPERK, významný hrad císaře Karla IV. a také
místo, kde se odehrával děj filmu Anděl Páně. Následovat bude krátká zastávka u kostela SV. MOUŘINCE
v ANNÍNĚ, který známe ze stejné pohádky. Večer
návrat do Prahy.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd v dop. hod., navštívíme hrad VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce
a unikátní gotický kamenný most.
2. den – Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního
potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉMU JEZERU, rozlévajícího se na svazích Poledníku - rozhledna POLEDNÍK, nejhezčí kruhový rozhled na Šumavu.
3. den – NP ŠUMAVA, největší český národní park s 680
km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených a také nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1253 m), stylová
šumavská stavení, roztroušená po stranách Hamerského
potoka. Prohlídka slatě, poté sjedeme do horské
MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý Královácký
dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ, horská obec založena dřevaři r. 1720.
4. den – Výjezd lanovkou na PANCÍŘ - krásné výhledy na
západní část Šumavy. Za jasného počasí lze spatřit
i vrcholky Alp. Sestup do Špičáckého sedla a pokračujeme
k jezerům - ČERNÉMU a ČERTOVU JEZERU, šumavská
jezera jsou jediná jezera ledovcového původu.
5. den – NP BAVORSKÝ LES na německé straně (920
km2), VELKÉ JEZERO s nejvyšší horou celé Šumavy Velký
Javor. Turistické procházky v této oblasti. Fakult. výjezd
lanovkou na vrchol VELKÉHO JAVORU. Při zpáteční cestě
sklárny v BODENMAIS, nejznámější a nejnavštěvovanější
lázeňské místo Bavorského lesa.
6. den – Městečko KAŠPERSKÉ HORY s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad KAŠPERK, zřícenina
Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, KRÁLOVSKÝ KÁMEN, krásné a tajemné místo Šumavy. JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park.
7. den – Po snídani navštívíme “bránu Šumavy” SUŠICE.
Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina.

zámek Hluboká

Číslo záj.
Termín
Cena
Odjezd
506-01
22.8. – 28.8.
8 290,B, C
506-02
5.9. – 11.9.
8 290,B, C
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování (2lůžk.
pokoje s vlastním sociálním zařízením), 6x polopenzi,
průvodce, poj. léčebných výloh v SRN, pobyt. taxu.
Fakultativně: pojištění storna 140 Kč. 1/1 pokoj nelze.

Malá Fatra

ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY, NP STOLOVÉ
HORY A ORLICKÉ HORY
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Historické
město POLICE NAD METUJÍ s barokním klášterním komplexem, radnicí z r. 1617 a starou školou z r. 1785. Pěší
turistika v oblasti SKAL OSTAŠ A KOČIČÍCH SKAL (několik kratších variant dle vlastního výběru). Ostaš je výrazná, silně rozčleněná stolová hora, jejíž území je tvořeno dvěma krami. Ve východním úbočí vyšší kry najdete
Horní labyrint, nižší severovýchodní kra Ostaše, skrývá
rozsáhlý Dolní labyrint s Kočičím hradem. Příjezd na
ubytování.
2. den – OBLAST ADRŠPAŠSKÝCH SKAL: skalní útvary
se rozkládají v nadmořské výšce kolem 500 metrů. Jde
o rozmanité skalní útvary a pískovcové věže až 100
metrů vysoké. Pěší trasa z městečka Teplice nad Metují
(vstupní brána do Adršpašských skal), kolem STŘÍBRNÉHO PRAMENE k JEZÍRKU, možnost velmi zajímavé
plavby po Jezírku a dále kolem romantických skalních
útvarů SKALNÍ KAPLE, OZVĚNA k vodní nádrži Pískovna do Adršpachu.

Broumovské skály
3. den – OBLAST BROUMOVSKÝCH SKAL: Broumovské
stěny skrývají mnoho kouzelných míst. Jedná se o výrazný nesouměrný horský hřbet, z něhož vystupuje celá
řada skupin pískovcových skalních útvarů, lemujících
četné rokle. Pěší trasa od turistické CHATY HVĚZDA.
Hvězda je barokní kaple z 18. stol. a dřevěná chata z 19.
stol. postavená ve švýcarském slohu (dnes restaurace).
Naskýtá se odtud nádherný výhled na Broumovskou
kotlinu a okolní české i polské hory. Odtud budeme pokračovat do nejkrásnějších partií Broumovských stěn
a na četná vyhlídková místa (SUPÍ HNÍZDO, MODRÝ KÁMEN a BROUMOVSKÁ VYHLÍDKA) a dojdeme k autobusu
do Slavného. BROUMOV je městem s bohatou historií
a množstvím kulturních památek. Historické centrum
Broumova s měšťanskými domy, morovým sloupem
a několika kostely je městskou památkovou zónou. Další
významnou památkou je hřbitovní kostel P. Marie - nejstarší dřevěná sakrální stavba v Čechách.
4. den – Polodenní výlet do Polska – NP STOLOVÉ
HORY: ráz polských Stolových hor (Szczeliniec a Bledne
Skaly) je zcela odlišný od ostatních pohoří v oblasti.
Jednotlivé skály zvětrávají nestejnoměrně a vytváří
tak rozdílné pásy se stržemi a fantastickými skalními
útvary. Vydáme se na nádhernou pěší trasu z KARLÓWA
do oblasti SZCELINIEC MALY a SZCELINIEC WIELKI

BESKYDY, MALÁ FATRA
- léto na Valašsku
Náš týdenní program v regionu Moravsko-slezských Beskyd Vám nabízí aktivní formu letního odpočinku - turistiku, výlety za kulturními a historickými památkami tohoto regionu i přilehlých sousedních zemí Polska
a Slovenska a samozřejmě i odpočinek u vody. Zájezd je
vhodný pro turisty všech věkových kategorií, od dětí až
po seniory.

Adršpašské skály
(919 m) je nejvyšším vrcholem národního parku a zároveň nejvyšším pískovcovým vrcholem Polska. Z vyhlídek
na okrajových skalách plošiny se nabízejí úchvatné pohledy na okolní české i polské hory a Broumovskou
kotlinu. Naše trasa skončí opět na stejném místě v Karlówě. Odpoledne prohlídka NÁCHODA včetně zajímavého zámku.
5. den – CHKO ORLICKÉ HORY: ze SEDLA ŠERLICH se
vydáme na jedinečný vyhlídkový vrchol DEŠTNÁ
(1 115 m). Přes Luisino údolí sestoupíme pak do Deštného
v Orlických horách, kde nás bude čekat autobus. NOVÉ
MĚSTO NAD METUJÍ - jedinečné historické městské
centrum s krásně vyzdobeným barokním zámkem.
6. den – Druhý výlet v oblasti ORLICKÝCH HOR: od
BUNKRU „ NA HOLÉM“ v dosud viditelné linii opevnění
z let 1936 až 1938 se vydáme k prohlídce dělostřelecké
pevnosti HANIČKA z prvorepublikového období. Od pevnosti potom projdeme pod Anenským vrchem až
do HORNÍ ROKYTNICE kde nás bude čekat autobus. Zastávka v ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH – zámek
a pozůstatky židovského hřbitova. Historická část města
je vyhlášena městskou památkovou zónou. Návrat do
Prahy ve večerních hodinách.
Číslo záj.
507-01

Termín
29.6. – 4.7.

Cena
6 990,-

Odjezd
B

Odjezd: B též z Pardubic, HK.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování (2 lůžk. pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi.
Fakultativně: pokoj s balkonem v 1. patře - 350
Kč/os./pobyt, pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

Program zájezdu:
1. den – V ranních hodinách odjezd do Beskyd. Po
cestě zastávka v OLOMOUCI - v historickém jádru
města, které vznikalo od počátku 11. stol., se nachází
několik velkých náměstí, na Horním náměstí stojí
radnice s orlojem z 15. století, Herkulova a Caesarova
kašna, a především památka UNESCO sloup Nejsvětější Trojice z r. 1740. V arcibiskupském dómu
sv. Václava je hrobka českého krále Václava III., zavražděného r. 1306 právě v Olomouci. Večer ubytování v hotelu v Rožnově p. Radhoštěm.
2. den – Turistická vycházka přes PUSTEVNY, RADHOŠŤ a ČERNOU HORU.
3. den – Celodenní výlet do Polska. Kolem poledne příjezd do KRAKOVA (UNESCO), sídelního města polských
králů s dominantou hradu Wawel. Pozdě večer návrat
zpět do hotelu.
4. den – Volno, možnost koupání nebo turistické vycházky v Beskydech.
5. den – Celodenní výlet na Slovensko do oblasti Malé
Fatry a Oravy. Dopoledne turistická vycházka přes
JÁNOŠÍKOVÉ DIERY do VRÁTNÉ DOLINY. Odpoledne
návštěva hradu ORAVSKÝ PODZÁMOK. Večer návrat
zpět do hotelu.
6. den – Dopoledne návštěva rozsáhlého komplexu
ROŽNOVSKÉHO SKANZENU – Valašského městečka,
valašské dědiny i starého hamru a pily. Odpoledne volno,
možnost koupání.
7. den – Dopoledne odjezd z hotelu. Po cestě zastávka
v KROMĚŘÍŽI, prohlídka zámku a zahrad. V roce 1997
byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým
městem České republiky a o rok později byl zdejší
Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou
zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. V podvečer příjezd do Prahy.

Číslo záj.
508-01
509-01

Termín
9.8. – 15.8.
*27.7. – 1.8.

Cena
7 990,6 990,-

*Tento o 1 den kratší zájezd má mírně odlišný program. Přesný program žádejte v CK nebo najdete na
internetu pod názvem „Léto na Valašsku“.
Cena zahrnuje: 6x (*5x) nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím), 6x (*5x) polopenzi, dopravu autobusem, průvodce.
Fakultativně:
pojištění léčebných výloh a storna 250 Kč/*210 Kč, 1/1
pokoj - 1200 Kč / *1290 Kč.
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Karlovy Vary

KRUŠNÉ HORY S VÝLETEM
PARNÍM VLÁČKEM
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. KARLOVY
VARY – největší české lázně. Procházka v lázeňském centru města,možnost prohlídky podzemí Vřídla, možnost
navštívit nejstarší lázeňskou vyhlídku s kamzíkem - Jelení
skok. Ubytování v Božím Daru.
2. den – BOŽÍ DAR – nejvýše položené město ve střední
Evropě, centrum letní i zimní turistiky. Je zde vlastivědné
muzeum se sbírkou všech razítek, která byla použita na
tzv. Ježíškově poště. Turistika v malebné krušnohorské
krajině v okolí Božího Daru, různé trasy vhodné pro méně
i více zdatné turisty. Božídarské rašeliniště - přírodní
rezervace s naučnou stezkou o délce 3,2 km a dvanácti
zastávkami s typickou rašeliništní florou. Ježíškova cesta
- okruh o délce 5,6 km nebo 12,9 km navazující na naučnou stezku.
3. den - Celodenní výlet na německou stranu Krušných
hor. OBERWIESENTHAL - hodinová cesta historickým
parním vláčkem krušnohorskou krajinou. ANNABERGBUCHHOLZ - historické hornické město, SEIFFEN - krušnohorská obec s tradiční výrobou dřevěných hraček
a vánoční dekorace, prohlídka hračkářské dílny s možností vyzkoušet si výrobu. Muzeum hraček a dekorace.

Mariánské Lázně

Karlovy Vary

FICHTELBERG (1.215 m n. m.) - nejvyšší hora Saska
s krásným výhledem a atrakcí Zvon míru. Pěšky pohodovou cestou zpět do Božího Daru. Cesta na oba vrcholy
i zpět je nenáročná, přesto bude pro klienty k dispozici
autobus.
6. den - Královský hrad a město LOKET, dnes krásně zrekonstruované. Hrad a zámek BEČOV NAD TEPLOU se
vzácným relikviářem sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou České
republiky. Příjezd v odpoledních až večerních hodinách.
Číslo záj.
510-01

Termín
4.7. – 9.7.

Cena
6 990,-

Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Zelený Dům,
5x polopenzi, dopravu autobusem, průvodce.
Fakultativně: 1lůžkový pokoj - 1400 Kč (omezený
počet), pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK,
FRANCKÉ ŠVÝCARSKO A SMRČINY
Loket
4. den - HORNÍ BLATNÁ, bývalé královské horní město
s velkorysým kostelen sv. Vavřince a muzeem cínu. Od
něj turistická naučná stezka Vlčí jámy (cca 5 km) se
sedmi zastávkami až na BLATENSKÝ VRCH s rozhlednou s působivým výhledem na saskou stranu hor a ke
Klínovci. ABERTAMY, bývalé horní město vyhlášené
výrobou rukavic. Vrch PLEŠIVEC (1028 m n.m.), dnes
nový lyžařský areál, s osmibokou rozhlednou, ze které
je úžasný výhled na hřebeny Krušnohoří.
5. den - KLÍNOVEC (1.244 m n. m.) - nejvyšší vrchol Krušných hor a oblíbený turistický cíl s kamennou rozhlednou,

Fichtelberg
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2. den – FICHTELGEBIRGE (Smrčiny) – pramenné pohoří čtyř velkých řek. Univerzitní město BAYREUTH –
centrum wágnerovských slavností. Přejezd do
Bischofsgrün. Výjezd lanovkou na jeden z nejvyšších
vrcholů Smrčin OCHSENKOPF (1 024 m), rozhledna.
Pěší výlet (cca 6 km) kolem pramenů Mohanu
k romantickému lesnímu jezeru FICHTELSEE.
3. den – Královský hrad a město LOKET, dnes krásně
zrekonstruované, proslavené Karlem IV. a nejstarším
meteoritem na světě. KARLOVY VARY – největší české lázně proslulé teplými prameny, zejména nejznámějším Vřídlem, i příjemnými procházkami v okolních lesích (procházka ke Kamzíkovi).
4. den – FRÄNKISCHE SCHWEIZ (Francké Švýcarsko)-oblast krasových jeskyní, divokých skal a romantických hradů. TEUFELSHÖHLE (Ďáblova jeskyně)-největší krápníková jeskyně v Německu.
Městečko POTTENSTEIN s hrázděnými domy a s dominantním hradem na skále. Cesta romantickým
údolím s řadou hradů a bizarními skalními útvary do
lázeňského městečka GÖSSWEINSTEIN, které je vyhlášeným poutním místem s nádhernou barokní bazilikou.
5. den – BAMBERK – malebné město, sídlo arcibiskupství s císařským dómem ze 13. stol. Při zpáteční
cestě zastávka u pramene řeky OHŘE ve Fichtelgebirge.
6. den – CHEB – jediná říšská falc na území Česka,
proslavená budova Špalíček na náměstí, Chebský
hrad, místo proslulé zavražděním Albrechta z Valdštejna. SOOS – přírodní rezervace – malý český
Yellowstone. Rašeliniště s mofetovými kráterky s unikajícím oxidem uhličitým a kloktajícím bahnem. Hrad
SEEBERG – původně románský hrad ze 13. stol.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – městská památková rezervace, malé pohodové empírové lázně s nenarušenou
slohovou jednotou lázeňského centra. Příjezd do
Prahy večer.
Číslo záj.
511-01

Termín
30.7. – 4.8.

Cena
7 390,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

Podrobně navštívíme oblast západočeských lázní, před
150 lety mondénní centrum Evropy, dnes již krásně restaurovaná lázeňská města i přírodní rarity, vřesoviště a
rašeliniště, zajímavé hrady. V Německu si prohlédneme
romantickou oblast plnou bizarních skal a hradů Franckého Švýcarska i nádherné lesy a jezera příhraničních
Smrčin.
Program zájezdu:
1. den – Klášter premonstrátů TEPLÁ – s velkou klášterní knihovnou a chrámem Zvěstování Panny Marie.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – fascinující město proslavené poslední láskou J. W. Goethe a v současnosti zpívající fontánou. Rašeliniště KLADSKÁ – naučná stezka v historické honitbě ve Slavkovském lese.

Nové Hrady

ZÁMKY, PAMÁTKY UNESCO
A PŘÍRODNÍ KRÁSY MORAVY
Střední Morava je velmi rozmanitým krajem s bohatým
historickým dědictvím a nádhernou přírodou. Naše trasy
Vás zavedou na nejkrásnější místa moravských hor, seznámí Vás se zdejšími památkami UNESCO a hlavně budete moci ocenit nesmírnou rozmanitost šlechtických
hradů, zámků a církevních staveb v tomto regionu.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd Prahy v ranních hodinách. Jedinečný
nádherný rokokový zámek NOVÉ HRADY u Litomyšle,
přezdívaný též „České Versailles“ či „Malý Schönbrunn“. Procházka v přírodní rezervaci TOULCOVY
MAŠTALE, kde Vás okouzlí skalní pískovcové labyrinty
v borových lesích. Dojezd na ubytování.
2. den – Výlet do BESKYD, PUSTEVNY – obec v sedle
v nadmořské výšce 1018 m n. m., dřevěné stavby podle
Kroměříž

riéry, významná obrazárna a knihovna. Návštěva pohádkového zámku LEŠNÁ s bohatě zařízenými komnatami v areálu vyhlášené ZOO.
5. den – Středověký královský hrad BUCHLOV, známý
z lidové písničky, místo vyhledávané filmaři. Zámek
BUCHLOVICE – barokní komplex s překrásnou zahradou
ve francouzském stylu. Nejvýznamnější moravské poutní
místo VELEHRAD, pravděpodobně bývalé středisko
slavné Velkomoravské říše, spojené s cyrilometodějskou
tradicí.
6. den – Výlet do JESENÍKŮ, zastávka v miniaturních
lázních KARLOVA STUDÁNKA, výjezd autobusem
k chatě Ovčárna, výstup (cca 3,5 km, 250 m převýšení)
na nejvyšší vrchol Moravy PRADĚD (1491 m), možnost
dalekého výhledu z rozhledny vysoké 73 m. Pro zájemce sestup po naučné stezce (cca 6 km) údolím
Bílé Opavy zpět do Karlovy Studánky. Zastávka
v městě ŠTERNBERK, jehož dominantu tvoří hrad z 13.
století. Návrat do Prahy ve večerních hodinách.
Číslo záj.
512-01
512-02

Termín
26.7. – 31.7.
6.8. – 11.8.

Cena
6 590,6 590,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x snídani.
Fakultativně: 5x večeře – 825 Kč, pojištění storna zájezdu – 120 Kč/os.

návrhu architekta Jurkoviče, nenáročný výstup ke
slavné soše boha Radegasta, případně na Radhošť (cca
8 km celkem). ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – vyhlášený
skanzen Valašské muzeum v přírodě, Jurkovičova rozhledna aj.
3. den – Dopoledne návštěva majestátního hradu
BOUZOV. Přejezd do OLOMOUCE – prohlídka historické
metropole Moravy, významná památková rezervace,
Horní náměstí se sloupem Nejsvětější trojice (zapsaný
na seznamu UNESCO), radnice s orlojem, kašny, paláce,
arcibiskupský dóm sv. Václava, Olomoucký hrad aj. Návštěva významného poutního místa SVATÝ KOPEČEK
a baziliky Panny Marie, které tvoří dominantu zdejšího
kraje.
4. den – „Perla Moravy“ KROMĚŘÍŽ – jedno z nejkrásnějších měst na Moravě, Arcibiskupský zámek se zahradami zapsané do seznamu UNESCO, hodnotné inteBouzov

PŘÍRODNÍ KRÁSY
A PAMÁTKY SLOVENSKA
+ TERMÁLY BOJNICE
Trenčín

obce ČIČMANY s lidovými dřevěnými domy zdobenými
bílými ornamenty. Na závěr dne nenáročná procházka
z Fačkovského sedla podél říčky Nitry až k jejím pramenům, označeným malou kapličkou. Dojezd do BOJNIC
na ubytování.
2. den – BOJNICE – dopoledne procházka městem
a krásně upraveným lázeňským areálem, poté prohlídka
jedinečného zámku, který získal svou podobu po
romantické přestavbě a který patří k nejrozsáhlejším
na Slovensku. Odpoledne koupání na termálním koupališti či v některém z vyhlášených lázeňských domů, případně vyhlášená bojnická zoologická zahrada.
3. den – Den věnovaný kráse pohoří MALÁ FATRA. Turistika v nádherné oblasti JANOŠIKOVE DIERY – úzké
soutěsky s mnoha vodopády a dřevěnými lávkami či
žebříky. Zřícenina hradu STREČNO, který se mocně
vypíná nad údolím Váhu.
4. den – NITRA – starobylá metropole stejnojmenného
knížectví, které bylo v 9.století připojené ke slavné Velkomoravské říši. Nitranský hrad, v jehož areálu se nachází starobylá katedrála svatého Emerama, „Horní“
město s bohatými měšťanskými a kanovnickými domy.
Zastávka v TOPOLČIANKÁCH - oblíbené místo T.G.Masaryka, půvabný empírový Kaštiel (Zámek), prohlídka
Národního hřebčína.
5. den –Návštěva dvou významných svobodných horních
měst, kde se těžilo zlato a stříbro. BANSKÁ ŠTIAVNICA
s cenným historickým centrem zapsaným do seznamu
UNESCO. Odpoledne kouzelná KREMNICA – Městský
hrad, pozdně barokní impozantní morový sloup na centrálním náměstí.
6. den – TRENČÍN – jedno z nejstarších slovenských
měst na řece Váh, návštěva Trenčianského hradu, výrazné dominanty středního Pováží. Návrat do Prahy ve
večerních hodinách.
Číslo záj.
513-01

Termín
1.8. – 6.8.

Cena
7 990,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
– 210 Kč

Náš zájezd kombinuje návštěvu zajímavých přírodních
krás Slovenska s cestami za kulturním dědictvím. Vedle
příjemných procházek v nádherné přírodě Vás provede
skutečně všemi obdobími historie Slovenska. Prostý nápis na skále v Trenčíně připomíná velkolepou Římskou
říši, Nitra slavnou Velkou Moravu, hrady a horní města
Banská Štiavnica a Kremnica dávají představu o drsném,
ale i prosperujícím středověku a novodobějších dějin
se dotknete například v Topolčiankách. Kdo by se nechtěl
zúčastnit některého z výletů, může strávit den koupáním
v termálech v Bojnicích.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
Zastávka v RAJECKÉ LESNÉ, kde se nachází největší
pohyblivý betlém na světě. Návštěva unikátní rázovité
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Dachstein

Achensee

ALPY PRO SENIORY
– NÁDHERNÁ PŘÍRODA
TYROLSKÝCH ALP

Innsbruck

+ Innsbruck, zámek Ambras, Bad Tölz
Tento zájezd bez nočních přejezdů je určen zejména
pro klienty, kteří milují hory, ale preferují poznávání,
vyhlídky bez pěší turistiky pouze s nenáročnými procházkami. Zájezd vás zavede na nejkrásnější místa
Tyrolska včetně jeho hlavního města Innsbrucku. Cesta
je zpestřena prohlídkou malebného Bad Tölzu (populárního ze seriálu Big Ben) ležícího v podhůří bavorských Alp na řece Isar.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
Příjezd do Bavorska. Městečko BAD TÖLZ proslavené
také seriálem Big Ben s komisařem Berghammerem.
Město rozděluje řeka Isar na lázeňskou část a historickou část s nádherným náměstím. Na náměstí
můžete nalézt budovu, kde se nacházelo seriálové
komisařství. Velké náměstí též obklopují krásné domy
s malovanými štíty. Následuje jeden z alpských klenotů - tyrolské jezero ACHENSEE - procházka podél
jezera, které je nádherně zasazené mezi alpské
vrcholky pod mohutným masivem ROFANSPITZE.
2. den - Výlet z lázeňského městečka IGLS lanovkou
pod VRCHOL PATSCHERKOFEL, kde se nachází panoramatická vyhlídka s výhledy na údolí města Innsbruck a na protější mohutný skalní hřeben
KARWENDELGEBIRGE. Prohlídka zámku AMBRAS renesanční zámek ležící ve výšce 635 m n.m. blízko
Innsbrucku postavený v šestnáctém století na místě
hradu z desátého století. Zámek je spojen s arcivévodou Ferdinandem II. a sloužil jako jeho bydliště.
Zámek obklopuje pěkná zámecká zahrada. Metropole
Tyrolska INNSBRUCK – historické centrum, městské
brány, Zlatá stříška (Goldenes Dachl), pozdně gotický
arkýř císaře Maxmiliána I., barokní dóm svatého
Jakuba, Císařský zámek, Dvorní kostel aj.
3. den - Den věnovaný nádhernému údolí ÖTZTAL.
Výjezd lanovkou na vrchol HOCHOETZ – možnost
pěkné vycházky s výhledy na vrcholky obklopující

Stubeinfall
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údolí Ötztal. Odpoledne procházka z městečka
UMHAUSEN k monumentálnímu vodopádu STUIBENFALL, který ve dvou stupních padá do hloubky 150 m.
Kolem celého vodopádu bylo vybudováno visuté
kovové schodiště, ze kterého se naskýtají úžasné
pohledy na padající vody vodopádu. Při cestě lze návštívit muzeum ledovcového muže Ötziho.
4. den - Průjezd krásným údolím ZILLERTAL do
střediska HINTERTUX. Výjezd lanovkou na ledovec
TUX do výšky 3270 m. Z vyhlídkové plošiny se otevírají
dechberoucí pohledy na ledovce a přes 3000 m
vysoké štíty Alp. Vycházka malebným údolím podél
potoka Tuxbach. Odjezd do Čech. Příjezd do Prahy
v pozdních večerních hodinách.
Číslo záj.
462-01
462-02

Termín
13.6. – 16.6.
19.9. – 22.9.

Cena
7 390,7 390,-

nachází romantické vodopády, ev. relaxace v termálních
lázních Felsenbad.
3. den – Výjezd lanovkou na SCHMITTENHÖHE
(1956 m), významný rozhledový bod s výhledy na Vysoké
Taury a Kitzbühelské Alpy i na jezero Zellersee. Návštěva
ZELL AM SEE – lázně u stejnojmenného jezera se secesními hotely a nábřežní promenádou. SOUTĚSKA
KITZLOCHKLAM – jedna z nejkrásnějších soutěsek v Alpách s množstvím přírodních jezírek, skalních útesů kolem bouřících vod řeky Rauriser Ache.

Odjezd
A
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
140 Kč.

NEJKRÁSNĚJŠÍ JEZERA,
SOUTĚSKY A VRCHOLY
RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH ALP
Tento zájezd Vás zavede za romantikou rakouských a německých Alp k jedinečným jezerům, ve kterých se zrcadlí
rozeklané štíty hor, na krásné vyhlídkové vrcholy i k dalším
přírodním zajímavostem jako jsou soutěsky a ledová jeskyně.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
Pěkná procházka pod severní stěnou DACHSTEINU kolem
jezer VORDERER A HINTERER GOSAUSEE, kde z vod jezera vyrůstá ohromný, ledovcem pokrytý Dachstein. Zájemci si mohou vyjet lanovkou na vyhlídkový bod a dojít
k chatě GABLONZER HÜTTE odkud jsou pohledy na jezera a Dachstein z výšky. Nocleh.
2. den – Výlet do srdce národních parku VYSOKÉ TAURY.
Procházka jedinečnou soutěskou LICHTENSTEINKLAMM po dřevěných mostkách nad dravou bystřinou.
Výlet do malebného termálního údolí GASTEINERTAL.
Výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL, kde se nachází jedinečná turistická atrakce – „visutý most“. Návštěva
proslulých lázní BAD GASTEIN, kde se přímo v centru

4. den - Výlet k romantickému jezeru KÖNIGSSEE pod
monumentálním skalním masivem Watzmannu. Zájemci
mohou absolvovat projížďku loďkou ke kostelu Sv. Bartoloměje a až k jezeru OBERSEE (na obou místech lze vystoupit na libovolnou dobu, od kostela sv. Bartoloměje
možnost vycházky k Ledovcové kapli ve stěně Watzmannu,
na druhém místě procházka k jezeru OBERSEE, které je
lemováno strmými skalními štíty).Návrat do Čech ve večerních hodinách.
Číslo záj.
463-01

Termín
13.6. – 16.6.

Cena
6 790,-

Odjezd
E

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
3x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídaně.
Fakultativně: 3x večeře – 540 Kč, pojištění léčebných
výloh a storna 140 Kč.
jezero Königssee

TYROLSKÉ ALPY
A ÚDOLÍ ALPBACHTAL
- s Alpbachtalskou slevovou kartou
- lanovky na výlety v ceně
Tento pohodový zájezd Vám zpříjemní „Alpbachtalská
slevová karta“, která umožňuje využití lanovek v údolí
Alpbachtal zdarma. Navštívíte vrcholy s krásnými
vyhlídkami na okolní horské skupiny, také jezero
Achensee, které je romanticky obehnáno vysokými
horami a cestou zajímavý zámek Herrenchiemsee,
který je situován na ostrově v největším bavorském
jezeře a obklopen parkem vybízejícím k pěkné procházce.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
CHIEMSEE – největší jezero Bavorska obklopené
z jihu malebnou alpskou scenérií. Vyhlídková
plavba na ostrov k zámku HERRENCHIEMSEE.
Zámek leží na ostrově, který v roce 1873 koupil
Ludvík II se záměrem zde vybudovat repliku Versailles. Projekt nebyl dokončen, ale přesto na ostrově
můžete obdivovat fontány v zahradách zámku a velkolepou centrální část zámku. Dojezd na ubytování.
2. den – NIEDERAU – výjezd lanovkou MARKBACHJOCHBAHN ke stejnojmenné chatě a pěší okruh
kolem vrcholu Roßkopf s krásnými panoramaty
okolních horských skupin a vrcholů. Odpoledne prohlídka městečka KUFSTEIN – turistické a lázeňské
středisko, nad kterým se efektně vypíná pevnost
Feste Kufstein. V centru můžeme vidět gotický kostel sv.Víta, kapli Nejsvětější Trojice aj.
3. den – ALPBACH – výjezd lanovkou k chatě
HORNBODEN a pěší výlet malebnou panoramatickou cestou pod vrcholy WIEDERSBEGERHORN
a STANDKOPF, výhledy na množství horských skupin a též na Zillertalské Alpy. Vyhlídkovou cestou
zpět k lanovce. Odpoledne procházka u jezera
ACHENSEE obklopeného pohořím Rofan na jedné
straně a horským pásmem Karwendel na straně
druhé.
4. den – Výjezd lanovkou z Reithu pod vrchol
REITHER KOGEL . Krátký pěší okruh nebo možnost
dojít na vyhlídkový vrchol Reither Kogel s panoramatickými výhledy přes údolí Innu na protější velikány skupiny Rofan. Při špatném počasí procházka
Herrenchiemsee

romantickou soutěskou TIEFENBACHKLAMM. Odpoledne odjezd do Čech. Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo záj.
464-01

Termín
10.6. – 13.6.

Cena
6990,-

ledová jeskyně

Odjezd
A

Odjezd: A též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování
v hotelu a depandanci (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
3x polopenzi, Albachtalskou kartu, průvodce. Albachtalská karta zahrnuje bezplatné použití lanovek.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.

VELKOLEPÝ DACHSTEIN
SE SLEVOVOU KARTOU
Dachstein

- lanovky v ceně
Vydejte se s námi na pobyt v oblasti jižní strany Dachsteinu (UNESCO). Zde podnikneme lehké výlety do údolí
a na vyhlídky, odkud můžete obdivovat mohutné vápencové hory, zalesněná úbočí, půvabné pastviny, vodopády
i krásná jezera. Nad tím vším dominuje ohromný vrchol
Dachsteinu pokrytý ledovcem. Na závěr zájezdu se
zastavíme v malebné části jižní Solné komory.
Výhodná cena

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
Příjezd do oblasti Dachsteinu. Výlet do údolí SEEWIGTAL (přírodní rezervace, čarokrásný kout Nízkých Taur)
k jezeru BODENSEE (možnost projížďky na lodičce).
Odtud pěkná procházka k vodopádu BODENSEER
s pěknými výhledy zpět na jezero a okolní hory.
2. den - Výjezd lanovkou na masiv DACHSTEINU
(UNESCO) do výšky 2694 m. Odtud se naskýtají velkolepé vyhlídky na okolní horské masivy. Návštěva visuté
vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou SKYWALK.
Možnost návštěvy „Ledové jeskyně“ s množstvím ledových skulptur osvícených různými barevnými světly.
Odpoledne výlet nad střediskem FILZMOOS k jezeru
ALMSEE s impozantní kulisou skal. Vycházka mezi
Unterhofalm a Oberhofalm. Výhledy na ohromný skalní
masiv, nad kterým vyčnívá vrchol Bischofsmütze.
3. den - SCHLADMING - město s historickými památkami ležící pod masivem Dachsteinu v údolí Ennsu.
Výjezd lanovkou na vrchol PLANAI. Procházka na
vrcholu s impozantními výhledy na celý masiv Dachsteinu i do údolí a také na vrcholy Rauhenberg, Höch-

stein a další, na které se otvírají výhledy za vrcholem
Planai. Odpoledne návštěva malebného údolí
UNTERTAL, vodopád RIESACHWASSERFALL. Soutěska a množství malých vodopádů utváří toto údolí,
které je nazýváno „Údolím divoké vody“.
4. den - Přejezd do jižní části SOLNÉ KOMORY u městečka BAD AUSSEE. Den věnujeme návštěvě malebně
položených jezer Grundlsee a Toplitzsee. Od jezera
GRUNDLSEE pěší trasa naučnou geostezkou cca 1,5 km
k Toplitzsee. Obě jezera jsou nádherně položená mezi
alpskými velikány, nad Toplitzsee se zvedají skalnaté
štíty a do vod jezera spadají romantické vodopády. Možnost plavby motorovými pramicemi po tajuplném
TOPLITZSEE, které je opředené legendami o nacistických pokladech, které má ukrývat těžko přístupné členité dno jezera. Při zpáteční cestě ke Grundlsee můžete
navštívit mohutný vodopád na říčce STIMITZBACH. Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

465-01
465-02

13.6. – 16.6.
19.9. – 22.9.

7 390,7 390,-

E
E

Odjezd: E odjezd též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
3x polopenzi, slevovou kartu Sommercard.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.
Almsee
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Hinterstoder

ALPY PRO SENIORY
- NP VYSOKÉ TAURY
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD GASTEIN
– ubytování v hotelu****
s termálním bazénem

NP KALKALPEN, POHOŘÍ TOTES
GEBIRGE A VÝCHODNÍ SOLNÁ
KOMORA s kartou

Sportgastein

- lanovky na vyhlídky v ceně
PĚKNÉ UBYTOVÁNÍ
BAZÉN

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Cestou
zastávka u VODOPÁDU GOLLING, jehož vody padají
z výšky 75 m. Dále navštívíme soutěsku LIECHTENSTEINKLAMM (nebo jinou, bude-li uzavřena), kde
budete moci obdivovat fascinující svět divoké vody. Příjezd do světoznámých rakouských lázní BAD GASTEIN.
2. den - Výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL, kde se
nachází jedinečná turistická atrakce - “visutý most”.
Pěší výlet panoramatickou cestou OTTO REICHERT
WEG s výhledy na okolní velikány a údolí Gasteinertal.
Odpoledne procházka do údolí KÖTSCHACHTAL.
Úchvatné pohledy na velikány Ankogel Gruppe a ostatní
vrcholy, které svírají toto údolí. Cestou výletní chata
HIMMELWAND, proslulá pestrou nabídkou štrůdlů
vlastní výroby.

Bärenfall

Číslo záj.
466-01
466-02

Stubnerkogel
3. den - Přejezd autobusem do lázeňského městečka
BAD HOFGASTEIN, které se nachází v nejslunnější části
údolí. Výjezd lanovkou SCHLOSSALMBAHN do výšky
přes 2050 metrů - okolí horní stanice lanovky nabízí
několik nenáročných pěších tras s úchvatnými výhledy
na celé údolí Gasteinertal až po ledovce Ankogel Gruppe.
Krátký výstup na vyhlídkový bod HIRSCHKARSPITZE.
Odpoledne městečko BAD HOFGASTEIN a koupání v termálních lázních Alpentherme nebo pěší výlet v okolí.
4. den - Ráno výlet pod velikány NP VYSOKÉ TAURY do
střediska SPORTGASTEIN, které leží pod ohromným
hřebenem ledovcové hory Shareck (3122 m). Čeká nás
nenáročná trasa, okruh bez převýšení po pastvinách
a salaších v kouzelném údolí NAßFELD. Na začátku
nebo na konci krátká procházka na foto k mohutnému
vodopádu BÄRENFALL. Odjezd do Čech, příjezd ve
večerních hodinách.

hotel Elisabethpark****
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Termín
4.6. – 7.6.
17.9. – 20.9.

Cena
7 590,7 590,-

Odjezd
*E
*E

Odjezd: *E odjezd též z Benešova, Č. Budějovic
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 3x ubytování v hotelu****, 3x polopenzi, vstupné do hotelového Spa & welness centra.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna 140 Kč,
1/1 pokoj 600 Kč (povinný).
Spa & Wellness centrum: termální krytý bazén,
whirlpool, finská sauna, parní lázeň, danárium, tepidarium,
zážitkové sprchy, relaxační místnost s bezplatnou nabídkou čaje, široký výběr wellness procedur (za poplatek).

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Příjezd do
východní části SOLNÉ KOMORY k jezeru Almsee. Pěší
výlet kolem jezera je nádherná vyhlídková trasa kolem
modrozelených průzračných vod jezera ALMSEE,
ve kterých se zrcadlí štíty mohutných hor. Cesta se dá
prodloužit o sestup kolem modravých zurčících vod
řeky Alm.
2. den - Malebné městečko WINDISCHGARSTEN –
brána do NP KALKALPEN. Výjezd lanovkou na WÜRBAUERKOGEL – výhledy do okolí a na pohoří NP Kalkalpen. Návštěva soutěsky VOGELGESANGKLAMM –
divoká říčka mezi skalami, dřevěné mostíky a visuté
chodníky nad peřejemi této říčky. Přejezd k jezeru
GLEINKERSEE, které je pěkně zasazeno na severním
úpatí TOTES GEBIRGE. Pěší procházka kolem jezera.
3. den - HINTERSTODER - výjezd lanovkou na
HUTTERER HÖSS do pohoří nad střediskem. Výlet na
vyhlídkovou věž, ze které jsou nádherné výhledy na
protilehlý skalní masiv i na vzdálené alpské velikány.
Pěkné jezírko SCHAFKOGELSEE, možnost posezení na
terase horské chaty s výhledy. Odpoledne pěkná procházka z HINTERSTODERU podél průzračné divoké
říčky k nedalekému úchvatně romantickému jezeru,
nad jehož modrozelenou hladinou se tyčí majestátní
vrchol GR. PRIEL.
4. den - Výjezd nejrychlejší pozemní lanovkou do
mohutného pohoří TOTES GEBIRGE na WURZEALM.
Výlet malebnou krajinou pod majestátními skalními
vrcholy k sedačkové lanovce, která nás vyveze do krajiny skal (1863 m) v blízkosti vrcholu WARSCHENECK.
Odpoledne odjezd do Čech. Příjezd do Čech ve večerních hodinách.
Číslo záj.
467-01

Termín
27.8. – 30.8.

Cena
7 590,-

Odjezd
E

Odjezd: E též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování
v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x polopenzi,
slevovou kartu, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.

Bad Gastein

Silvretta

Lechtalské Alpy

LECHTALSKÉ ALPY
A SKUPINA SILVRETTA

SOLNÁ KOMORA, ORLÍ HNÍZDO
A SALZBURG

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
NĚMECKÉ ALPY – jejich nejvyšší partie. Procházka
kolem malebně položeného jezera EIBSEE pod nejvyšší horou Německa ZUGSPITZE. Vyhlídková jízda
Alpami západní části Rakouska. Zastávka na vyhlídce
ZUGSPITZEBLICK s pěkným výhledem na masiv
ZUGSPITZE. Přejezd přes průsmyk FERNPASS,
kolem jezera FERNSTEINSEE s ruinami hradu Sigmundsburg na ostrově uprostřed jezera a dojezd na
ubytování.
2. den - Den věnovaný oblasti západního výběžku
rakouských Alp. Po snídani odjezd do oblasti masivu
SILVRETTA. Výjezd mýtnou vysokohorskou silnicí
k přehradnímu jezeru ve výšce 2030 m na úpatí nejvyšší hory Vorarlberska - PIZ BUINU (3312 m), nádherné výhledy na třítisícové vrcholy a ledovce
Silvretta Gruppe. Vycházka kolem jezera a podél
romantického potoka v překrásné vysokohorské krajině. Odpoledne zastávka v horském středisku
ISCHGL v údolí Paznauntal.
3. den - Městečko ST. ANTON AM ARLBERG - výjezd
lanovkou k Rendl-Restaurant 2030 m. Výlet po úbočí
hřebenu RENDLGRUPPE do St. Anton am Arlbergu.
Panoramatické výhledy do údolí STANZER TAL a na
třítisícové vrcholy skupiny VERWALLGRUPPE. Výlet
do horského střediska LECH, které je jedno z nejvyhlášenějších lyžařských středisek v Alpách. I v létě je
turisty velmi oblíbené. Zaujme vás upravené městečko se spoustou květin, řezbářské dílničky
i půvabný gotický kostelík na malém návrší. Výjezd
lanovkou na vrchol RÜTIKOPF – nádherná panoramatická vyhlídka ve výšce 2362 m na údolí Lechu a okolní
hory.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. GMUNDEN
– malebné město na břehu jezera TRAUNSEE. Výjezd
přímo z města lanovkou na GRÜNBERG (984 m) a příjemná procházka po STEZCE V KORUNÁCH STROMŮ
s krásnými výhledy nejen na Traunsee, ale i na okolní
skalnaté alpské štíty. Procházka centrem Gmundenu
s radnicí s unikátní keramickou zvonkohrou, pobřežní
promenáda. Nedaleký ZÁMEK ORT na ostrově, který
proslavila osobnost J. S. Toskánského.
2. den - Centrum SOLNÉ KOMORY (UNESCO): oblast
jezera WOLFGANGSEE – možnost romantické plavby
lodí ze STROBLU do SANKT WOLFGANGU. Okouzlující
městečko SANKT WOLFGANG s farním kostelem s nádherným dřevěným oltářem od Michaela Pachera, procházky mezi malebnými domy, při dobrém počasí
možnost výjezdu vlakem taženým parní lokomotivou na
jednu z nejkrásnějších hor Solné Komory SCHAFBERG
s jedinečnými výhledy na několik jezer. Odpoledne návštěva lázeňského města BAD ISCHL proslaveného
pobytem císařského páru Františka Josefa a Sissi.
3. den - BERCHTESGADEN – klimatické lázně a sportovní středisko s četnými památkami. Výlet na vrchol
Kehlstein s úchvatnou vyhlídkou a s horskou chatou
zvanou ORLÍ HNÍZDO, která byla oblíbenou rezidenci
Adolfa Hitlera. Výlet k romantickému jezeru
KÖNIGSSEE pod monumentálním skalním masivem
WATZMANNU. Zájemci mohou absolvovat projížďku
loďkou po jezeře ke kostelu Sv. Bartoloměje.
4. den - Dopoledne zastávka v SALZBURGU – hlavní
město spolkové země, rodiště W. A. Mozarta, město
s malebnými uličkami, romantickými náměstími,
významnými kostely (Dóm, starobylý kostel sv. Petra
a kostel sv. Františka), pevností HOHENSALZBURG
a krásným zámkem MIRABELL na druhém břehu řeky
Salzach. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

4. den – Výjezd lanovkou VENET BAHN z vesnice
ZAMS do výšky 2208 m na jednu z nejmalebnějších
hor západních Tyrol. Nádherný výhled na horské
panorama SKUPINY VENET. Návštěva městečka
LANDECK - příjemné městečko pod horami se středověkým hradem a zejména kostelem, který je nejvýznamnější pozdně gotickou stavbou v Tyrolsku.
Odpoledne odjezd do Čech. Příjezd ve večerních
hodinách.

Číslo záj.
468-01

Termín
19.6. – 22.6.

Cena
6 990,-

Odjezd
A

Odjezd: A též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování
v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x polopenzi,,
průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.

Číslo záj.
469-01

Termín
17.6. – 20.6.

Cena
7 390,-

Odjezd
E

Odjezd: E též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování
v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x polopenzi,,
průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.
‘Schafberg
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Lofer

Vysoké Taury

RAKOUSKÉ A NĚMECKÉ ALPY
+ SALZBURG
Toužíte poznat rakouské a německé Alpy opravdu pohodově, projít se nádhernou alpskou krajinou s jedinečnými
výhledy, ale také relaxovat v termálních lázních? Vydejte
se s námi na náš nový zájezd. Ubytování jsme zajistili ve 4*
hotelu Hubertus v nádherně položeném horském středisku
Lofer. Hotel má vlastní wellness centrum (bazén a sauna).
Lofer kromě toho přímo vybízí k procházkám jeho malebnými uličkami. Okolí Loferu je jako z reklamy na čokoládu
„Milku“ – zelené horské louky s pasoucími se kravičkami
a vysoké skalnaté štíty. Středisko Lofer je zároveň výhodně
položené, na žádný z našich výletů to není příliš daleko
a v autobuse nestrávíte mnoho času.
hotel ****Hubertus

Weissbachu, průchod divokou soutěskou mezi skalami,
kterou vytvořil potok Weissbach.
4. den – Výlet k romantickému jezeru KÖNIGSSEE pod
monumentálním skalním masivem Watzmannu. Zájemci
mohou absolvovat projížďku loďkou ke kostelu Sv. Bartoloměje a až k jezeru OBERSEE (na obou místech lze
vystoupit na libovolnou dobu, od kostela sv. Bartoloměje
možnost vycházky k Ledovcové kapli ve stěně Watzmannu, na druhém místě procházka k jezeru OBERSEE,
které je lemováno strmými skalními štíty). Odpoledne
koupání v termálních bazénech v BERCHTESGADENU.
5. den – Výlet v okolí letoviska LOFER. Výjezd lanovkou
na LODERBICHL (1002 m). Krásná okružní „vodopádová“
cesta s množstvím horských výhledů kolem LOFERER
ALM. V případě špatného počasí návštěva soutěsky VORDERKASERKLAMM a jeskyně LAMPRECHTSHÖHLE. V případě odstávky lanovky bude náhradní program - lanovka
a výlet z Maria Alm.
6. den – Dopoledne zastávka v SALZBURGU (UNESCO) –
hlavní město spolkové země, rodiště W. A. Mozarta (možnost návštěvy jeho rodného domu), město s malebnými
uličkami, romantickými náměstími, významnými kostely
(Dóm, starobylý kostel sv. Petra a kostel sv. Františka),
pevností Hohensalzburg a krásným zámkem Mirabell na
druhém břehu řeky Salzach. Příjezd do ČR v pozdních
večerních hodinách.
Číslo záj.
300-01

Termín
5.7. – 10.7.

Cena
13 990,-

Odjezd
E

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu ****Hubertus (2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím), 5x rozšířené stravování (bufetová snídaně, nealkoholické nápoje, pivo, víno, 4-chodová večeře s bohatou
možností výběru jídel, salátový bufet, polévkový bufet,
jednou týdne tradiční rakouský bufet), volné používání
bazénu a sauny v době otvíracích hodin, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2,5 Eur/den
(splatná na místě).
ROZŠÍŘENÉ STRAVOVÁNÍ

PĚKNÉ UBYTOVÁNÍ

BAZÉN

- lanovka v ceně
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách. Příjezd
do OBERSALZBERGU, místo zbytků Hitlerova sídla. Dále
se pokračuje místním autobusem až do KEHLSTEINU
(Hitlerovo „Orlí hnízdo“) s jedinečnými výhledy na okolní
vrcholy Alp a do dáli až na Salzburg. Návštěva malebného městečka BERCHTESGADEN, významné klimatické lázně s typickými horskými stavbami. Ubytování.
2. den – Výjezd lanovkou na SCHMITTENHÖHE
(1956 m), významný rozhledový bod s jedinečnými výhledy na Vysoké Taury a Kitzbühelské Alpy i na jezero
Zellersee. Návštěva malebného střediska ZELL AM SEE
– lázně u stejnojmenného jezera se secesními hotely
a nábřežní promenádou.
3. den – Dopoledne výjezd k nejvyšší hoře Rakouska
GROSSGLOCKNERU, vysokohorská silnice Grossglocknerhochalpenstrasse, překrásné vyhlídky na okolní velehory a ledovce. Cestou několik zastávek, muzeum
Alp aj. Dojezd k ledovci na FRANZ-JOSEFS-HÖHE, možnost sestoupit či sjet lanovkou k ledovci, pozorování
ochočených svišťů. Soutěska SEISENBERGKLAMM ve
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nému jezeru OBERE BOCKHARTSEE nebo až do sedla
BOCKHARTSCHARTE (2226 m). Pro ty, kteří zvolí méně
náročnou variantu, čeká okruh bez převýšení po pastvinách a salaších v kouzelném údolí NAßFELD. Na
začátku nebo na konci dne krátká procházka na foto
k mohutnému vodopádu BÄRENFALL.
3.den - Výjezd lanovkou z BAD GASTEINU do výšky
1954 m. Procházka okruhem ZIRBENWEG mezi starými
limbami s množstvím odpočinkových míst. Zdatnější
čeká výstup na vyhlídkový vrchol HÜTTENKOGEL
(2231 m) nebo cestou Andreasweg na vrchol GRAUKOGEL (2492 m), jen pro velmi zdatné. Z obou vyhlídkových
vrcholů jsou okouzlující výhledy na údolí Gasteinertal
a horské masivy obklopující Bad Gastein.
4.den - Výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL, kde se
nachází jedinečná turistická atrakce - “visutý most”.
Pěší výlet panoramatickou cestou s výhledy na okolní
velikány a údolí Gasteinertal. Odpoledne procházka do
údolí KÖTSCHACHTAL. Úchvatné pohledy na velikány
Ankogel Gruppe a ostatní vrcholy, které svírají toto
údolí. Cestou výletní chata HIMMELWAND, proslulá
pestrou nabídkou štrůdlů vlastní výroby.
5. den - Přejezd autobusem do městečka BAD
HOFGASTEIN. Výjezd lanovkou SCHLOSSALMBAHN do
výšky přes 2050 m - okolí horní stanice lanovky nabízí
několik nenáročných tras s úchvatnými výhledy na celé
údolí Gasteinertal až po ledovce Ankogel Gruppe. Krátký
výstup na vyhlídkový bod Hirschkarspitze. Odpoledne
návštěva lázeňského městečka BAD HOFGASTEIN, které
se nachází v nejslunnější části údolí. Koupání v termálních lázních Alpentherme nebo pěší výlet v okolí.
6. den - Cestou domů navštívíme soutěsku
LIECHTENSTEINKLAMM (nebo jinou, bude-li uzavřena),
kde budete moci obdivovat fascinující svět divoké vody.
Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD GASTEIN
- NP VYSOKÉ TAURY
V srdci národního parku Vysoké Taury se nachází v nadmořské výšce 1000 m tradiční lázeňské alpské středisko
Bad Gastein. Jeho charakteristickou podobu vytvářejí
nádherné historické stavby, které harmonicky zapadají
do vysokohorského prostředí s impozantními horskými
masivy. Bad Gastein je vyhledávané pro své léčebné
klima a mimořádně zdravý vzduch. Ubytování je zajištěno
ve ****hotelu Elisabethpark přímo v centru městečka.
BAZÉN

PĚKNÉ UBYTOVÁNÍ

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Cestou do
Bad Gasteinu zastávka u vodopádu GOLLING, jehož
vody padají z výšky 75 m.
2.den - Výlet pod velikány NP VYSOKÉ TAURY do střediska SPORTGASTEIN, které leží pod ohromným hřebenem ledovcové hory Shareck (3122 m). Odtud pěší výlet
k chatě BOCKHARTSEEHÜTTE u přehrady Untere
Bockhartsee. Zdatnější moho pokračovat až k maleb-

hotel Elisabethpark****
Číslo záj.
301-01
301-02

Termín
1.7. – 6.7.
27.7. – 1.8.

Cena
11 690,11 990,-

Odjezd
*E
*E

Odjezd: *E - odjezd též z Českých Budějovic, Kolína.
Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Elisabeth****, 5x
polopenzi (formou bufetu), vstupné do hotelového Spa
& wellness centra, Gasteinskou slevovou kartu (slevy
na lanovky), dopravu autobusem, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč,
1/1 pokoj 1000 Kč (povinný).
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2,9 Eur/den
(splatná na místě).
Spa & Wellness centrum: termální krytý bazén,
whirlpool, finská sauna, parní lázeň, danárium, tepidarium,
zážitkové sprchy, relaxační místnost s bezplatnou nabídkou čaje, široký výběr wellness procedur (za poplatek).

RELAXACE V ALPÁCH
– TYROLSKÉ ALPY
se slevovou kartou
Tento rozmanitý zájezd Vás zavede do oblasti západního
Tyrolska - oblasti ledovců a malebných údolí, jejichž krásu
si budete moci vychutnat při výletech s lehkou pěší turistikou. Ubytování je zajištěno v pěkném ****hotelu v pokojích s vlastním příslušenstvím. Stravování je formou polopenze (snídaňový bufet a večeře o 3 chodech).

- vybrané lanovky v ceně

PĚKNÉ UBYTOVÁNÍ
Výhodná cena

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Průjezd malebných údolí ÖTZTAL a VENTER TAL
do nejvýše položeného horského střediska v Tyrolsku
VENT (1895 m). Odtud výlet do údolí ROFENTAL nebo možnost výjezdu lanovkou na STABLEIN, která leží pod druhou
nejvyšší horou Rakouska WILDSPITZE (3772 m). Pěší túra
vyhlídkovou cestou k chatě BRESLAUER HÜTTE s výhledy
na ledovce okolních třítisícovek. Dojezd na ubytování.
3. den – Turistické středisko GALTÜR,výjezd lanovkou
na BIRKHAHNKOPF (2035 m) ležící na hranicích Tyrolsko-Vorarlbersko, pohodlný sestup nádhernou přírodou k jezerům KOPS-STAUSEE (1809 m) a ZEINISSEE
nebo výstup na vrchol BREITSPITZ (2196 m) s kruhovým rozhledem na okolní třítisícovky.
4. den – Výlet pod mohutný horský masiv SILVRETTA:
výjezd horskou vyhlídkovou silnicí SILVRETTA-HOCHALPENSTRASSE k jezeru SILVRETTA STAUSEE.
Od jezera pěší turistika kolem malinkých jezírek k horské chatě SAARBRÜCKNER HÜTTE (2538 m), která leží
přímo pod třítisícovými masivy GROßES SEEHORN
a GROßLITZNER.
5. den – Malebné městečko UMHAUSEN, které leží na
začátku údolí Ötztal. Pěší výlet přes ÖTZI-DORF (historická obydlí Ötziho), kolem masivního vodopádu

STUIBENFALL, který je největší v Tyrolsku, do vesnice
NIEDERTHAI a přes zajímavé vyhlídky zpět do Umhausenu. LANDECK – město v horní části údolí Innu s působivým dominantním hradem. Turistické středisko
a východisko výletů do západního Tyrolska.
6. den – Městečko ISCHGL v údolí Paznauntal. Výjezd
lanovkou k hraničnímu hřebeni se Švýcarskem. Výlet
na VIDERJOCH s výhledy na Samnaugruppe a ostatní
okolní horské skupiny.
7. den – Výlet do údolí PITZTAL: výjezd lanovkou
k Zeiger Restaurant a pěší okružní výlet přes
SECHSZEIGER (2392 m) a HOCHZEIGER (2560 m), ze
kterého jsou nádherné kruhové výhledy po okolních
téměř třítisícových masívech. Návrat lanovkou k autobusu. Odjezd do Čech. Příjezd v nočních hodinách.
Číslo záj.
Termín
Cena
Odjezd
302-01
17.7. – 23.7.
12 990,A
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování
v ****hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 5x polopenze,
průvodce, kartu Silvretta (vybrané lanovky a mýtné v ceně
- 3., 4. a 6. den).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2,7 Eur/den
(splatná na místě).

ČAROVNÉ POHOŘÍ
TENNENGEBIRGE SE ZASTÁVKOU
V SOLNÉ KOMOŘE
Zájezd do oblasti jižního Salzburska - malebného kraje,
který nabízí rozeklané hory, burácející řeky, tajemné
soutěsky, příjemná městečka a krásné vyhlídky. Na
našem zájezdu okusíme od každého kousek, což dělá
zájezd pestrý a atraktivní.
Výhodná cena
BAZÉN

hotel ****

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. V poledne
příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY. Výjezd lanovkou na
VRCHOL KATRIN. Lehká příjemná procházka s nádhernými výhledy na Solnou Komoru i ledovec mohutného DACHSTEINU. Zastávka v centru malebného lázeňského městečka BAD ISCHL, které proslavil pobyt
císařského páru Sissi a Františka Josefa I. Přejezd na
ubytování.
2. den – Z městečka ABTENAU lanovkou k chatě KARKOGELHÜTE. Odtud výstup lesní cestou, později horskou pěšinou pod skalními velikány skupiny TENNENGEBIRGE, k salaši GSENGALM s příjemným posezením

a úchvatnou vyhlídkou na alpské vrcholy. Možnost vystoupit na vyhlídku s nádhernými pohledy na vrchol GR.
TRAUNSTEIN. Odvážnější mohou cestu lanovkou zpět
nahradit jízdou po letní bobové dráze. SOUTĚSKA LAMMERKLAM -romantická procházka vede kolem bouřlivé
řeky mezi skalními rozvalinami. Nejatraktivnější část
soutěsky je tzv.“Tmavá soutěska“, která je vklíněná do
skály a působí tak dojmem malé jeskyně. Mnoho dojmů
Vám přinese návštěva VODOPÁDU GOLLINGER. Romantická vycházka vede podél potoka Schwarzenbach až
k úpatí vodopádu, který spadá z výšky 75 m.
3. den – Výlet do údolí HINTERWINKL, které ohraničují mohutné masivy GOSAUKAMM a DACHSTEIN. Příjezd po mýtné silnici k salaši OBERHOFALM pod věhlasnou dvouvrcholovou horu BISCHOFSMÜTZE. Zde
je možnost pěkných túr různé náročnosti, ať již
k chatě HOFPÜRGLHÜTTE nebo k jezeru ALMSEE
a podél potoka Warme Mandling.
4. den – Návštěva jedinečné přírodní zajímavosti –
JESKYNĚ EISRIESENWELT – rozsáhlý jeskynní systém
s celkovou délkou 42 km. Vchod do jeskyně je ve výšce
1641 m. K přístupu k jeskyni se využívá 2x lanovka a 2x
i lehká pěší turistika. Cestou si užijeme dechberoucí
výhledy na VYSOKÉ TAURY. V jeskyni uvidíme impozantní halu, hrad, ledový palác Eispalast aj. Odpoledne
výjezd autobusem k chatě ARTHURHAUS 1502 m přímo
pod jižní stěnu monumentálního HOCHKÖNIGU. Pěší vyhlídková panoramatická cesta na MITTERFELD ALM.
5. den - Výjezd k malebnému jezeru ZAUCHENSEE,
dále lanovkou k GAMSKOGELHÜTTE. Odtud pěší výlet
s nádhernými výhledy panoramatickou cestou mezi
růžovými azalkami. Nejzdatnější mohou vyjít na vrcholy
TAGWEIDEGG a SCHWARZKOPF. V podvečer možnost
koupání a relaxace v hotelovém bazénu nebo v lázních
AMADÉ ALTENMARKT, kde najdete soustavu vnitřních
a venkovních termálních bazénů.
6. den – Cestou domů výlet na vyhlídkový bod Salcburku
– horu UNTESBERG. Výjezd lanovkou ze ST. LEONHARDU pod vrchol GEIRECK (1805 m), odtud procházka
po německo- rakouské hranici na vyhlídkový vrch
SALZBURGER HOCHTHRON (1853 m). Úchvatný vyhlídkový bod navazující na horskou skupinu Untersberg.
Rozeklaný hřeben nabízí nádherné výhledy na okolní
krajinu i Alpy a zejména na rozeklané skály v okolí. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.
Číslo záj.
303-01

Termín
20.6. – 25.6.

Cena
10 990,-

Odjezd
E

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu*** s wellness a bazénem,
5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna – 210 Kč.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 Eur/den
(splatná na místě).
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ROMANTICKÉ ÚDOLÍ
SAALBACH - HINTERGLEMM
se slevovou kartou Joker Card
- lanovky, údolní vláček i koupaliště v ceně
Zájezd do vyhlášeného turistického střediska Saalbach
Hinterglemm v kouzelném údolí Glemmtal, mezi Kitzbühelem a Zell am See. Podrobně poznáme celé údolí a na
každém kroku nás bude doprovázet nádherné panorama
rakouských Alp s kartou Joker Card, bezplatné užívání
lanovek v údolí, ale i údolního vláčku, busu a aquaparku
v Saalbachu.

(UNESCO), “Řím severu” - historické centrum, Getreidegasse, Domplatz, festivalový palác, hrad, zámek Mirabel s velkolepými zahradami... Navečer odjezd do ČR.
Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo záj.
304-01
304-02

Termín
6.7. – 11.7.
10.8. – 15.8.

Cena
12 490,12 490,-

Odjezd
B, C
B, C

Odjezd: B odjezd též z Pardubic, HK. C též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování
v hotelu**** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
5x polopenzi - bohatá snídaně a 3chodové menu k večeři, průvodce, vstupy a lanovky karty Joker Card.
Fakultativně: Pojištění léčebných výloh a storna: 210 Kč,
1/1 pokoj 2500 Kč (povinný, na ověření v CK).
Slevy pro děti s rodiči na pokoji - na vyžádání v CK.

HORY A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
RAKOUSKA
Alpy pro aktivní seniory (a nejen pro ně)

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z ČR v ranních hodinách do Rakouska.
Centrum Vysokých Taur – ZELL AM SEE, procházka
historickým centrem města a jezerní promenádou.
Odpoledne příjezd do údolí GLEMMTAL. Ubytování
v hotelu, večeře.
2. den - Poznávání údolí GLEMMTAL, cesta vláčkem na
samotný konec údolí – Talschluß – turistický ráj
s trasami všech délek a náročností, podél nespočtu
vodopádů. Největší lanový park Rakouska TOP OF,
zavěšení na laně můžeme „přeletět“ celé údolí Glemmtal.
Hlavní atrakcí je 200 m dlouhý visutý most Golden Gate
Bridge, spojující ve výšce 42 m obě strany údolí
a navazující na stezku v korunách stromů. Odpoledne
návrat do hotelu, večeře.
3. den - Ze sousedního údolí z LEOGANGU, výjezd
lanovkou na vrchol ASITZ. Méně zdatní po procházce
a výhledech návrat zpět do autobusu, zdatnější
panoramatickou
hřebenovou
cestou
na
WILDENKARKOGEL (výhledy na Steineres Meer
a Leoganger Steinberge) a dále kolem jezera na
KOHLMAISKOPF. Návrat do Saalbachu lanovkou nebo
pěšky.
4. den - HINTERGLEMM, procházka městečkem, výjezd
lanovkou na REITERKOGEL, množství turistických tras,
mj. Alpská zahrádka a Kodok Berg (trasa plná překvapení a úkolů - soutěska, vodní děla...). Odpoledne
vyjedeme lanovkou na protější vrchol ZWÖLFERHORN
s úžasnými panoramaty a navečer projdeme pohádkový
les.
5. den – Lanovkou výjezd na horu SCHATTBERG, pěší
výlet s výhledy na Vysoké Taury vč. Großglockneru.
Kdo by nechtěl na výlet, může si užít osobní volno v letovisku SAALBACH, možnost koupání v aquaparku.
6. den - Po snídani odjezd k prohlídce SALCBURKU

89

Tento zájezd Vás zavede do nejznámějšího národního
parku Rakouska Vysoké Taury. NP Vysoké Taury je překrásná oblast kolem nejvyššího rakouského štítu Grossglockner. Vysoké Taury mají více než 300 vrcholů přesahujících 3 000 m a několik ledovců. Mezi turistické
magnety patří i upravená lázeňská městečka (Bad Gastein aj.). Ubytování je zajištěno v pěkném hotelu****,
kde klienti mohou využít bazén a saunu.
BAZÉN

hotel Alpenkrone****

piny TENNENGEBIRGE. Odpoledne návštěva impozantního středověkého hradu HOHENWERFEN, který se majestátně tyčí nad celým údolím.
4. den – Výjezd k malebnému jezeru ZAUCHENSEE,
dále lanovkou k GAMSKOGELHÜTTE. Odtud pěší výlet
s nádhernými výhledy panoramatickou cestou mezi růžovými azalkami. Nejzdatnější mohou vyjít na vrcholy
TAGWEIDEGG a SCHWARZKOPF. Odpoledne koupání
a relaxace v lázních Amadé Altenmarkt.
5. den – Pobyt v hotelu, pro zájemce fakultativně:
Výlet do malebného termálního údolí GASTEINER TAL.
Výjezd lanovkou na STUBNER KOGEL. Pěší výlet panoramatickou cestou Otto Reichert Weg s výhledy na
okolní velikány a údolí Gasteinertal.. Návštěva proslulých
lázní BAD GASTEIN, kde přímo v centru městečka se
nachází romantické vodopády. Koupání a relaxace v termálních lázních FELSENBAD.
6. den – Výlet z romantického městečka WAGRAIN, které je
přezdíváno“městečko květin“. Výjezd lanovkou „Flying Mozart“ nad městečko na KOGLALM. Pěkná pěší tůra po hřebeni
s překrásnými výhledy na RADŠTATSKÉ ALPY k vrcholkům
GRIESSENKARECK a SAUKARKOPF. Návrat cestou Bettlersteig a Blumenweg.
7. den - Ráno odjezd do SALZBURGU (UNESCO), města
mnoha památek a muzeí (např. Mozartův rodný dům,
projížďka lodí po řece Salzach, hrad HOHENSALZBURG
včetně výjezdu pozemní lanovkou aj.). Salzburg je nádherné město ležící v krásné krajině pod Alpami, dominuje mu mohutný Dóm a vysoko nad městem stojící
bílá pevnost Hohensalzburg. Příjezd do Čech ve večerních hodinách.

PĚKNÉ UBYTOVÁNÍ

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
Pěkný výlet pod severní stěnou Dachsteinu kolem jezer
VORDERER a HINTERER GOSAUSEE, kde z vod jezera
vyrůstá ohromný, ledovcem pokrytý Dachstein. Cestou
na ubytování procházka v soutěsce LAMMERKLAMM.
2. den - Procházka jedinečnou hlubokou soutěskou
LICHTENSTEIN KLAMM po dřevěných mostíkách nad
dravou bystřinou sevřenou strmými skalními stěnami. Poté výjezd lanovkou z městečka
DORFGASTEIN na vyhlídkový vrchol FULSECK. Lehká
procházka po hřebeni, která skýtá pěkné výhledy na
okolní hory vysoké přes 2500 m a také dolů do Gasteinského údolí. Odpoledne koupání a odpočinek
v moderních termálních lázních BAD HOFGASTEIN.
3. den – Výjezd lanovkou Ikarus do úchvatného světa
hor nad městečko WERFENWENG, odkud se naskýtá
nádherný kruhový výhled na okolní alpské velikány sku-

hotel Alpenkrone****
Číslo záj.
305-01

Termín
1.8. – 7.8.

Cena
12 490,-

Odjezd
E

Odjezd: E odjezd též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
6x ubytování v hotelu****, 6x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.
5. den výlet 390 Kč/os.

Misurina

Auronzo

DOLOMITY se slevovou kartou
ADAMELLO, BRENTA, PRESANELLA
- vybrané lanovky v ceně
Tento zájezd Vás zavede do západní části Dolomit, do
okolí překrásně položeného horského střediska
Madonna di Campiglio. Kdo sní o heroické, velkolepé
kulise horské přírody, najde zde v Brentě naplnění svých
snů. Do našeho zájezdu jsme vybrali pohádkově krásná
území modřínů a luk na okraji skalnatých velikánů, výlety
na vhodná vyhlídková místa, barevná jezera a malebná
údolí. Ubytováni jsme v pěkném hotelu*** s nově vybudovaným bazénem. Místní slevová karta Vám pomůže
ušetřit peníze za lanovky.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Lehká túra kolem magického jezera LAGO DI
MOLVENO ve východní části pohoří Brenta, nebo pěší
výlet do malebného údolí VAL DELLE SEGHE k horské
chatě CROZ DELL ALTISSIMO. Přejezd na ubytování
v údolí VAL DI SOLE.
3. den – Vyhlášené středisko MADONNA DI CAMPIGLIO.
Výlet pod mohutnými skalními věžemi skupiny BRENTA.
Cesta údolím pod PASSO GROSTE krásnou jihotyrolskou
přírodou kolem MONTE SPINALE (2104 m) s fantastickými
pohledy na CIMA BRENTA.
4. den – Výlet do Národního parku STELVIO z městečka
PEJO. Výjezd lanovkou do výšky až 2800m, turistika pod
masivem hory MONTE VIOZ (3645 m).
5. den – Výlet do oblasti PASSO TONALE. Výjezd lanovkou na PASSO PRESSENA (2992 m), odtud pěšky podél
jezera LAGO DI MONTICELLO, sestup kolem masivu
MONTICELLO zpět na Passo Tonale nebo možnost sjet
lanovkou.
6. den - Lanovkami z největšího střediska v údolí VAL DI
SOLE z MARILLEVY k vrcholu MT.VIGO (2181 m). Krásná
okružní cesta podél několika jezer a kolem masivu hory
MT. ZELEDRIA (2427 m) k chatě PRADALAGO a zpět
hotel Almazzago

kolem jezera L.DELLE MALGHETTE k lanovce nebo
přímo dolů do Marillevy.
7. den - Výlet do čarokrásné skupiny PRESANELLA,
která se vypíná nad střediskem Madonna di Campiglio,
výjezd lanovkou k horské chatě 5 LAGHI (2069 m) a dále
pěšky po „cestě 5 jezer“ – např. LAGO LAMBIN, LAGO
SERODOLI, LAGO GELATO aj. Sjezd zpět lanovkou nebo
sestup nádhernou horskou krajinou zpět do Madonny.
8. den - Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
306-01
306-02

Termín
27.6. – 4.7.
17.7. – 24.7.

Cena
12 390,12 790,-

Odjezd
A
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu*** s bazénem, 5x polopenzi, slevovou kartu.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna 280 Kč.
V roce 2019 slevová karta zahrnovala zdarma využití
lanovek 4.,5. a 6. den.

DOLOMITY - ROMANTIKA
U JEZERA MISURINA
Tento zájezd je zajímavý ubytováním přímo v srdci Dolomit
u čarokrásného jezera Lago di Misurina v čtyřhvězdičkovém stylovém Grand hotelu Misurina přímo u jezera
s možností večerní relaxace a výhledů na okolní úchvatnou přírodu či na hladinu jezera. Zároveň podnikneme
rozmanité lehké výlety ve východní části Dolomit
a vychutnáme si nádheru a bizarnost skalních věží
i malebnost údolí s horskými potoky.

Drei Zinnen

Forc. Maraia a k chatě RIF.CITTA DI CARPI. Zpět opět horskými loukami s krásnými výhledy.
5. den – Výlet od jezera MISURINA údolím VAL DE
RIMBIANCO mezi vrcholky M. Piana a masivem Tre Cima
di Lavaredo, pokračování zajímavou skalnatou krajinou
a údolím VALLE DELLA RIENZA k jezeru LAGO DI
LANDRO. CORTINA D’AMPEZZO – návštěva tohoto horského střediska a centra východní části Dolomit.
6. den – AURONZO DI CADORE – horské středisko ležící
u přehrady LAGO DI SANTA CATERINA. Výlet do malebného údolí VAL DA RIN zařezávajícího se mezi vrcholky
Monte Rusiana a Monte Agudo. Cestu lze zpestřit výjezdem lanovkou na M.Agudo. Výhledy na nádherný masiv
Sextenerských Dolomit z JV strany. Sestup do údolí
k Tabia da Rin k místu, kde se setkávají 3 údolí a podél
malebné říčky zpět údolím Val da Ria.
7. den - Sedlo PASSO TRE CROCI. Vyhlídkovou cestou pod
impozantní masiv M.CRISTALLO a dále na PASSO SON
FORCA. Odtud se naskýtají nádherné výhledy na v hloubce
ležící Cortinu d’Ampezzo a okolní majestátní horské skupiny, které Cortinu obklopují. Odpoledne odjezd do Čech.
Příjezd do Prahy pozdě večer.
Číslo záj.
307-01

Termín
21.6. – 27.6.

Cena
11 990,-

Odjezd
E

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu Grand hotel Misurina****,
5x polopenzi - rozšířené stravování, obědové balíčky,
nápoje k večeřím v ceně.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna 250 Kč.

ROZŠÍŘENÉ STRAVOVÁNÍ

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Výlet z městečka SEXTEN do údolí VAL FISCALINA, které je jedno z nejkrásnějších údolí v Dolomitech
s modříny a loukami pod mohutnou horou Rotwand. Údolím k chatě Fonde Valle a dále mezi rozeklané vrcholky
SEXTENERSKÝCH DOLOMIT do údolí Fiscalina Alta. Zpět
podél říčky do Sextenu.
3. den - Okruh kolem vyhlášeného útvaru TRE CIME DI
LAVAREDO (DREI ZINNEN), snad nejproslulejšího v Dolomitech. Cestou od RIF. AURONZO pod monumentálními
vrcholky tohoto skalního uskupení k chatě RIF. TRE CIME
DI LAVAREDO. Okruhem zpět kolem zadní strany Tre Cime
přes sedlo COL FORCELLINA a COL DI MEZZO
k Rif.Auronzo.
4. den - Od jezera MISURINA výjezd lanovkou na RIF.COL
DE VARDA nebo cestou pod Col de Varda a společné
pokračování na jižní úbočí masivu GRUPPO DEI CADINI
a dále cestou s výhledy na rozeklané velikány Dolomit na
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Julské Alpy

POHÁDKOVÉ DOLOMITY
Další výlet do pohádkového kraje pohoří Dolomit, kde Vás
uchvátí výhledy na horské louky a pastviny, nad kterými se
tyčí rozeklané skalní věže horských masivů. Dolomity září
všemi barvami podle toho, jak je ozáří slunce – mohou být
oranžové ale i sněhově bílé, ostrý kontrast mezi zelenými
pastvinami a skalními štíty také vybízí k neustálému fotografování.
BAZÉN

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den - Výlet do vyhlášeného údolí VAL GARDENA na
pěší túru, kde se při použití lanovky naskytnou krásné
výhledy i bez větší fyzické námahy. Výjezd lanovkou z horského střediska ST. ULRICH až do výšky 2123 m, odkud
cesta vede přes rozkvetlé louky a pastviny s výhledy na
Sellu, Marmoladu k chatě AUSSER-RASCHÖTZER. Výstup
na AUSSERRACHÖTZ (2281 m), ze kterého se naskýtá neopakovatelné panorama na západní Dolomity, Brentu,
Adamello, Presanellu i Ortler. Túru je možné si prodloužit
putováním k chatě BROGLESHÜTTE.
3. den - Výlet do oblasti SEISER ALM (ALPE DI SIUSI),
kde skalnaté štíty hor přímo vystupují ze zelených pastvin.
Výlet ze střediska COMPATSCH (kam se vyjede busem či
lanovkou ze Seisu) k tajuplné hoře SCHLERN (SCILIAR),
která vévodí obrovskou skalní masou údolí EISACKTAL.
Výlet krásnou přírodou na chatu SCHLERNHAUS, odkud
se naskýtají nádherné výhledy na skalní štíty skupiny
ROSENGARTEN. Nejzdatnější mohou vystoupit na vrcholek PETZ.
4. den - Výlet do krásné turistické oblasti, dostupné
lanovkou ze ST. ANDRÄ. Cesta k horské chatě
PLOSEHÜTE, dále pohodlnou cestou na vrcholy
GR. PFANNSPITZE (2545 m) a GR. GABLER (2576 m).
Cestou a zejména z vyhlídkových vrcholů se otevírají
nádherné výhledy na ledovce centrálních Alp na severu
a na část Dolomit na jihu. Dále cesta přes ROSSALM
zpět k lanovce.
5. den - Výlet do nejjižnějšího výběžku SARNTALSKÝCH
ALP na tzv. vyhlídkový balkón na Dolomity. Oblíbené výletní místo obyvatel Bolzana. Výlet lanovkou a horským
vláčkem do obce Klobenstein (Collalbo). Cesta přes zajímavé vyhlídky na vrcholky západních Dolomit ke světově
známé atrakci, mohylám - PYRAMIDY DI TERRA (také
zvané Zemní pyramidy). BOLZANO – prohlídka historického centra ležícího na soutoku řek. Ve městě najdeme
pěkné měšťanské domy, náměstí a kostely. V muzeu lze
shlédnout ledového muže Ötziho.

6. den – Výlet do oblasti horské skupiny GEISLERGRUPPE. Horské středisko ST. MAGDALENA. Údolí VAL
DI FUNES. Výlet podél malebné řeky, dále kolen soutoku
dvou říček. Pod vrcholky skupiny ODLE D’EORES, vyhlídka na rozeklané skalní vrcholky obklopující toto malebné údolí.
7. den - Výlet do národního parku NATURPARK PUEZ –
GEISLER (PUEZ – ODLE). Z městečka ST. CHRISTINA je
lanovkou dostupný COL RAISER ve výšce 2106 m pod třítisícovými velikány skupiny Delle Odle. Odtud výlet na
vrchol SECEDA (2518 m), kde se otevírají překrásné výhledy
na protilehlé vrcholky skupin Langkofel, Rosengarten
i Sciliar. Večer odjezd do Čech.
8. den - Návrat do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
308-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu*** s bazénem (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna
280 Kč.

SLOVINSKO,
JULSKÉ ALPY - lux
Na tomto zájezdu si budete moci vychutnat nejkrásnější
scenérie Julských Alp, podíváte se i do Slovinského krasu
a navštívíte hlavní město Slovinska, Lublaň. Julské Alpy
jsou příznačné svými hlubokými údolími, kde se nad třpytivými jezery tyčí ohromné šedobílé skalní stěny horských masivů. Na území Julských Alp byl roku 1981 vyhlášen Triglavský národní park, který patří k největším
ve Slovinsku.

lebným ÚDOLÍM TRENTA podél řeky Soča. Proslulé návštěvní místo Julských Alp - pramen řeky SOČI.
4. den – BLED – prohlídka letoviska ležícího na břehu
Bledského jezera s pěknou promenádou podél jezera,
noblesní výstavbou a hradem, ze kterého je pěkný výhled na jezero s ostrůvkem a okolní krajinu. Návštěva
zajímavé soutěsky VINTGAR.
5. den – Výjezd na nejvýše položený slovinský průsmyk
VRŠIČ (1 611 m) – výlet na vyhlídku pod vrchol Mojstrovka,
možnost výstupu na vrchol. Úchvatné výhledy po velikánech Julských Alp. Zastávka u dřevěného ruského
kostelíka. Horské středisko KRANJSKA GORA.
6. den – Výlet do italské části Julských Alp k malebným jezerům LAGHI DI FUSINE s výhledy na vrchol Mangart. Vycházka u střediska KRANJSKA GORA k pramenům řeky
SÁVY. Výstup vrchní cestou k vodopádu MARTULJEK a na
planinu Martuljek, odkud se naskýtají krásné výhledy na
mohutnou stěnu masívu Špik..
7. den – Výlet do malebné oblasti SLOVINSKÉHO
KRASU. Návštěva POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ – krásná
krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana aj. PREDJAMSKI GRAD - hrad vyrůstající
ze skalního masivu. LUBLAŇ - hlavní město Slovinska
se starým městem s barokními stavbami a hradem vysoko na kopci. Večer odjezd.
8. den – Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.

Kranjska Gora
Číslo záj.
309-01

Termín
3.7. – 10.7.

Cena
12 690,-

Odjezd
E

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu**** s bazénem (dvoulůžkové
pokoje s vlastním přísl.), 5x polopenzi.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3,5 Eur/den
(splatná na místě).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč

BAZÉN

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – BOHINJSKÉ JEZERO – jedno z nejkrásnějších
jezer Julských Alp obklopené kulisou skal. Lanovkou
na vrchol VOGEL, odkud jsou panoramatické pohledy
na jezero, lehká turistika. Odpoledne procházka od západní části jezera ke krásnému vodopádu SAVICA. Přejezd na ubytování.
3. den – Cesta do střediska BOVEC přes sedlo PASSO
DEL PREDIL, fotozastávka u jezera Lago del Predil. Při
hezkém počasí lanovkou pod vrchol KANIN, krásné vyhlídky. Zastávka u vysokého vodopádu BOKA. Cesta ma-
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bazén Aqua Larix

ŠVÝCARSKO - SVATÝ MOŘIC
– s kartou, hotel***
- místní lanovky a busy v ceně
Program zájezdu:
1. den – Odjezd v pozdních večerních hodinách.
2. den – Příjezd do oblasti ENGADINU. Výlet k ledovci
MORTERASCH, který se táhne od nejvyšší hory této
oblasti Piz Bernina až dolů do údolí. Nenáročná
vycházka k ledovcovému splazu. Odpoledne ubytování
v městečku Pontresina, které je vzdáleno necelých
10 km od věhlasného střediska St. Moritz.
3. den – Z městečka SILS lanovskou na FURTSCHELLAS
LA CHUDERA, kde začíná okružní tzv. vodní cesta kolem
šesti jezírek (cca 2,5 hod) s nádhernými vyhlídkami do
údolí řeky Inn i na okolní velikány, nebo tzv. gastronomická cesta s několika zastávkami, kde je možno ochutnat místní speciality.
4. den - Výjezd lanovkou na vrchol DIAVOLEZZA
(2973 m), odkud se otvírají nádherné výhledy na okolní
vrcholy, ledovce i na nejvyšší horu Rhétských Alp, jedinou čtyřtisícovku této oblasti, Piz Bernina. Po návratu
k autobusu odjezd na PRŮSMYK BERNINA a vycházka
kolem Bílého jezera k zastávce vláčku Bernina express
v ALP GRÜM s krásnými výhledy na ledovec Palü.
Návrat k autobusu vláčkem a odjezd do hotelu.
5. den - Výjezd lanovkou SIGNALBAHN, pěší vycházka
přes Salastrains na Chantarella. Při zpáteční cestě prohlídka SVATÉHO MOŘICE, městské i lázeňské části
s pamětní deskou na olympijské hry.
6. den - Lanovkou na CORVATSCH, výjezd do výšky
3295 m, nádherné výhledy na celou skupinu masívu
Bernina. Návrat do mezistanice Murtel a odtud se
zdatní jedinci vydají přes FUORCLA SURLEJ a kolem
jezera LEI DA VADRET dojdou k závěru údolí a chatě
Roseg (náročná túra, cca 6 hod chůze). Od hotelu Roseg
možno sjet do Pontresiny koňským povozem nebo dojít
údolím pěšky – cca 2 hod. Ostatní z mezistanice mohou
dojít jen k horské chatě Fuorcla Surlej, vrátit se
k lanovce, autobusem přejet do Pontresiny a vydat se
údolím Roseg pohodlnou cestou.
7. den - Odjezd místním busem k nedaleké lanovce na
MUOTTAS MURAGL, odtud panoramatickou cestou,
která je označována za nejkrásnější vyhlídkovou cestu
Horního Engadinu. Cestou se otvírají nádherné pohledy
na Svatý Mořic, jezera, údolí a okolní hory. Cesta končí
u horní stanice lanovky ALP LANGUARD, kde sjedeme
dolů do Pontresiny a pohodlně dojdeme k hotelu. (doba
chůze cca 3 hod), Odpoledne podél řeky Inn do SCUOL,

kde se nacházejí vyhlášené termální lázně, pobyt v lázních cca 3 hod, ostatní se mezitím projdou v městečku
s typickými engadinskými domy se sgraﬁtovou výzdobou. Večer odjezd ze Švýcarska.
8. den - Návrat do Prahy v brzkých ranních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu*** s wellness, (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x bufetovou snídani, lanovky, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobyt. taxu cca 4 CHF/den (platba na místě).
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 280 Kč, 4x večeře - 2480 Kč.

4. den - Kde hráli čerti kuželky. Odjezd do
DIABLERETS, který je ideálním východiskem k ledovci
GLACIER 3000. Z průsmyku COL DE PILLON výjezd
lanovkou k horní stanici, která byla vybudována podle
návrhu věhlasného architekta Maria Botty a která tvarem připomíná ďáblovy vidle. Od horní stanice lanovky
se vydáme na vyhlídku s impozantním panoramatem
hor včetně štítů Matterhornu či Mont Blancu z méně
známé perspektivy. Po moderním visutém mostě dlouhém 107 m pak snadno přejdete na nejbližší vrchol
SCEX ROUGE. Poté můžete sjet sedačkovou lanovkou
přímo na ledovec a po něm se vydat až k vyhlídce do
údolí. Velmi zdatní turisté mohou dál pokračovat po
ledovci k chatě Prarochet a dále k přehradě Sametech
a odtud sjet lanovkou do Gsteig, kam pro ně přijede
autobus. Ostatní se vrátí lanovkou do průsmyku a vydají
se na vycházku k jezeru RETAUD.
5. den - ŽENEVSKÉ JEZERO. Nejprve zastávka u nejnavštěvovanějšího hradu celého Švýcarska- CHILLONU.
Vycházka po pobřežní rozkvetlé promenádě do
MONTREUX. Zastávka ve VEVEY, kde k poctě Charlese
Chaplina bylo otevřeno jeho muzeum. Odpoledne
vycházka ve vinicích oblasti LAVAUX, která je zapsána
na seznam světového dědictví UNESCO.
6. den - Odjezd přes PRŮSMYK FORCLAZ k francouzké
hranici a výjezd soustavou 3 lanovek a vláčků k přehradě Emosson, odkud se naskýtají úchvatné výhledy
na celý hřeben MONT BLANCU. Vycházka kolem přehradní hráze k původní staré přehradě. (cca 3 hod
chůze). Odpoledne relaxace v termálních lázních
LAVEY-LES BAINS.
7. den - Turistika ve středisku LEYSIN, které nabízí
160 km vycházkových tras od jednoduchých až po
náročné horské cesty. K večeru odjezd.
8. den - Návrat do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
311-01

ŠVÝCARSKO NA BALKÓNĚ ALP
- ubytování v hotelu***
Jen málo míst na světě skýtá tak úžasné výhledy na čtyřtisícové vrcholy jako oblast Vaudských Alp v okolí střediska Leysin a tolik možností k vycházkám v kouzelném
prostředí švýcarských hor a jezer.

Termín
22.7. – 29.7.

Cena
13 990,-

Odjezd
A

Odjezd: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5 x ubytování
(hotel***, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x polopenzi – vše švédské stoly, 5 x balíček na výlety,
průvodce. V partnerském hotelu (cca 500 m) je možno
zdarma využít bazén, wellness centrum a fitness.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč

Program zájezdu: ROZŠÍŘENÉ STRAVOVÁNÍ
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den - Dopoledne zastávka u hradu HABSBURK, který
je kolébkou rodu známého i z našich dějin. Pokračování
cesty do střediska LEYSIN. Odpoledne výjezd lanovkou
na vyhlídkový bod LA BERNEUSE s otáčivou restaurací
s panoramatickým výhledem na 29 čtyřtisícovek od
Mont Blancu přes Matterhorn až k Eigeru i na Ženevské
jezero a Rhonské údolí.
3. den - Na skok v domově bernardýnů. Výlet na průsmyk VELKÝ SVATÝ BERNARD na hranicích s Itálií ve
výšce 2461 m. Vycházka v okolí průsmyku a pro zájemce
návštěva muzea a chovné stanice bernardýnů. Odpoledne průchod soutěskou DURNAND nebo TRIENT
s visutými dřevěnými chodníčky.
BAZÉN
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Leukerbad

ŠVÝCARSKÉ HORY
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Zájezd spojuje vycházky v krásné alpské přírodě s relaxací v termálních lázních pod alpskými velikány
v jedné z nejhezčích částí Švýcarska - kantonu Wallis.
BAZÉN

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách2. den – Dopoledne příjezd do Švýcarska k Ženevskému jezeru. Zastávka v lázeňském středisku MONTREUX, vycházka podél jezera po krásné promenádě
plné exotických rostlin k hradu CHILLON. Rhonským
údolím na ubytování ve Walliských Alpách, středisku
SAAS GRUND.
3. den – Výlet do dalšího krásného údolí Walliských
Alp - údolí VAL D’HERENS, kde si u vesničky
EUSEIGNE prohlédneme pozůstatek doby ledové –
zemní pyramidy. Poté největší podzemní jezero v Evropě ST. LEONARD, kde se projedeme na lodičkách.
Odpoledne navštívíme největší alpské TERMÁLNÍ
LÁZNĚ LEUKERBAD. Areál se sestává z 10 termálních
bazénů s vířivkami, masážními tryskami a dalšími
atrakcemi s vodou teplou 28 – 42°C. Ostatní se mohou
projít k nedaleké propasti Dala a jezírku Majingsee.
4. den – Výlet do ZERMATTU. Odjezd do Täsche autobusem, odtud vláčkem do Zermattu a dále lanovkami
k vyhlídkovým bodům na okolní „čtyřtisícovky“ (vyhlídková plošina GORNEGRAT 3078 m dosažitelná zubačkou nebo MALÝ MATTERHORN 3820 m dosažitelná
kabinovou lanovkou).
5. den – Rhonským údolím do Martigny a dále přes
průsmyk Forclaz ke švýcarsko-francouzské hranici.
Výjezd systémem 2 lanovek a panoramatickým vláčkem k přehradě EMOSSON ve výšce 1961 m. Cestou
sem i zde se Vám naskytnou fantastické výhledy na
celé pásmo Mont Blancu.Vycházka po hrázi nebo
cesta ke staré přehradě. Odpoledne navštívíme TERMÁLNÍ LÁZNĚ SAILLON (termální bazény vnitřní i venkovní, vířivky).
6. den – Ráno odjezd přes Brig do údolí Gomstal a výjezd lanovkou na EGGISHORN do 2926 m, odkud se
otevírá nejkrásnější výhled na největší alpský ledovec
- VELKÝ ALETSCHSKÝ s délkou přes 23 km. Z mezistanice FIESCHEALP vycházka vysoko nad Rhonským
údolím do BETTMERALP (cca 1,5 hod) a odtud lanov-

kou k autobusu. Odpoledne návštěva TERMÁLNÍCH
LÁZNÍ BRIGERBAD, koupání v jeskyni s vodou teplou
42 st. nebo ve venkovních termálních bazénech. K večeru návrat.
7. den – Dopoledne návštěva jednoho z nejvýznamnějších středisek této oblasti SAAS FEE. Možnost výjezdu lanovkou a alpským metrem až do výše 3500 m
s fantastickým výhledem na celé okolí a až k Bernským Alpám z otáčivé restaurace nebo vyhlídkové terasy. Odpoledne pěší vycházka ze Saas Fee do Saas
Grund po malebné „Kapličkové cestě“.
8. den – Dopoledne výjezd lanovkou ze Saas Grundu
na Hochsaas do výše 3100 m, naučná cesta „ švýcarské čtyřtisícovky“. V poledne odjezd do Rhonského
údolí a návštěva termálních lázní LAVEY-LES-BAINS
(termální bazény vnitřní i venkovní, vířivky, masážní
trysky). K večeru odjezd ze Švýcarska.
9. den – Příjezd do Prahy ráno / dopoledne.
Číslo záj.
312-01

Termín
26.6. – 4.7.

Cena
13 590,-

Odjezd
A

Odjezd: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu lux.busem, 6x ubyt. v penzionu (dvoulůžk. pokoje se sprchou a WC) s bazénem,
6x polopenze (česká kuchyně), průvodce.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
nad 3000 m n.m. 450 Kč, 6x balíček na oběd - 550 Kč.

Číslo záj.
313-01

ŠVÝCARSKO
– DAVOS–KLOSTERS , hotel***
– se slevovou kartou
- busy a vlak v místě zdarma
Davos – švýcarský luxus, který si můžete dovolit. Davos
je nejen místem konání Světového ekonomického fóra,
ale především velmi známým a velmi luxusním lyžařským střediskem. Každoročně sem zavítá mnoho celebrit a známých osobností, např. princ Charles nebo náš
bývalý prezident Václav Klaus. Davos je ale nejen zima
a lyžování. Najdete zde vyhlášené klimatické lázně
a množství letních turistických tras, které můžete
pohodově prozkoumávat díky kartě, na kterou budete
mít lanovky, busy i vlaky v oblasti Davos-Klosters
zdarma. Ubytování je zajištěno v pěkném 3* hotelu
a stravování je zajištěno jak na snídani, tak na večeři
formou švédských stolů.
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Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den - Příjezd do Švýcarska do lázeňského střediska
BAD RAGAZ. Vycházka do soutěsky TAMINASCHLUCHT
s léčivými prameny. Pro zájemce relaxace v termálních
lázních. V poledne pokračování do Davosu. Lanovkou
na SCHATZALP, krátký okruh botanickou zahradou
ALPINUM s cca 5tis. různými rostlinami. Zpět do
Davosu pěšky (cca 2 hodiny) nebo lanovkou. Ubytování,
večeře, nocleh.
3. den - Výjezd lanovkou na WEISSFLUHJOCH. Odtud
krásnou panoramatickou cestou k chatě
PARSENNHÜTTE. Dále pokračování cesty k horní
stanici lanovky GOTSCHNAGRAT, kde sejdeme do
Klosters, návrat do Davosu vláčkem. Méně zdatní
turisté mohou projít část panoramatické cesty a vrátit
se z mezistanice.
4. den - Výlet do LICHTENŠTEJNSKA. Odjezd do
horského střediska MALBUN, odkud vyjedeme
lanovkou na SARIES na rakousko-lichtenštejnských
hranicích s krásnými výhledy do obou zemí. Cestou
GINAWEG dojdeme k PLATZENHÜTTE a odtud zpět do
Malbunu. Pro méně zdatné turisty možnost
panoramatické okružní cesty nad střediskem Malbun.
5. den - Výjezd lanovkou na JAKOBSHORN a kolem
jezera STADLERSEE na SERTIG DÖRFLI. Odtud buď
pěšky údolím říčky Sertigbach nebo autobusem do
Davosu. Turistiku je možno si ještě prodloužit o výstup
na JATZMEDER a k horní stanici lanovky na
RINENHORN. Lanovkou sjedeme do údolí a vláčkem
návrat do Davosu.
6. den - Autobusem do KLOSTERS, odtud lanovkou na
MADRISU, odtud přes Älpli-Schaffürggli a SAASER ALP
zpět k lanovce.
7. den - Dopoledne výlet vláčkem z Davosu do FILISUR,
vycházka k výhledu na LANDWASSERVIADUK (na trati
BERNINA EXPRESSU – zapsáno na seznam UNESCO),
pěší túra k dalšímu viaduktu WIESEN a odtud návrat
vláčkem zpět do Davosu. Večer odjezd ze Švýcarska.
8. den - Návrat do Prahy v ranních hodinách.
Termín
14.8. – 21.8.

Cena
14 990,-

Odjezd
A

Odjezd: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování ve
***hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x polopenze formou bufetu, průvodce, pobytovou
kartu – busy a vlak v místě zdarma, sleva na lanovky,
sleva do aquaparku, muzeí aj.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna
280 Kč.
Jakobshorn

ŠVÝCARSKO PRO SENIORY
– WALLIS S KARTOU
- místní lanovky a busy v ceně

BAZÉN

Lehká pěší turistika v nádherné oblasti pod „čtyřtisícovkami“ Walliských Alp, kde projdete řadu krásných údolí,
panoramatických cest, vyjedete lanovkami k úžasným výhledům a dotknete se i ledovců. V ceně zájezdu je pobytová
karta, se kterou budete mít lanovky a místní busy zdarma.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd ve večerních hodinách z Prahy.
2. den - Ráno příjezd do Švýcarska. Dopoledne
zastávka ve FLIMSU a vycházka lesoparkem k vyhlídce
na kaňon řeky Rýn, který je nazýván „GRAND CANYON
OF SWITHERLAND“. Pokračování cesty údolím Rýna do
Andermattu a přes průsmyk FURKA (možnost navštívit
ledovcovou jeskyni) do údolí Rhony a k ubytování
v Saasském údolí.
3. den - Lanovkou na HOCHSAAS do výšky 3100 m,
krátká naučná stezka kolem vrcholu s výkladem o švýcarských čtyřtisícovkách. Zpět lanovkou na KREUZBODEN a vycházka alpskou květinovou cestou přes
Almagelleralp do SAAS ALMAGELL.
4. den - Lanovkou na FELSKINN do výše 3000 m, vycházka k ledovci. Možnost výjezdu za příplatek alpským
metrem až do výše 3500 m na MITTELALLALIN, kde se
nachází otáčivá restaurace s úžasnými rozhledy až
k Bernským Alpám a také největší ledovcová jeskyně na
světě. Výjezd lanovkou na PLATTJEN s dalšími výhledy.
Ze Saas Fee návrat do Saas Grund buď pěšky malebnou
tzv. Kapličkovou cestou nebo busem.
5. den - K přehradě MATTMARK do výše 2200 m, která má
nejvyšší sypanou hráz na světě. Vycházka kolem přehrady,
případně až do sedla nad přehradou. Cesta zpět do Saas
Almagell a Saas Grund pěšky nebo busem.
6. den - Výlet do ZERMATTU. Z Täsche vláčkem do Zermattu. Podzemní lanovkou výjezd na SUNEGGU, odtud
vycházka kolem jezer LEISEE, GRINJISEE, příp. i Stelisee a přes Findeln zpět do Zermattu. Vláčkem do Täsche zpět k našemu autobusu a návrat do Saas Grund.
Ostatní, kteří nepojedou do Zermattu, mohou udělat
další výlet v Saas Fee. Výjezd lanovkou na HANNIG
a přes MÄLLIG (2700 m) pěšky do Saas Grundu.
7. den - Dopoledne odjezd z Wallisu do oblasti centrálního Švýcarska. Výjezd lanovkou na PILATUS, nejvýznamnější horu této oblasti s fantastickými výhledy na
celou oblast středního Švýcarska. Svezete se nejstrmější zubačkou na světě. Nahoře vycházka tzv. stezkou
kozorohů a výstup k vyhlídkovým bodům. Podvečerní

procházka LUCERNEM, jedním z nejkrásnějších švýcarských měst. Večer odjezd do ČR.
8. den - Příjezd do Prahy ráno.
Číslo záj.
314-01

Termín
4.7. – 11.7.

Cena
13 590,-

Odjezd
A

6. den – LÖTSCHENTAL - jedno z nejkrásnějších údolí
ve Wallisu s úchvatnými výhledy na ledovce v okolí
Bietschhornu, oblasti, která byla zapsaná na seznam
světového dědictví UNESCO. Autobusem do vesničky
WILER, lanovkou na LAUCHERNALP, dál pěší vyhlídková
cesta na FAFLERALP (cca 3 hod. chůze), kde bude čekat
autobus. Zájemci si mohou ještě prodloužit vycházku
k jezeru GRUNDSEE a na GUGGIALP (cca 2 – 3 hod. navíc).
7. den - Z ZERMATTU výjezd podzemní lanovkou na
SUNEGGU, případně až na ROTHORN. Vycházka kolem
ledovcových jezer, k Findelskému ledovci a zpět pěšky
do Zermattu. Méně zdatní mohou projít jen menší úsek
a vrátit se do Zermattu lanovkou.
8. den – Po naložení zavazadel pěší výlet do SAAS FEE
- perly Alp. V Saas Fee výjezd lanovkou na HANNIG
a okružní panoramatická vycházka s výhledy na ledovce. Cesta je lemována naučnými tabulemi s výkladem o přírodě. Dále možno vyjet na Felskinn a tzv. alpským metrem až do výše 3500 m n.m. Návrat do SAAS
GRUND tzv. Kapličkovou cestou. V podvečer odjezd.
9. den - Příjezd do Prahy ráno.

K výletům jsou využívány i místní busy (v ceně)
Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, průvodce,
5x ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísl. v penzionu s bazénem, 5x polopenze (česká kuchyně), pobyt. kartu na
místní lanovky a busy dle programu.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna nad 3000 m n.m.
400 Kč, 5x balíček na oběd - 490 Kč.
Cena nezahrnuje: vláčky a lanovky v Zermattu.

ŠVÝCARSKO
– LÉTO POD MATTERHORNEM
BAZÉN

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Dopoledne příjezd do centrální oblasti Švýcarska.
Výjezd nejstrmější zubačkou na světě na vyhlídkovou
horu PILATUS, vycházka tzv.“stezkou kozorohů“ na vyhlídkové body, rozhled po celé oblasti středního Švýcarska. Po poledni přejezd do Saaského údolí, ubytování.
3. den – ZERMATT – jedno z nejznámějších středisek
švýcarských Alp. Autobusem do Täsche a vláčkem do
Zermattu. Odtud pojedeme lanovkou na SCHWARZSEE
do blízkosti Matterhornu. Zdatnější turisté mohou vystoupat až k chatě HÖRNLIHÜTTE, která je nástupním
místem horolezců na Matterhorn. Ostatní půjdou vycházkou přes Staffel a Furi zpět do Zermattu.
4. den – Lanovkou na HOCHSAAS 3100 m n.m., naučná
stezka s výkladem o švýcarských čtyřtisícovkách. Poté
sjezd lanovkou na KREUZBODEN, pěšky tzv. alpskou
květinovou cestou přes Almagelleralp do Saas Almagell
a návrat do Saas Grund místním busem. Pro méně
zdatné možno sjet z Kreuzboden lanovkou.
5. den – K nejvyšší přehradní hrázi v Evropě. Autobusem do údolí VAL D’HÉRÉMENCE, k přehradě
GRANDE DIXENCE a přehradnímu jezeru DIX. Přehradní
hráz je vysoká 289 m a vede na ni lanovka. Od hráze
začíná 4-hodinový okružní výlet nad přehradou s krásnými výhledy na jezero i okolní hory a možnou zastávkou na chatě PRAFLEURI k občerstvení. Na závěr výletu
je možno si prohlédnout malé muzeum věnované přehradě a výrobě el. energie. K večeru návrat autobusem.
5 hod chůze.

Číslo záj.
315-01

Termín
23.7. – 31.7.

Cena
13 590,-

Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, průvodce,
6x ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísl. v penzionu
s bazénem, 6x polopenze (česká kuchyně).
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
nad 3000 m n.m. 450 Kč, 6x balíček na oběd - 550 Kč.
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ŠVÝCARSKÉ ALPY
ROZŠÍŘENÉ STRAVOVÁNÍ

Program zájezdu:
1. den – Odjezd ve večerních hodinách.
2. den – Turistika v ANDERMATTU. Výjezd lanovkou
na GEMSTOCK, zpět na GURSCHEN a odtud pěšky
zpět do Andermattu naučnou lesní cestou nebo přes
Hospental. V případě nefunkčnosti lanovky trek
kolem GOSCHENERALPSEE.
3. den – Výlet do údolí Předního Rýna. Autobusem
do průsmyku OBERALPASS (2040 metrů n. m.). Pěší
túra k jezeru TUMASEE k pramenům Rýna. Zdatnější
mohou vystoupit až na hřeben PAZOLY. Odtud se
naskýtají nádherné výhledy na hřeben Bernských
Alp se zaledněnými vrcholy. Sestup na Oberalpass
nebo až do Andermattu. Celková doba chůze cca
6 hod.
4. den – Přejezd přes průsmyk FURKAPASS - možnost navštívit ledovcovou jeskyni. Jedinečná pěší
trasa s výhledy na ledovce (Muttgletscher) a vysoké
štíty i do údolí Rhony. Túra končí na vrcholu
TÄLLISTOCK (2861 m). Celková délka cca 4,5 hod.
5. den – Návštěva italské části Švýcarska. Odjezd
přes městečko Biasca do kantonu Ticino. Nejprve
navštívíte město LUGANO na břehu stejnojmenného
jezera. Návštěva MELIDE s expozicí „Švýcarsko v
miniatuře“ a zastávka v CASLANU, kde se vyrábí
světoznámá čokoláda. Prohlédnete si muzeum
čokolády s ukázkou její výroby. Při zpáteční cestě se
zastavíme v hlavním městě kantonu BELLINZONĚ
(UNESCO), nad kterým se tyčí tři monumentální
hrady, které střežily důležité obchodní cesty.
6. den – Výlet do údolí MADERANERTAL – nádherné
údolí obklopené hlavními vrcholy centrálního Švýcarska. Výjezd místním autobusem a lanovkou, poté
cesta ke krásnému horskému jezeru GOLZERNSEE,
které je vhodné nejen k okružním výletům s úžasnými výledy, ale i ke koupání (mimořádně teplé alpské jezero).
7. den – Rétorománská část Švýcarska: přes
průsmyk JULIER (2228 metrů n. m.) do městečka
POSCHIAVO, přestup na známou horskou dráhu s
horským vláčkem „BERNINA“ (UNESCO) přes průsmyk BERNINA, kolem jezer a ledovců, přes
viadukty, tunely a galerie, vyhlídky. SV. MOŘIC –
proslulé horské středisko. Večer odjezd zpět do
České republiky.
8. den – Příjezd do České republiky v ranních hodinách.
Číslo záj.
316-01

Termín
8.8. – 15.8.

Cena
11 990,-

Odjezd
A, B

Odjezd: A též z Plzně, B Pardubice, HK.
Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, průvodce,
5x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, 5x plná penze (balíčky místo
oběda) - česká kuchyně.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
280 Kč. Jízdenka na horský vláček 460 Kč, 1/1 pokoj
3250 Kč (povinný při nedoobsazení).
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ŠVÝCARSKO – BERNSKÉ ALPY
- pod ledovci a čtyřtisícovkami
Snad nikde jinde ve střední Evropě nesahají ledovce
tak daleko do údolí jako v okolí Grindelwaldu. V okolí je
přes 300 km vycházkových cest a horských stezek,
které spolu s řadou lanovek skýtají překrásné možnosti
denních i polodenních výletů.
Výhodná cena

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Ráno příjezd do Švýcarska, dopoledne průchod soutěskou řeky AARY, po poledni příjezd do
ÚDOLÍ DIEMTIGTAL, ubytování, vycházka v okolí.
3. den – Po snídani odjezd do nitra Bernských Alp do
GRINDELWALDU, výjezd lanovkou na FIRST, pěší túra
k-jezeru BACHALPSEE, případně až na FAULHORN
s výhledy na nejznámější vrcholy – Eiger, Mönch
a Jungfrau. Návrat do Grindelwaldu, kde bude čekat
autobus a odjezd na ubytování.
4. den – Ráno odjezd autobusem do WILDERSWILU,
pokračování zubačkou na SCHYNIGE PLATTE, odkud
se naskýtají nádherné výhledy na pásmo zaledněných
vrcholů v čele s trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau
(UNESCO). Prohlídka ALPSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY,
kde na ploše přes 8 tisíc m2 najdete 520 druhů alpských květin. Vycházka s výhledy v okolí vrcholu. Odpoledne zastávka v INTERLAKENU, lázeňském středisku a východisku do oblasti Bernských Alp.
5. den – Ráno odjezd do „údolí vodopádů“LAUTERBRUNNENTAL. Vycházka k TRÜMMELBAŠSKÝM VODOPÁDŮM - 10 ledovcovým kaskádovi-

tým vodopádům v nitru hory, a podél řeky Bílá Lütschina pod MÜRRENBAŠSKÝM VODOPÁDEM, kde se
masy vody řítí v 5 kaskádách z výšky 750 m, dojdeme
do STECHELBERGU. Zde vyjedeme lanovkou do MÜRREN, středisku vysoko nad údolím a půjdeme turistickou cestou s úžasnými výhledy na celé panorama
čtyřtisícovek včetně Mönchu a Eigeru až nad Lauterbrunnen, odkud můžete k autobusu sjet lanovkou
nebo sejít pěšky.
6. den – Ráno odjezd do KANDERSTEGU, lanovkou
(možno i pěšky) k jezeru OESCHINENSEE, 3 hod.
okružní vycházka nad jezerem, případně jen odpočinek u jezera, možnost půjčení loděk nebo naopak náročný výstup k horským chatám. K večeru návrat do
Kanderstegu, kde bude čekat autobus.
7. den – Dopoledne odjezd do GRINDELWALDU, výjezd lanovkou na MÄNNLICHEN, pěší túra v oblasti
pod Eigerem, návrat do Grindelwaldu pěšky nebo zubačkou.
8. den – Po snídani a úklidu chaty výjezd lanovkou na
WIERERHORN, vycházka, zpět pěšky nebo lanovkou.
Odpoledne přejezd přes JAUNPASS do městečka
CHARMEY, koupání v termálních lázních. Večer odjezd
ze Švýcarska.
9. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
317-01

Termín
7.8. – 15.8.

Cena
12 590,-

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 6x ubytování
v penzionu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
6x českou polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč,
6x balíček na oběd - 550 Kč.

Lyžování
ve Švýcarsku
Saas Grund

5. 3. – 13. 3. 2021
Cena 11 900 Kč
Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x česká
polopenze, doprava autobusem.

ŠVÝCARSKO – WALLIS
– nejkrásnější partie švýcarských Alp
Pobyt je zajištěn ve středisku Saas Grund v kantonu
Wallis, poblíž velmi známého střediska Zermatt na úpatí
Matterhornu a nedaleko luxusního centra Saas Fee.
BAZÉN

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Dopoledne příjezd do Švýcarska. Výjezd lanovkou na HOCHSAAS (3100 m), naučná cesta kolem
vrcholu nebo jen do mezistanice na KREUZBODEN
a procházka alpskou květinovou cestou. Ubytování
k večeru, večeře, nocleh.
3. den – Nejkrásnější túra v oblasti Horního Wallisu:
po snídani odjezd do STALDEN, výjezd lanovkou na
GSPON a vysoko nad Saaským údolím vede cesta přes
HEIMISCHGARTU zpět do Saas Grund.
4. den – Turistika v oblasti Saas Fee: lanovkou na
FELSKINN, přechod přes ledovec k chatě PLATJEN
a dále buď pěšky nebo lanovkou zpět do Saas Fee (cca
4 - 5 hod. chůze). V Saas Fee lze volit i méně náročnější
vycházky nebo jen procházku v tomto významném středisku turistiky, návštěvu plaveckého bazénu či jiných
sportovišť. Milovníci lyžování mohou využít příležitosti
k letnímu lyžování na ledovci ve výšce 3500 metrů.
5. den – Výlet do Zermattu: autobusem do Täsche,
odtud buď vláčkem (za příplatek) nebo event. pěšky
(4,5 km) do Zermattu. Zubačkou na GORNERGRAT, odtud pěšky s krásnými výhledy na MATTERHORN. K jezeru RIFFELSEE a zpět do Zermattu. Pro méně zdatné
lze část cesty zpět absolvovat zubačkou.
6. den – Středisko CRANS-MONTANA, které se rozkládá na údajně nejvíce prosluněné náhorní plošině
v Alpách obrácené na jih do údolí Rhony s velkolepým
panoramatem protějších vrcholků Walliských a Savojských Alp. Výjezd lanovkou na LES VIOLETTES
a PLAINE MORTE ( 2927 m), úžasné výhledy. Pěší turistika k horní stanici lanovky CRY D´ER a sjezd do
čtvrti CRANS , případně pěšky až dolů, na výběr je několik tras s různou délkou.
7. den – Setkání s dobou ledovou: autobusem do
údolí GOMSTAL, výjezd lanovkou z Betten na
BETTMERHORN, výhled na největší alpský LEDOVEC
– ALETSCHSKÝ (UNESCO). Odtud pěšky přes MOSFLUH
a jezero BLAUSEE k BETTMERSEE a do BETTMERALP
(cca 4 hodiny chůze).
8. den – Do největších termálních lázní v Evropě i na
starý pašerácký průsmyk. Autobusem do LEUKERBADU,
který patří k největším lázeňským střediskům ve Švý-

carsku s překrásným okolím. Dopoledne výjezd lanovkou
nebo pěší výlet na průsmyk GEMMIPASS. Turistika v okolí
DAUBENSEE. Odpoledne možnost návštěvy termálních
lázní s 10 termálními bazény nebo procházka propastí
Dala. Večer odjezd ze Švýcarska.
9. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
318-01

Termín
17.7. – 25.7.

Passo Stelvio

Cena
13 590,-

Cena zahrnuje: dopravu lux. autobusem, průvodce,
6x ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím
v penzionu s bazénem, 6x polopenze (česká kuchyně).
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
nad 3000 m n.m. 450 Kč, 6x balíček na oběd - 550 Kč.

ŠVÝCARSKÉ ALPY, ITALSKÉ ALPY
a termální lázně BORMIO

3. den – Výlet na severní straně Bormia od Ponte Froni
kolem masivu DELLE SCALE k jezeru LAGO DI CANCANO.
Sestup do městečka VALDIDENTRO. Možnost podvečerní
relaxace v termálních lázních v BORMIU.
4. den – Výlet do oblasti bezcelní zóny LIVIGNO. Cestou
zastávka před PASSO DI FOSCAGNO, odkud je nádherný
půlkruhový výhled na celou oblast Bormia. Pěší výlet
z PASSO D’EIVA krátkou hřebenovkou na vrchol LA PARÉ,
ze kterého je nádherný výhled na celou oblast Livigna.
Sjezd do městečka LIVIGNO, odtud procházka k jezeru
LAGO DI LIVIGNO a ev. do údolí VALLE ALPISELLA.
5. den – Výlet do údolí VALFURVA. Horské středisko
S. CATERINA ležící v NP STELVIO. Romantickou cestou
borovic a modřínů do údolí Valle dei Forni a podél malebné
říčky vytvářející kaskády zpět do S. Catariny.
6. den – Možnost výjezdu místními mikrobusy (cca
9 Euro) z Bormia do PASSO STELVIO (2757 m). Odtud se
naskýtají fascinující pohledy na okolní horské skupiny, kterým vévodí vrcholy vysoké přes 3000 m. Možnost nenáročného výstupu do výšky cca 3000 metrů.
7. den – Odjezd z Bormia přes Sondrio do švýcarského
městečka POSCHIAVO, kde přestoupíme na známou
horskou železnici a pojedeme vláčkem „BERNINA-EXPRESS“ (UNESCO) přes průsmyk BERNINA, kolem jezer
a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie do PONTRESINY. Ti, kdo nepoužijí vláček, se mohou z Pontresiny
projít k ledovci ROSEG. Prohlédnete si známé horské
středisko SV. MOŘIC a Vaše cesta se otočí směrem
k domovu.
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Zájezd do oblasti, která byla v minulosti téměř nepřístupná. Městečko Bormio ohraničují ze všech stran horské skupiny vysoké přes 3 000 m. Na jedné straně vysoké
vrcholy NP Stelvio a známé sedlo Passo Stelvio, na druhé
straně bezcelní zóna v údolí Livigno a horské masivy tvořící hranici se Švýcarskem. V Bormiu se také nachází
termální lázně. V teplé vodě zdejších pramenů je po výletech velmi příjemná koupel.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Cesta podél INNU k ENGADINU. Výlet v jedné
z nejkrásnějších oblastí Švýcarska v oblasti masivu
BERNINA, kde nejvyšší ledovcové vrcholy dosahují výšky
téměř 4000 m. (Pěší výlet k ledovcovému splazu MORTERATSCH a kolem tůněk a kaskád říčky Ova da Bernina). Zastávka u jezera LAGO BIANCO na PASSO DEL
BERNINA. Dojezd do Bormia.

Číslo záj.
319-01

Termín
4.7. – 11.7.

Cena
11 590,-

Odjezd
A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč. Jízdenka na horský expres - 460 Kč/os.
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NP St. Maurici

ROZMANITÉ NÁRODNÍ PARKY
PYRENEJÍ
Tento zájezd je zaměřen na poznání francouzské části
Pyrenejí, ale podíváte se také do nádherné španělské
části. Pyreneje skýtají nepřeberné množství ojedinělých
přírodních scenérií a zajímavých míst. Podniknete řadu
výletů ve snad nejkrásnější oblasti Pyrenejí, v okolí nejvyšší hory francouzské části pohoří Vignemale.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Odpoledne příjezd do městečka ST. LARY. Ubytování v apartmánech nad městečkem St. Lary. Možnost procházky po okolních kopcích s výhledy hluboko
do údolí na městečko St. Lary i malebné vrcholy Pyrenejí.
3. den – Výstup ze sedla Col du Tourmalet (jezdí se Tour
de France) na PIC DU MIDI DE BIGORRE, odkud se
naskýtají panoramatické kruhové výhledy na hlavní hřeben centrálních Pyrenejí a do Akvitánské nížiny.
4. den – Výlet k jezeru LAC DE GAUBE a malebnou dolinou s množstvím potoků a kaskád pod mohutnou stěnou nejvyšší hory francouzských Pyrenejí VIGNEMALE.
LURDY – věhlasné poutní místo římskokatolických věřících s léčivou vodou.
5. den – Výlet v NÉOUVILLSKÉ PŘÍRODNÍ REZERVACI.
Park s překrásnými jezery, pěknými výhledy a úchvatnou přírodou. Podél jezera LAC DE L’OULE k chatě
REFUGE DE BASTAN a dále na sedlo pod vrcholem Pic
Bastan (2715 m), krásné výhledy na jezera a nejvyšší horu
oblasti Pic de Néouville (3091 m).
6. den – Návštěva horského střediska GAVARNIE a výlet
k nejznámějšímu ledovcovému karu CIRQUE DE GAVARNIE, z jehož strmé karové stěny pokryté v nejvyšší části
ledovci spadá přes 20 vodopádů, z nichž nejvyšší překonává výšku 422 metrů. LUZ-SAINT-SAUVEUR –
romantické starobylé městečko, překrásně umístěné na
prahu soutěsky řeky Pau, opevněný kostelík postavený
rytířským řádem Templářů ve 12. stol.
7. den – Výlet do nejkrásnějšího národního parku španělských Pyrenejí – NP ORDESA (UNESCO). Pěší turistika v kaňonu Ordesa s několika krásnými vodopády
pod 800 metrů vysokými skalními stěnami.
8. den – Druhý výlet v NÉOUVILLSKÉ PŘÍRODNÍ
REZERVACI. Túra do oblasti nádherných jezer
LAC D’ ORÉDON a LAC D’ AUBERT.

NP Ordesa

9. den – Dopoledne odjezd z Pyrenejí. Devítihodinová
zastávka na pobřeží Středozemního moře, koupání na
krásných písčitých plážích u Narbonne (letovisko
NARBONNE PLAGE – městečko s dlouhou pláží,
restauracemi a příjemným centrem). Odjezd do ČR.
10. den – Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.
Číslo záj.
320-01

Termín
20.8. – 29.8.

Cena
13 990,-

Odjezd
A

Odjezd: A též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
7x ubytování v apartmánech s možností vaření,
7x snídani a 6x večeři – jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč. Studio pro 2 osoby - 1000 Kč/os.

ÚCHVATNÉ NÁRODNÍ PARKY
ŠPANĚLSKÝCH PYRENEJÍ
NP St. Maurici, NP Maladeta, NP Ordesa
NP Maladeta

NP Ordesa

Colomers

Vignemale
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Zájezd do jedinečné nádherné části centrálních Pyrenejí.
Tato oblast Vás nadchne dolinami, které jsou plné zurčících potoků, průzračných říček a kaskád. Spolu s kamennými městečky, bohatou horskou květenou (kvetou zde
volně i kosatce) a panoramatem horských velikánů tvoří
malebnou horskou krajinu, která Vás okouzlí na našich
výletech. Na zájezdu budete obdivovat bizarní skalní štíty
a nespočet krásných jezer a jezírek NP Sant Maurici, přírodní park Posets Maladeta s překrásnými dolinami a nejvyšší horou Pyrenejí Pico de Aneto a v neposlední řadě
také impozantní kaňon NP Ordesa zapsaný v seznamu
UNESCO.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách.
2. den – TOULOUSE, označované též za červené město,
radnice z 18. stol., bazilika sv. Severina je největším románským chrámem v Evropě (9ti hodinová pauza). Přejezd
do Andorry, knížectví ležící v kruhovité kotlině obklopené
hřebeny Pyrenejí mezi Francií a Španělskem.
3. den – Výlet do údolí VALL D’ INCLES přezdívané též
květinové údolí. Cesta podél říčky Riu de Jucla k největšímu jezeru Andorry ESTANY DE JUCLA, které obklopují vrcholky rozeklaných hor tvořících hranici s Francií. ANDORRA LA VELLA – nejvýše položené hlavní
město Evropy (1080 m). Staré město je charakteristické
starými kamennými ulicemi a domy.
4. den – Příjezd do jednoho z nejkrásnějších koutů Pyrenejí NP ST. MAURICI do městečka ESPOT. Podnikneme
výlet k průzračnému jezeru ESTANY DE SANT MAURICI
obklopenému nádhernou kulisou skalnatých vrcholků,
které se zrcadlí v zelenomodré hladině. Odtud vede
cesta k mohutnému VODOPÁDU SALT DE RATERA a poté
k neméně nádhernému JEZERU DE RATERA.
5. den –Výlet do údolí VALL DE BOI v krásném NP
D’AIGÜESTORTES. Pěší výlet podél říčky Sant Nicolau
k JEZERU LLONG. Kousek dále nad jezerem se otevřou
úchvatné pohledy na rozeklané štíty západních vrcholů
NP Sant Maurici. Cestou zpět podél krásných zelených
meandrů průzračné vody říčky Sant Nicolau, které svojí
fotogeničností získají srdce každého fotografa.
6. den – Výlet do oblasti VAL DE ARAN do jedinečné jezerní oblasti CIRC DE COLOMERS. Pěší výlet překrásnou
horskou přírodou se spoustou jezer, jezírek a zurčících
potoků od JEZERA MAJOR DE COLOMERS a JEZERA
MORT. Na závěr dne městečko VIELHA – živé turistické
centrum oblasti. Fotogenická řeka, která protéká přímo
kamenným centrem.
7. den – Výlet do NÁRODNÍHO PARKU MALADETA do
závěru údolí VAL DE BENÁS. Dále pěší výlet podél říčky
RIO ÉSERA. Na závěr doliny říčka vytvořila úchvatný
kaňon a KASKÁDY D’AIGUALLUT. Nádherná závěrečná
planina se spoustou zátočin průzračných horských bystřin pod impozantní kulisou ledovce nejvyšší hory Pyrenejí PICO DE ANETO. Cestou zpět zastávka v městečku BENASQUE. Turistické centrum oblasti, kamenné
domy a uličky.
8. den –Delší přejezd do NP ORDESA (UNESCO). Výlet mezi
ohromné strmé stěny kaňonu ve VALLE DE ORDESA podél
říčky RIO ARAZAS až k nádherným vodopádům a stupňovitým kaskádám, které říčka tvoří v zadní části doliny. Na
závěr doliny tvoří vysoké hory cirku s říčkou Arazas a horskou vegetací nezapomenutelné pohledy. Městečko TORLA,
kde místní pevnost tvoří působivé záběry s ohromnou skalní
branou začátku kaňonu Ordesa. Odjezd do Čech ve večerních hodinách.
9. den – Příjezd ve večerních hodinách.
K nástupům na túry se v Pyrenejích využívají auta pro cca 7
osob nebo busy, které nahrazují lanovky, ceny jsou nižší než
u lanovek v Alpách. Program může být absolvován v opačném
pořadí dnů v případě sportovních akcí a oslav v Andoře.

Číslo záj.
321-01

Termín
23.7. – 31.7.

Cena
14 990,-

Odjezd
A, B, C

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 6x ubytování
v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 6x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč.

NP St. Maurici

NÁRODNÍ PARKY ANDORRY
A PYRENEJÍ - letecky
Zájezd do jedinečné nádherné části centrálních Pyrenejí
ministátečku Andorra a NP St. Maurici. Spolu s kamennými městečky, bohatou horskou květenou (kvetou zde
volně i kosatce) a panoramatem horských velikánů tvoří
malebnou horskou krajinu, která Vás okouzlí na našich
výletech. Oblast Pyrenejí Vás nadchne dolinami, které
jsou plné zurčících potoků, průzračných říček a kaskád.
BAZÉN

Program zájezdu:
1.den - Odlet z Prahy. Přílet do Katalánska. Ubytování.
2.den - Přejezd do Andorry. Po cestě návštěva zajímavých městeček. GERONA – malebné historické město
s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín
Stvoření, krásné uličky starého města. BESALÚ – malé,
ale velmi pěkné historické městečko ve vnitrozemí,
založené již Římany se zachovalou románskou architekturou známé svým kamenným středověkým opevněným mostem. Příjezd do ANDORRY, nejvýše
položeného ministátečku Evropy, ubytování.
3.den - Výlet v oblasti trojmezí Andorra – Francie – Španělsko. Výjezd na sedlo PORT D’ ENVALIRA (2408 m).
Krátká vycházka na hřeben mezi Francií a Andorrou
s vyhlídkami na obě strany. Přejezd do údolí VALIRA D’ORIENT, odtud výlet do oblasti mnoha jezer a jezírek, ESTANY
DELS PESSONS, DE LES FONTS, RODO a další. Cesta
malebnou krajinou podél potoků a jezírek, kterou uzavírají
vrcholy Pic dels Pessons (2846 m) a Pic de Pibus (2858 m).
4.den - Výlet do údolí VALL D’ INCLES přezdívané též
květinové údolí. Cesta podél říčky Riu de Jucla k největšímu jezeru Andorry ESTANY DE JUCLA, které obklopují
vrcholky rozeklaných hor tvořících hranici s Francií.
Zastávka u nejvýznamnějšího poutního místa Andorry
NOSTRA SENYORA DE MERITXELL.
5.den - Příjezd do jednoho z nejkrásnějších koutů Pyrenejí
NP ST. MAURICI do městečka ESPOT. Podnikneme výlet
k průzračnému jezeru ESTANY DE SANT MAURICI obklopenému nádhernou kulisou skalnatých vrcholků, které se
zrcadlí v zelenomodré hladině. Odtud vede cesta k mohutnému VODOPÁDU SALT DE RATERA a poté k neméně nádhernému JEZERU DE RATERA.
6.den - Výlet do severozápadní části Andorry do střediska ORDINO ARCALIS. Odtud výlet k jezerům ESTANYS DE TRISTAINA a ESTANY DE CREUSSANTS,
procházka po naučných stezkách.
7.den - ANDORRA LA VELLA – nejvýše položené hlavní
město Evropy (1080 m). Staré město je charakteristické
svými kamennými ulicemi a domy. Po cestě k pobřeží
zastávka u kostela LA SEU DE URGEL, který hrál v minulých dobách významnou úlohu v duchovním životě obyvatel pod Pyrenejemi. Dojezd k pobřeží.
8.den: Odlet z Katalánska do Čech. Přílet do Prahy.

bazén v hotelu

Číslo záj.
322-01

Termín
17.6. – 24.6.

Cena
24 990,-

Cena zahrnuje: letenku do Španělska a zpět, dopravu
autobusem/minibusem po Španělsku a Andoře,
7x ubytování v hotelích ***/****, 7x polopenzi.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna 480 Kč

KORSIKA - TURISTIKA A MOŘE

6. den – Pobyt u moře. Pro neposedné středně náročná
turistika v oblasti ZONZY – vrchol MONTE CALVA (1377 m)
s pěknou vyhlídkou, vodopád tzv. „ČŮRAJÍCÍ KOHOUTEK“.
V podvečer prohlídka městečka PROPRIANO.
7. den – Brzy ráno přejezd do oblasti Corte. Cestou navštívíme bizarní skály CALANCHE (UNESCO). Po krátké
procházce touto pastvou pro oči, kde barevné skalní
útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře se
krátce zastavíme ve vyhlášeném letovisku PORTO. Krátký
přejezd do Evisy, východiště jedné z nejznámějších
atrakcí ostrova, soutěsky SPELUNCA. Pohodová turistika
s možností koupání v kaskádách. Přejezd hluboce zaříznutým monumentálním kaňonem řeky Golo do městečka
Corte. Pozdě večer ubytování.
8. den – Lehká turistika k salaším TOLA s vynikajícím sýrem a vínem, pro zájemce pohodová turistika k nejhezčím
kaskádám Korsiky na řece MANGANELO a pod majestátním více než 2 500 metrů vysokým Monte Rotondo. Pozdě
odpoledne návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící
citadelou pod horskými velikány.
9. den – Po snídani odjezd do BASTIE, prohlídka přístavního města, poslední nákupy dárků. Odpoledním
trajektem plavba do Itálie. Odjezd směr ČR.
10. den – Návrat do ČR.
Číslo záj.
323-01
141-01
324-01

Termín
3.9. - 12.9.
*11.6. – 21.6.
**10.6. – 20.6.

Cena
15 290,15 590,viz web

Odjezd
A
A
A, B, C

*Přesný program prodlouženého zájezdu na straně 21.
**Tento termín neobsahuje stravování. Přesný program
tohoto termínu žádejte v CK nebo najdete na webu.
Odjezd: A odjezd též z Plzně, B též z Pardubic a Hradce
Králové, C též z Brna.
Ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí
nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty
horských velikánů, romantické kaskády.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den – Trajektem do BASTIE na KORSICE. Průjezd
hornatým vnitrozemím. Krátká túra s koupáním v horách v kouzelných ANGLICKÝCH KASKÁDÁCH. Pokračujeme do zátoky Propriano, ubytování v bungalovech.
Dojezd v pozdních hodinách.
3. den – Koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
4. den – Brzy ráno pohodová turistika pod siluetou skalních věží BAVELLA ke skalnímu oknu TROU DE LA
BOMBE, pro zájemce s výstupem na PUNTA VELACO
(1488 m) s fantastickým výhledem na východní i západní
pobřeží Korsiky.
5. den – Ráno si prohlédneme „nejkorsičtější“ město
SARTENE. Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne
duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokračujeme do vyhlášeného BONIFACIA. Prohlídka města,
které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším
pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná projížďka
lodí pod skalnatými útesy.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty, vstupní
a výstupní poplatek, pobytovou taxu, 5x ubytování v chatkách (kuchyňka, 2 ložnice, příslušenství), 5x polopenze
(jednoduchá strava, připravovaná českou kuchařkou),
2x ubytování v Corte se snídaní, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 330 Kč.
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Lünersee

ALPY ČTYŘ ZEMÍ
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Den věnovaný německým Alpám. Ráno příjezd
do známého alpského střediska GARMISCH-PARTENKIRCHEN, které leží pod nejvyšší horou Německa Zugspitze.
Turistická vycházka soutěskou PARTNACHKLAMM. Procházka kolem jezera EIBSEE, při pěkném počasí mohou
zájemci vyjet lanovkou na vrchol ZUGSPITZE (2962 m).
Pokračování do sedla FERNPASS (1216 m) na východním
okraji Lechtalských Alp, procházka kolem jezera
FERSTEIN-SEE, které obkružuje hrad Sigmundsburg.
Lünersee

Matterhorn

6. den – Výjezd lanovkou na GRÜNECK do výšky 1890 m,
kde se nám otevře nádherné panorama na okolní vrcholy.
Lehká túra úboční vyhlídkovou cestou k chatě LINDAUER
HÜTTE, do samého srdce horské skupiny RÄTIKON. Překrásná dolina pod vrcholky Drei Türme a Drusenfluh. Malá
alpská botanická zahrada, vysokohorská krajina plná květin a nádherných výhledů.
7. den – Po snídani odjezd na další výlet do oblasti
SILVRETTY, turistika kolem WORMSKÝCH JEZER nad
obcí SCHRUNS s krásnými výhledy do širokého okolí.
Možnost výjezdu lanovkou na HOCHJOCH, odtud okružní
cesta kolem několika jezer s návratem opět k lanovce.
Pro náročnější možnost prodloužení trasy o výstup na
ZAMANGSPITZE. Návrat do Prahy pozdě večer.
Číslo záj.
325-01

Termín
3.7. – 9.7.

Cena
11 990,-

Rutor a podél okouzlující říčky, která vytváří peřeje
a kaskády zpět do La Thuille.
4. den – Výlet do nádherného parku GRAN PARADISO,
který je pro svou krásu považován za skvost italské přírody. Výlet z městečka LILLAZ ležícího na soutoku říček
z údolí Valone di Valeille a Urtier. Pokračování malebným
údolím podél CASCATE DI LILLAZ do údolí BARDONEY,
které zkrášluje stejnojmenná říčka. Cesta k jezeru LAGO
DI LOYLE, kde se otevírají poutavé výhledy na údolí
a vrcholy NP GRAN PARADISO.

Odjezd
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje
s přísl.), 5x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.

3. den – Den věnovaný oblasti západního výběžku rakouských Alp. Po snídani odjezd do oblasti masivu
SILVRETTA. Výjezd mýtnou (cca 4 Eur) vysokohorskou
silnicí k přehradnímu jezeru ve výšce 2030 m n. m. na
úpatí nejvyšší hory Vorarlberska- PIZ BUINU (3312 m).
Nádherná vycházka kolem jezera nebo možnost výstupu
k chatě WIESBADEN ve výšce 2443 m podél romantického potoka.
4. den – Tento den se zaměříme na malebnou oblast ležící na švýcarském území. Po snídani odjezd do oblasti
kantonu APPENZELL a výjezd lanovkou na jeden z nejznámějších vyhlídkových bodů Švýcarska – SÄNTIS
2505 m n.m., odkud za dobré viditelnosti dohlédnete do
6 zemí. Odpoledne odjezd do LICHTENŠTEJNSKÉHO
KNÍŽECTVÍ a návštěva nejznámějšího horského střediska tohoto evropského ministátu - MALBUNU. Panoramatická vycházka nad obcí nebo možnost výjezdu lanovkou k rakouské hranici.
5. den – Výlet pod majestátní ledovcový masiv
CHESAPLANA ležící na hranicích se Švýcarskem. Výjezd
lanovkou k jezeru LÜNERSEE, které leží v úchvatné vysokohorské krajině ve výšce 1970 m. Procházka okolo jezera podél rozkvetlých luk a potoků vtékajících do jezera.
Možnost krátkého výstupu na vyhlídku LÜNERKRINNE
a do údolí s malými vodopády podél modravých vod potoka pod Gafalljoch, výhledy na velkolepé skalnaté vrcholy
svírající Lünersee.
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NP GRAN PARADISO,
ÚDOLÍ AOSTY, MONT BLANC
Mont Blanc

Vydejte se do nádherné oblasti údolí Aosta, které leží pod
ledovcovými čtyřtisícovkami. Z jižní strany se nachází národní park Gran Paradiso, z jehož vrcholků stéká množství
potoků a řek do malebných údolí. Ze severní strany naléhá
masiv Monte Cervino (světoznámý Matterhorn), který vytváří úchvatnou kulisu nad údolím Cervinia-Breuil. Na západní stranu podnikneme výlet do francouzského Chamonix pod nejvyšší horu Evropy Mont Blanc.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – AOSTA – hlavní město Valle d’Aosta, které je obklopeno impozantními horskými velikány a přezdívané
též „Řím Alp“. V Aostě dodnes můžeme obdivovat římské
stavby zbudované na počest císaře Augusta (Augustův
oblouk) aj.
3. den - Horské středisko LA THUILE, které je malebně položené v údolí Valle di La Thuile. Výjezd lanovkou na MURET (2123 m). Vyhlídková cesta pod
vrcholy Ponteilles a M.Thuilette, výhledy na ledovec

5. den - Městečko COURMAYEUR. Výlet do malebného údolí
VAL SAPIN, popř. k chatě RIF. BERTONE, kde začíná hřeben
MONT DE LA SAXE s úchvatnými pohledy na ledovce
a vrcholy hřebenu Mont Blancu z opačné strany.
6. den – Výlet do čarokrásné oblasti CERVINIA BREUIL,
která je zasazena v úchvatné krajině pod vrcholem
MATTERHORN (M.Cervino) 4478 m a je rájem pro
všechny milovníky fotografování. Horské středisko Cervinia je obklopené celou kulisou vrcholů vysokých přes
3000 m. Odtud lanovkami do mezistanice Plan Maison
(2555 m), pak do Laghi Cime Bianche (2812 m) a do třetice až na vrchol Testa Grige (3480 m) na ledovci
PLATEAU ROSA. Z horní stanice této nejvýše položené
lanovky v Itálii je výjimečný výhled na masivy Gran Paradiso, Jungfrau, bližší Mont Blanc a Grand Combi
a sousední Matterhorn a Malý Matterhorn. Cestou dolů
můžete jít k jezeru LAGO GOILLET (2516 m).
7. den – Výlet pod nejvyšší horou Evropy MONT
BLANC. CHAMONIX – horské středisko, centrum Savojských Alp s malebným centrem. Možnost výjezdu lanovkou na AIGUILLE DU MIDI (3843 m) s nezapomenutelným výhledem na masiv Mt. Blancu a další okolní
velikány. Poté jízda lanovkou do mezistanice na PLAN
DE L’AIGUILLE (2310 m). Odtud příjemná téměř vrstevnicová cesta v oblasti kosodřeviny k ledovci Mer de
Glace. Cestou nádherné výhledy do údolí i na okolní
„skalní jehly“ v oblasti Aiguille du Midi. V závěru cesty
se otevře krásné panorama s výhledem na ledovec
MER DE GLACE a nad ním úžasný masív DRU. U ledovce
možno sestoupit nebo sjet lanovkou až k ustupujícímu
ledovci a navštívit ledovcovou jeskyni. Návrat do Chamonix zubačkou. K večeru odjezd do Čech.
8. den – Příjezd do Čech v poledních hodinách.
Číslo záj.
326-01

Termín
17.7. – 24.7.

Cena
12 490,-

Odjezd
A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

Cinque Terre

RELAXACE V ALPÁCH
DOLOMITY –
OBLAST CORTINY D’AMPEZZO
Žádná jiná oblast Alp nemá tak pestrou nabídku téměř
nekonečného množství túr jako členité Dolomity
(UNESCO). Tato horská oblast nebudí jen zájem turistů
a horolezců, ale ve zdejší vzácně rozmanité přírodě
najdou mnoho krás i všichni pozorní návštěvníci, milovníci přírody a fotografové. Vždyť právě zde lze spatřit
šťavnaté zelené louky v blízkosti strmých skalních
dómů, malebné modřínové lesy v údolích a průzračná
horská jezera s odrazem skalních štítů. Kdo chce Dolomity lépe poznat, má zde možnost využít nepřeberné
nabídky pestrých túr.

vede kolem zajímavých přírodních útvarů CINQUE
TORRI. Večer odjezd do Čech.
8. den – Návrat do Čech v časných ranních hodinách.
Číslo záj.
327-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Odjezdy: E odjezd též z Příbrami, Písku, ČB.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování
(dvoulůžkové pokoje s přísl.), 5x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

TURISTICKÉ TOSKÁNSKO
- Apeniny, Apuánské Alpy,
Cinque Terre

Výhodná cena

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Lehký pěší výlet kolem nejromantičtějšího
jezera nazývaného „perlou“ mezi dolomitskými jezery
LAGO DI BRAIES (PRAGSER WILDSEE), kde si vychutnáte pohledy na skalnaté velikány, které se zrcadlí
v modrozelené hladině jezera a do údolí VAL DI FORE
k chatě Grünwaldalm.
3. den – Výjezd na sedlo MONTE CROSE (KREUZBERGPASS) do výšky 1 636 m, kde dříve vedla hranice s rakouským Tyrolskem. Odtud výlet na úbočí masivu
Sextnerských Dolomit pod úchvatné skály SEXTNER
ROTWAND. Výhledy do údolí SEXTNER TAL až k městečku Sexten a protější masiv Karnische Alpen.
4. den – Návštěva horského střediska SAPPADA.
Výlet vyhlídkovou cestou pod masivem M.SIERA.
Podle situace možnost použití lanovky na Rif.
Mt.Siera a odtud pokračování vyhlídkovou cestou
zpět do Sappady k soutoku říček odkud pokračuje
říčka F. Piave.

5. den – Výlet ze sedla PASSO TRE CROCI na severní
stranu masivu SORAPISS k chatě RIF. TONDI a RIF
FALORIA, odkud máme Cortinu „jako na dlani“.
6. den – Výstup od jezera LAGO DI LANDRO romantickým údolím VALLE DELLA RIENZA, odkud se naskýtají
pěkné výhledy na proslavené CIME DI LAVAREDO (DREI
ZINNEN). Zdatnější mohou vystoupat k RIF. LOCATELLI
pod vrchol Paternkofel. Mírná varianta vede údolím VAL
DI RIMBIANCO až k jezeru LAGO DI MISURINA.
7. den – Výjezd autobusem na PASSO FALZAREGO do
výšky 2105 m, které se nachází pod masivem LE
TOFANE. Odtud výlet kolem jezera LAGO VAL DE LIMIDES na vrcholek NUVOLAO (2574 m), odkud jsou nádherné výhledy na západní stranu (na masiv Marmolady)
i na východní stranu (na Cortinu d’Ampezzo). Cesta dolů

Apuánské Alpy, Carrara
Zájezd do jedné z nejromantičtějších částí Itálie Vás zavede do jedinečných vesniček Cinque Terre umístěných
odvážně na skalních útesech přímo nad mořem. Dalším
lákadlem tohoto zájezdu je návštěva svahů Apuánských
Alp s možností prohlídky lomu na mramor, která patří k jedinečným zážitkům. Zájemci o pěší turistiku mohou vystoupit i na nejvyšší horu Toskánska.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den - Příjezd na LIGURSKOU RIVIÉRU: Místní dopravou do krásného městečka PORTOFINO s luxusními vilami, odtud možnost pěší turistiky (cca 2.5 hod.) s hezkými výhledy do malebné zátoky se středověkým
KLÁŠTEREM SAN FRUTUOSO, koupání na oblázkové
pláži, plavba lodí zpět do Portofina – procházky, krátký
výstup ke kostelu s nádherným výhledem nebo až k majáku na výběžku poloostrova, místní dopravou zpět.

3. den - Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI,
které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí
nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky
lemované pestrými květinovými záhony. Odpoledne výstup
nebo výjezd historickou lanovkou z Montecatini Terme na
MONTECATINI ALTO, kde se naskýtá pěkný výhled na překrásnou krajinu Toskánska.
4. den - Delší přejezd přes APUÁNSKÉ ALPY a zeleným
srdcem Toskánska ÚDOLÍM GARFAGNANA pod Michelangelovou horou Monte Altissima, kde první lomy založil
sám slavný Michelangelo. Turistika na střechu Toskánska – výstup na nejvyšší vrchol Toskánska – MONTE
PRADO (2050 m n.m.), většina cesty vede po hřebeni
s dalekými výhledy.
5. den – Výlet do typické krajiny Toskánska k městečku
SAN GIMIGNANO s výhledy na malebnou toskánskou
krajinu s vinicemi, políčky, cypřiši. Výlet po středověké
poutní cestě VIA FRANCIGENA ke kostelu MONTAUTO,
odkud je nádherný výhled na věže San Gimignana
a okolní romantickou krajinu. Na závěr dne prohlídka
jednoho z nejhezčích měst Toskánska San Gimignana.
6. den – Výlet na jihovýchodní svahy APUÁNSKÝCH ALP
v oblasti Toskánska. Výjezd autobusem kousek pod
obec COLONNATA, z této obce pěší procházka na nádherné vyhlídky na Apuánské Alpy a slavné mramorové
lomy. Dále průjezd k LOMŮM FANTISCRITTI, možnost
návštěvy celosvětově unikátních lomů na carrarský
mramor, kde se mramor těží přímo v nitru hory. Návštěva patří k nezapomenutelným zážitkům. CARRARA
– hlavní město mramoru, nádherný dóm z carrarského
mramoru, Muzeum mramoru.
7. den - Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE
(UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze
vláčky. Autobusem přijedeme do obce LEVANTO, odtud
možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku,
může zůstat v Levantu – pěkné městečko a písčitá
pláž) do obce MONTEROSSO a dále některý z úseků
nádherné pěší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na
romantická městečka u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky.
8. den – Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

Portofino

Číslo záj.
328-01

Termín
19.7. – 26.7.

Cena
12 990,-

Odjezd
A, B

Odjezd: A též z Plzně, B též z HK, Pardubic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.
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Lago di Carezza

SRDCE DOLOMIT
– Marmolada,
Sella Ronda, Latemar
- vybrané lanovky v ceně
Náš zájezd do Dolomit (UNESCO) Vás zavede do romantické části těchto italských Alp, kde se nad malebnými
zelenými údolími tyčí velkolepé skalní stěny až do výšek
přes 3000 m. Velikou výhodou našeho zájezdu jsou vysokohorské silnice na Passo di Rolle, Passo Pordoi, Passo
di Sella, kam nás autobus vyveze až do výšky téměř
2000 m, odkud se dá podniknout hned několik nádherných, avšak nenáročných pěších tras pod majestátní kulisou Dolomit. Uvidíte i nejvyšší horu Marmoladu, která se
majestátně vypíná nad údolími. Ovšem ani ostatní třítisícovky si s ní v kráse nezadají. Ubytování je zajištěno v pěkném ***hotelu, hotel má relaxační centrum.

5. den – Výlet ze sedla PASSO PORDOI k RIF. FREDAROLA
a odtud panoramatickou cestou VIEL DEL PANORAMA.
Z této cesty se naskýtají úžasné pohledy na zasněžený
hřeben Marmolady, nejvyšší hory Dolomit. Sestup k jezeru
FEDAIA. Zájemci mohou při pěkném počasí před výletem
vyjet lanovkou ze sedla PORDOI na SASS PORDOI do výšky
2952 m, kde se naskýtá jedinečný výhled na Marmoladu i
další třítisicovky.
6. den – Přes sedlo PASSO DI LAVAZE přejezd do lokality JOCHGRIMM (1989 m), odkud nás čeká výstup na
horu WEISSHORN (2317 m). Z vrcholu se naskýtá výhled
nejen na okolní dolomitské velikány, ale i také na soutěsku BLETTERBACH, která je považována za geologickou učebnici Dolomit. Místní soutěsku přirovnávají
k legendárnímu Grand Canyonu. Odpoledne přejezd do
městečka Cavalese, při dobrém počasí výjezd lanovkou
do Alpe Cermis s možností krátkého výstupu k jezeru
Bombasel (lanovka v ceně).
7. den – Výlet do oblasti skupiny SASSO LUNGO
(LANGKOFEL). Příjezd na sedlo PASSO DI SELLA
(2180 m), odkud je možná pěkná okružní panoramatická
cesta pod strmými stěnami hor okolo celé skupiny Langkofel. Zájemci mohou využít lanovku k chatě T. DEMETZ
a projít se vnitřkem hor k chatě RIF. VICENZA a navázat
na okružní cestu zpět na sedlo.
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
329-01

Výhodná cena

PĚKNÉ UBYTOVÁNÍ

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Lehký výlet z PASSO DI CAMPOLONGO na hřeben
PRALONGIA, kde se nám cestou otvírají pěkné pohledy
na skupinu SELLA a PUEZ. Zdatnější mohou pokračovat
panoramatickou cestou pod vrchol SETSAS.
3. den – Výlet z vysoko položeného sedla PASSO DI
COSTALUNGA (1745 m) do skupiny ROSENGAR-TEN,
přechod přes chaty RIF. PAOLINA (2127 m) a RIF.
PEDERIVA (2273 m) a sestup údolím do VIGO DI FASSA.
Zastávka u jezera LAGO DI CAREZZA.
4. den – Možnost vyhlídkové jízdy lanovkou z Bellamonte
do areálu Alpe Lusia (lanovka v ceně). Dále okruh
z PASSO DI ROLLE, nad kterým se klene odvážný obelisk
Cimon della Pala připomínající Matterhorn a hladkostěnný lichoběžník Cimma della Vezzana, k chatě BAITA
SEGANTINI, nad kterou se působivě prezentují skalní
věže Paly. Pokračujeme do nádherného romantického
údolí VAL VENEGIA, nad nímž se tyčí vápencové skály,
až do výšky přes 3000 m.
Langkofel
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Termín
12.6. – 19.6.

Cena
10 490,-

Odjezd
B, A

Sleva 55+: 300 Kč/os. v termínu 13.6. – 20.6.
Odjezdy: A též z Plzně, B též z Pardubic a HK, E odjezd
též z Příbrami, Písku, Českých Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v ***hotelu s polopenzí.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

4. den – Výjezd autobusem na PASSO ROLLE do výšky
1980 m pod vysokou stěnu masivu PALA. Odtud pěší
výlet k jezeru LAGO DEL COLBRICON a k chatě Rif. P. ta
Ces s výhledem na SAN MARTINO DI CASTROZZA
a monumentální skupinu PALE DI SAN MARTINO.
5. den – Výlet do srdce masivu ROSENGARTEN (Růžová
zahrada). Z VIGO DI FASSA a Ciampedié (možnost
výjezdu lanovkou) cesta pod nádhernou barevnou kulisou rozeklaných štítů na chatu. RIF. CATINACCIO a RIF.
VAIOLET, kde si připadáte jak v přírodním amfiteátru.
6. den – Pěší tůra v oblasti jižní části skupiny LATEMAR
s výhledem na VAL DI FIEMME a skupinu LAGORAI.
Trasa vede z PASSO FEUDO (2121 m) k chatě RIF.TORRE
DO PISA (2671 m) nebo pod vrchol MT.AGNELLO
(2358 m).
Rosengarten

7. den – Odjezd do oblasti SELLA GRUPPE, kde se
nachází známá lyžařská oblast SELLA RONDA, na
PASSO GARDENA (2137 m). Výlet pod masivem GRUPPO
DI PUEZ na chatu Rif. Forcelles s výhledy na okolní
masivní velikány skupin SELLA a BRAIES. Odjezd do
Čech.
8. den – Příjezd v ranních hodinách.
Číslo záj.
330-01

Termín
4.9. – 11.9.

Cena
10 990,-

Odjezd
A

Odjezdy: A též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu s polopenzí (2lůžkové pokoje s příslušenstvím).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

SRDCE DOLOMIT II
– Sella, Rosengarten,
Latemar
Protože tato oblast Dolomit (UNESCO) je velice nádherná
a působivá, turisti se sem rádi vrací. Proto i my jsme pro
ně přidali další zájezd do této překrásné scenérie s odlišným programem.
Výhodná cena

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Příjezd na sedlo PASSO DI COSTALUNGA
(1745 m). Odtud pěší výlet pod severní stěnu skupiny
LATEMAR k Mitterlerger (pro zájemce cestou Labyrinthsteig) a pokračování okruhem k jezeru LAGO DI
CAREZZA. V zelených vodách tohoto jezera se nádherně odráží skalní stěny skupin LATEMAR i ROSENGARTEN.
3. den – Atraktivní okružní cesta s řadou výhledů
kolem výrazného masivu hory PALA DI SANTA
(2488 m, německy Zanggenberg) přes průsmyky
PAMPEAGO (1990 m) a LAVAZE (1800 m). Pro zdatnější
možnost výstupu na vrchol hory.

Val Venegia

jezero Pragser

SRDCE DOLOMIT III
– Mt. Civetta,
Pala di San Martino
Další zájezd doplňující sérii úspěšných zájezdů do oblasti
Dolomit, do hor bizarních tvarů, malebných údolí a pastvin, nad kterými vyčnívají štíty těchto rozeklaných hor.
Výhodná cena
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Příjezd do údolí VAL CANALE pod severní stěnu
skupiny PALE DI SAN MARTINO. Výlet z údolí VALLE DI
VALLES pod vrcholem M. PRADAZZO cestou „ Alta via dei
Pastori“ k chatě RIF BOTTARI COSTAZZA a sestup do
střediska Molino.
3. den - Sedlo SAN PELLEGRINO. Výjezd lanovkou do
výšky 2170 m k RIF. PARADISO. Výlet pod hradbu
vrcholků, které se táhnou od nejvyšší hory Dolomit
Marmolady. Sedlo PASSO LE SELLE, chata Vagabundehütte těsně pod vrcholky dosahující výše přes
2700 m. Pěkné výhledy.
4. den - Horské středisko SAN MARTINO DI
CASTROZZA, které je malebně zasazeno pod ohromnou
horskou skupinou Pale di San Martino. Výjezd lanovkou
do výšky 2572 m pod vrchol Rosetta 2743 m. Chata
RIF.ROSETTA a dále přes sedlo Rosetta tzv. pohádkovou krajinou Altipiano s úžasnými výhledy na severní
třítisícovky skupiny Pala. Tato cesta nabízí scenérie
z nejkrásnějších skalních prostor tohoto masivu. Sedlo
PRADIDALI 2658 m. Možnost sestupu k jezeru
PRADIDALI 2278 m a stejnojmenné chatě. Zpět k chatě
Rosetta a lanovce.
5. den - Horské městečko ALLEGHE ležící na břehu stejnojmenného jezera. Lanovkou na plošinu PIAN DI PEZZE.
Výlet pod vrchol M. Civetta 3220 m. Cestou přes sedlo
FORCELLA 1816 m odkud se naskýtá pohled na mohutný
skalní masiv M.Pelmo 3168 m. Dále k chatě RIF. COLDAI
a sedlu Coldai. Za ním cesta pokračuje podél jezera LAGO
COLDAI na malé sedlo NEGRO 2248 m. kde se již nacházíme pod stěnou velikánu Civetta. Cesta zpět lanovce,
kde opět můžeme obdivovat masiv M. Pelmo po pravé
straně a vrchol M. Coldai po levé.
6. den - Výlet do přírodního cirku pod vrcholy M. MULAZ
a CIMA DI VAL GRANDE. Procházka nádherným „ukázkovým“ dolomitským údolím, kterým protéká zurčící potok
a kde se nad zelenými pastvinami s kravičkami tyčí mohutné štíty hor. Cesta k chatě M. VENEGIOTA se dá prodloužit o výstup na FORCELLA DI VENEGIA.
7. den - Výlet do oblasti masivu M. PELMO 3168 m. M.Pelmo
působí jako monumentální gigant tyčící se nad krajinou.
Naše cesta vede k chatě RIF.VENEZIA jižní cestou ze
sedla Staulanza. Cestou se nám naskýtá úchvatný pohled
do skalní štěrbiny, která se rozevírá mezi Pelmettem a Pelmem. Cestou je krátká odbočka do místa, kde byly objeveny otisky dinosauřích nohou. Odjezd do Čech.
8. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
331-01

Termín
28.6. – 5.7.

Cena
10 990,-

Odjezd
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v penzionu (dvoulůžkové pokoje s přísl.),
5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.

TŘPYTIVÉ STŘÍBRNÉ
DOLOMITY
- bez nočních přejezdů

Hory nádherného pohoří Dolomity hrají ve svítícím
slunci všemi barvami. Jednou z nich je také stříbrná.
Proč jsou Dolomity stříbrné? Asi hlavně proto, že jsou
vápencového původu, ale mnohem romantičtější je pověst o měsíční princezně, které skřítkové rozprostřeli
měsíční svit po původně tmavých horách, aby princezna mohla zde žít se svým pozemským princem a nestýskalo se jí po Měsíci. Vydejte se i Vy poznat neskonalou magickou krásu tohoto úchvatného pohoří, kam
se každý turista i fotograf velice rád vrací.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Příjezd
do Dolomit.
2. den - Výlet do oblasti PASSO DI TRE CROCI. Možnost
výjezdu lanovkou do pohoří GRUPPO DEL CRISTALLO
s fascinujícími pohledy na CORTINU D’AMPEZZO a rozeklané horské skupiny, které toto středisko obklopují.
Výlet na RIF. SON FORCA a přes stejnojmenné sedlo
do údolí VAL GRANDE vedoucí nitrem masivu Cristallo.
Podél říčky Rio Bosco k chatě OSPITALE.
3. den - Městečko SEXTEN ležící v malebné krajině
pod velikány Sextenerských Dolomit. Lanovkou
k chatě HELM (2041 m) a odtud okružní cestou přes
chatu RIF.GALLO CEDRONE na vrchol M.ELMO
(2433 m). Panoramatické rozhledy na Sextenerské
Dolomity. Po vyhlídkové vrcholové cestě k chatě
SILLIANER HÜTTE (2447 m). Zpět lanovkou. Prohlídka

SEXTENU. Cestou zpět zastávka u románské katedrály v městečku INNICHEN.
4. den - Lanovkou z údolí VAL AURIRA k MICHL-REISERALM. Výstup na vrchol SPEIKBODEN (2517 m). Panoramatické výhledy na hřeben Zillertalských Alp,
tvořící hranici Itálie a Rakouska a na hřebeny hor do
vnitrozemí Itálie. Možnost lehčí varianty panoramatickou cestou kolem jezírka SPEIKBODEN na MITTERBERGEN. Cestou výhledy na městečko Sand in Taufers a protilehlé vrcholy. Obě varianty sestoupí přímo
do hotelu u městečka Selva dei Molini (Mühlwald).
5. den - Výjezd mýtnou silnicí od jezera MISURINA
k chatě RIF.AURONZO. Cesta pod majestátní skalní
útvar DREI ZINNEN k chtě RIF.LOCATELLI. Pokračování touto úchvatnou krajinou na sedlo PASSO
FISCALINO a podél jezírek LAGO GÉNGIA a LAGO DI
LAVAREDO k chatě RIF.LAVAREDO a zpět k chatě
Rif.Auronzo. Cestu lze zkrátit od Drei Zinnen stejnou
cestou zpět.
6. den - Pohádkové jezero PRAGSER WILDSEE, které
se rozkládá v romantické dolině, kde nad tyrkysovou
hladinu vystupují skalní štíty okolních hor např. vrchol
GR.APOSTOLO (1995 m). Nádherný pěší výlet cestou
podél jezera a dále do doliny GRÜNWALDTAL s potokem Finster na Grünwald Alm, který leží na malebné
mýtině v centru údolí. Po poledni odjezd do Čech.
Příjezd do Čech v pozdních večerních hodinách.

Číslo záj.
332-01

Termín
12.7. – 17.7.

Cena
10 990,-

Odjezd
E

Odjezd: E odjezd též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 5x nocleh v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
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SLOVINSKO
– JULSKÉ ALPY
Na tomto zájezdu si budete moci vychutnat nejkrásnější
scenérie Julských Alp, podíváte se i do Slovinského krasu
a navštívíte hlavní město Slovinska, Lublaň. Julské Alpy
jsou příznačné svými hlubokými údolími, kde se nad třpytivými jezery tyčí ohromné šedobílé skalní stěny horských masivů. Na území Julských Alp byl roku 1981 vyhlášen Triglavský národní park, který patří k největším
ve Slovinsku.
Číslo záj.
333-01

Termín
4.7. – 11.7.

Cena
10 490,-

Odjezd
B, E

Odjezd: B též z Pardubic a HK,
E též z Příbrami a Českých Budějovic
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v
hotelu (dvoulůžkové pokoje s přísl.), 5x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.
jezero Fusine
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – BOHINJSKÉ JEZERO – jedno z nejkrásnějších
jezer Julských Alp obklopené kulisou skal. Lanovkou
na vrchol VOGEL, odkud jsou panoramatické pohledy
na jezero, lehká turistika. Odpoledne procházka od západní části jezera ke krásnému vodopádu SAVICA. Přejezd na ubytování.
3. den – Cesta do střediska BOVEC přes sedlo PASSO
DEL PREDIL, fotozastávka u jezera Lago del Predil. Při
hezkém počasí lanovkou pod vrchol KANIN, krásné vyhlídky. Zastávka u vysokého vodopádu BOKA. Cesta malebným ÚDOLÍM TRENTA podél řeky Soča. Proslulé návštěvní místo Julských Alp - pramen řeky SOČI.
4. den – BLED – prohlídka letoviska ležícího na břehu
Bledského jezera s pěknou promenádou podél jezera,
noblesní výstavbou a hradem, ze kterého je pěkný výhled na jezero s ostrůvkem a okolní krajinu. Návštěva
zajímavé soutěsky VINTGAR.
5. den – Výjezd na nejvýše položený slovinský průsmyk
VRŠIČ (1611 m) – výlet na vyhlídku pod vrchol Mojstrovka,
možnost výstupu na vrchol. Úchvatné výhledy po velikánech Julských Alp. Zastávka u dřevěného ruského
kostelíka. Horské středisko KRANJSKA GORA.
6. den – Výlet do italské části Julských Alp k malebným
jezerům LAGHI DI FUSINE s výhledy na vrchol Mangart.
Vycházka u střediska KRANJSKA GORA k pramenům
řeky SÁVY. Výstup vrchní cestou k vodopádu MARTULJEK
a na planinu Martuljek, odkud se naskýtají krásné výhledy
na mohutnou stěnu masívu Špik.
7. den – Výlet do malebné oblasti SLOVINSKÉHO KRASU.
Návštěva POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ – krásná krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana aj. PREDJAMSKI GRAD - hrad vyrůstající ze skalního
masivu. LUBLAŇ - hlavní město Slovinska se starým
městem s barokními stavbami a hradem vysoko na
kopci. Večer odjezd.
8. den – Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.
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OBLAST GROSSGLOCKNERU

- turistika ve Vysokých Taurách
v okolí nejvyšší rakouské hory

3. den - Po snídani odjezd do Flattach a výjezd lanovkou k MÖLLTALSKÉMU LEDOVCI do výše 2879 m.
Výstup po okraji ledovce na SCHARECK 3122 m s fantastickým výhledem na 30 „třítisícovek“. Méně zdatní
mohou od lanovky jít pohodlnou cestou k chatě Duisburg Hütte a odtud k mezistanici lanovky.
4. den - Výjezd GROSSGLOCKNERSKOU SILNICÍ
k chatě GLOCKNERHAUS. Zde tzv. ledovcovou cestou
Pasterze po okraji ledovcové morény k přehradě
MARGARITZEN a kolem jezeru SANDERSEE dojdete
k Výšině Franze Josefa s fantastickými výhledy na
okolní velikány (cca 3 hod chůze). Méně zdatní mohou
jet naším autobusem až k této výšině a zde udělat
menší vycházku po naučné cestě k chatě Hoffmannshütte nebo sestoupit či sjet lanovkou k ledovci
PASTERZE.
5. den - Cesta údolím Matrei do Kalsu pod Großglocknerem. Autobusem k chatě LUCKNERHAUS ve výšce
1984 m, odkud se otvírá jeden z nejhezčích pohledů na
nejvyšší rakouskou horu Grossglockener 3798 m.
Výstup k chatě LUCKNERHÜTTE 2241 m údolím
KÖDNITZTAL, které patří k nejkrásnějším v Tyrolských
Alpách. Zdatnější mohou ještě pokračovat až k chatě
STÜDLHÜTTE 2802 m, která je východiskem k horolezeckým výstupům na Grossglockner.
6. den - Ráno odjezd do HEILIGENBLUTU, malebnému
městečku na začátku Grossglocknerské alpské silnice. Výjezd lanovkou na SCHARECK 2604 m, kde
začíná tzv. geologická cesta na Hochtor, nejvyššímu
bodu Grossglocknerské cesty.Túra je velmi zajímavá
i pro znalce minerálií, neboť se zde vyskytují vzácné
krystaly, které patří k alpským raritám. Návrat přes
WALLACKHAUS a KASERECK ( ukázková sýrárna)
zpět do Heiligenblutu. Méně zdatní mohou ze Scharecku sjet lanovkou k silnici poblíž chaty Wallackhaus
a přes Kasereck se vrátit stejně jako 1.část skupiny
do Heiligenblutu. Zde najdete bohatou alpskou flóru.
7. den - Po snídani odjezd z Lainachu, průjezd celou
GROSSGLOCKNERSKOU SILNICÍ se zastávkami na
vyhlídkových a naučných místech, prohlídka tématických výstav, vycházka kolem malebného jezera
FUSCHER LACKE, vycházka po přírodní naučné
stezce PIFKAR. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den - Ráno příjezd do Rakouska, dopoledne
zastávka u KRIMMELSKÝCH VODOPÁDŮ, vycházka
s vyhlídkami u jedné z největších přírodních zajímavostí Rakouska. Průjezd Felbertauernským tunelem
a dojezd k ubytování v LAINACHU v údolí Mölltal.
Grossglockner
Grossglocknerská silnice
Číslo záj.
334-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování
v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x polopenzi v hotelu, průvodce.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
250 Kč/os.

Hinterstoder

ZILLERTÁLSKÉ ALPY,
JEZERO ACHENSEE
A ÚDOLÍ ALPBACHTAL
- s Alpbachtalskou
slevovou kartou
- vybrané lanovky a koupaliště v ceně
Tento zájezd Vás zavede do jedné z nejhezčí a nejfotogeničtější oblasti rakouských Alp. Zillertálské Alpy i vedlejší Tuxerské Alpy mají působivou kulisu ledovců i dravých řek, jezero Achensee je romanticky obehnáno
horami. Zájezd Vám zpříjemní „Albachtalská slevová
karta“, která umožňuje využití lanovek v údolí Albachtal
zdarma.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Příjezd k jezeru ACHENSEE, které leží pod
horskou skupinou ROFAN. V případě hezkého počasí
možnost výjezdu lanovkou Erfurterhütte a odtud horskou cestou okolo jezera Grubasee na ROFANSPITZE
(2259 m). Variantně z městečka Maurach výlet podél
jezera Achensee.
3. den – ALPBACH – výjezd lanovkou k chatě
BEGREST. HORNBODEN a pěší výlet malebnou Panoramatickou cestou pod vrcholy WIEDERSBEGER HORN
a STANDKOPF a zpět k lanovce.
4. den – Celodenní výlet do srdce krásných
ZILLERTÁLSKÝCH ALP. Výlet od PŘEHRADY
SCHLEGEISSPEICHER malebným údolím s říčkou a vodopády na hraniční sedlo s Itálií PFITSCHER JOCH
(2248 m) a k chatě RIF. PASSO DI VIZZE – krásné pohledy na italské Alpy.
5. den – NIEDERAU – výjezd lanovkou MARKBACHJOCHBAHN ke stejnojmenné chatě a pěší okruh kolem
vrcholu Roßkopf s krásnými výhledy. Cestou možnost
posezení u Anton-Graf-Hütte nebo Roßkopfhütte. Pro
zdatnější výstup na Roßkopf ( 1731 m)
6. den – Výlet do oblasti TUXER VORALPEN. Středisko
HITERTUX. Možnost výjezdu lanovkou do výšky 3270 m
na vyhlídkovou plošinu na ledovci. Výlet z 1. mezistanice
lanovky na vyhlídku TUXER JOCH (2310 m) a údolím
Weitental do Hintertuxu. V průběhu cesty krásné výhledy na údolí Tuxer Tal a vrcholy s ledovci dosahující
výšky přes 3000 metrů.
7. den – Výjezd lanovkou z Reithu na REITHER
KOGEL, cesta přes Gumpoltkopf k Hechenblaikenalm
a Kohlgrubenalm a dále k horské stanici Wiedersbergerhornbahn, sjezd lanovkou do Alpbachu (doba chůze

cca 3,5 hodiny). Při špatném počasí procházka romantickou soutěskou TIEFENBACH-KLAMM. Příjezd v nočních hodinách.
Číslo záj.
335-01

Termín
11.7. – 17.7.

Cena
10 990,-

Almsee

Odjezd
A

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Odjezd: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu a depandanci (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
5x polopenzi, Albachtalskou kartu, průvodce. Albachtalská karta zahrnuje bezplatné použití lanovek 3., 5.,
7. den a návštěvu koupališť.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.

VÝCHODNÍ SOLNÁ KOMORA
A POHOŘÍ TOTES GEBIRGE
- se slevovou kartou
- lanovky a koupaliště v ceně
Na tomto zájezdu se dostanete do romantické krajiny
alpských velikánů, k jezerům, nad nimiž se tyčí rozeklané
vrcholy při využití minimální fyzické námahy. Tento zájezd Vás také zavede do pitoreskní krajiny v oblasti mezi
NP Kalkalpen a pohoří Totes Gebirge, kde zalesněné kopečky leží pod masivem vysokých Alp. Pohled z některého vršku Vám, pokud zrovna projede vláček, připomíná
dětský model železnice. Pobyt Vám zpříjemní „slevová
karta“, která umožňuje použití lanovek zdarma a vstup
do soutěsky i na pěkné přírodní koupaliště.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Příjezd do
východní části SOLNÉ KOMORY k jezeru Almsee. Pěší
výlet kolem jezera je nádherná vyhlídková trasa kolem
modrozelených průzračných vod jezera ALMSEE,
v kterých se zrcadlí štíty mohutných hor. Cesta se dá
prodloužit o sestup kolem modravých zurčících vod
řeky Alm.
2. den - Malebné městečko WINDISCHGARSTEN – brána
do NÁRODNÍHO PARKU KALKALPEN. Výjezd lanovkou
na WÜRBAUERKOGEL – výhledy do okolí a na pohoří
NP Kalkalpen. Přejezd k jezeru GLEINKERSEE, které je
pěkně zasazeno na severním úpatí TOTES
GEBIRGE. Výlet kolem jezera, cesta malebnými loukami
s výhledy na skalnaté vrcholy k říčce PIESSLING a do
skalní průrvy k pramenům říčky – zajímavý přírodní
úkaz. Údolím říčky Piessling dojdeme do městečka
ROSSLEITHEN.
3. den - HINTERSTODER - výjezd lanovkou na

HUTTERER HÖSS do pohoří nad střediskem. Výlet na vyhlídkovou věž, ze které jsou nádherné výhledy na protilehlý
skalní masiv i na vzdálené alpské velikány. Pěkné jezírko
SCHAFKOGELSEE, možnost posezení na terase horské
chaty s výhledy. Odpoledne pěkný výlet z Hinterstoderu
podél průzračné divoké říčky k nedalekému úchvatně romantickému jezeru, nad jehož modrozelenou hladinou se
tyčí majestátní vrchol GR. PRIEL.
4. den - Výjezd nejrychlejší pozemní lanovkou do mohutného pohoří TOTES GEBIRGE na WURZEALM. Výlet malebnou krajinou pod majestátními skalními vrcholy k sedačkové lanovce, která nás vyveze do krajiny skal (1863 m)
v blízkosti vrcholu WARSCHENECK. Odpoledne návštěva
pěkného přírodního koupaliště nebo procházka v okolí hotelu, který leží v malebném prostředí.
5. den - Výlet na jižní část Alp. Vyhlídková jízda pod
NP GESÄUSE se strmými skalními stěnami masivu
Hochtorgruppe, který protíná řeka Enns. Procházka
podél malebného jezera LEOPOLDSTEINERSEE. Návštěva městečka EISENERZ, odkud je výhled na jedinečnou místní zajímavost - horu ERZBERG – železná
hora, která je jako pyramida terasovitě vykotlaná po
těžbě železné rudy.
6. den - Návštěva soutěsky VOGELGESANGKLAMM –
divoká říčka mezi skalami, dřevěné mostíky a visuté
chodníky nad peřejemi této říčky. Město LINZ – prohlídka historického centra s náměstím Hauptplatz, které
patří k nejúchvatnějším v Rakousku a je pokládáno za
jeden z nejvýznamnějších počinů urbanismu. Příjezd
do Prahy ve večerních hodinách.
Almsee

Číslo záj.
336-01

Termín
19.7. – 24.7.

Cena
10 990,-

Odjezd
E

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžk. pokoje s přísl.),
5x polopenzi, slevovou kartu na lanovky, přírodní koupaliště, soutěsku.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna: 210 Kč
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MALEBNÉ LECHTALSKÉ ALPY
Zájezd do oblasti krásného horského údolí říčky Lech do
skupiny Lechtalských Alp. Podél říčky Lech jsou jako perly
rozesety malebné vesnice, ze kterých jsou vedeny naše
výlety na úchvatné vyhlídky na Lechtalské údolí i protější
alpské skupiny a velikány.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách, přejezd do
Rakouska. Výlet v malebném údolí VILSALPTAL, na jehož
konci se nachází romantické jezero VILSALPSEE obklopené nádhernou kulisou vápencových hor považované
za jeden z klenotů rakouských Alp. Pěkná procházka kolem jezera. Dojezd na ubytování.
2. den - Horské středisko LECH, které je jedno z nejvyhlášenějších lyžařských středisek v Alpách. I v létě je
turisty velmi oblíbené. Zaujme vás upravené městečko
se spoustou květin, řezbářské dílničky i půvabný gotický
kostelík na malém návrší. Výjezd lanovkou na vrchol
RÜTIKOPF – nádherná panoramatická vyhlídka ve výšce
2362 m na údolí Lechu a okolní hory. Cesta podél vrcholu
úžasnou vysokohorskou krajinou, poté vyhlídkovou cestou sestup do vesnice ZÜRS podél jezírek MONZABON
a chaty MONZABON ALM.

rosenweg vedoucí úbočím skupiny Allgäner Alpen.
Krásné vyhlídky na Lechtalské Alpy od severu a na údolí
říčky Lech.
5. den - Z městečka WARTH výlet do oblasti kolem jezera
KÖRBERSEE, kde podél horských potoků Fellbach a Bregenzerache vedou oblíbené okružní trasy procházející
azalkovými poli pod vrcholem Mohnenfluh. V pěkné přírodě lze též pozorovat sviště.
6. den - Procházka malebným údolím HÖHENBACHTAL z vesnice HOLZGAU. Cestou můžeme obdivovat vodopád SIMMSWASSERFALL a také nejdelší
a nejvyšší visutý most pro pěší v Rakousku. Odjezd.
Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.
Číslo záj.
337-01

Termín
27.7. – 1.8.

Cena
10 390,-

Odjezd
A

Sleva 55+: 300 Kč/os.
Odjezd: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
5x ubytování v penzionu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi, lanovku ze St. Anton.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

RAKOUSKÉ ALPY

- Dachstein se slevovou kartou

- lanovky a koupaliště v ceně
Pobyt v oblasti jižní strany Dachsteinu (UNESCO). Zde
podnikneme lehké výlety do údolí a na vyhlídky, odkud
můžete obdivovat mohutné vápencové hory, zalesněná
úbočí, půvabné pastviny i krásná jezera. Nad tím vším
dominuje ohromný vrchol Dachsteinu pokrytý ledovcem.
Také budete mít příležitost navštívit malebná alpská městečka v této oblasti.
3. den - Městečko ST. ANTON AM ARLBERG - výjezd lanovkou k Rendl-Restaurant 2030 m. Výlet po úbočí hřebenu Rendl gruppe do St. Anton am Arlbergu. Panoramatické výhledy údolí STANZER TAL a na třítisicové
vrcholy skupiny Verwallgruppe. Odpoledne koupání v místním bazénu s vyhlídkami na hory kolem. V případě
horšího počasí výlet do pěkného údolí Verwaltal, kudy
prochází svatojakubská cesta. Lanovka je v ceně.
4. den - Výlet do přírodního parku TIROLER LECH. Městečko BACH. Lanovkou na SONNALM-JÖCHELSPITZE.
Botanická alpská zahrádka, procházka podél koberců
pestrých květin, hořců, protěží a dalších květin. Cesta
na vrchol LECHENKOPFT (1903 m) a dále cestou Alpen-
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Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
Výlet do střediska FILZMOOS a odtud pěší výlet k jezeru
ALMSEE s impozantní kulisou skal. Příjezd na ubytování.
2. den - Výjezd lanovkou na masiv DACHSTEINU
(UNESCO) do výšky 2694 m. Odtud se naskýtají velkolepé vyhlídky na okolní horské masivy.
Návštěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou
podlahou SKYWALK. Turistika na úpatí jižní stěny
Dachsteinu pod majestátními vrcholy Torstein, Mitterspitze a Dachstein, které tvoří impozantní skalní
předěl severních vápencových skal.
3. den - Soutěska SILBERKARKLAMM, průchodná
po dřevěných lávkách a schodech, pod kterými protéká dravý potok tvořící vodopády. Odpoledne je
možné strávit na koupališti RAMSAUBEACH nebo
výjezd lanovkou a výlet na okolní vrch RITISBERG.
4. den - Výjezd lanovkou nebo místním autobusem
do výšky cca 1800 m k chatě REITERALM HÜTTE.
Výlet panoramatickou cestou s úchvatnými výhledy
pod vrcholky hor GASSELHÖHE a SCHOBER kde cestou uvidíte průzračná jezírka UNTERSEE a SPIEGELSEE. Jezero Spiegelsee bývá nazýváno „jezerem zrcadlení“, protože při jasné viditelnosti se v něm

zrcadlí ledovcem pokrytý masiv Dachsteinu. Při pěkném počasí cestou zpět zastávka na přírodním koupališti ve městečku PICHL.
5. den - Výlet do údolí SEEWIGTAL (přírodní rezervace, čarokrásný kout Nízkých Taur) k jezeru
BODENSEE (procházka kolem jezera, možnost projížďky na lodičce). Odtud pěkný výlet kolem vodopádů k jezerům HÜTTENSEE a OBERSEE.
6. den - SCHLADMING - město s historickými památkami ležící pod masivem Dachsteinu v údolí
Ennsu. Výjezd lanovkou na vrchol PLANAI. Okružní
cesta s impozantními výhledy. Lze dojít až na vrchol
Krahbergzinken - panoramatický výhled na Dachstein, údolí Ennstal a Taury. Odjezd do Čech. Příjezd
ve večerních hodinách.
Pořadí navštívených míst může být změněno v závislosti na počasí a jízdním řádu lanovek.
Číslo záj.
338-01
338-02

Termín
20.7. - 25.7.
27.7. – 1.8.

Cena
10 990,11 290,-

Odjezd
E
E

Odjezd: E odjezd též z Příbrami, Písku, Č. Budějovic.
Cena zahrnuje: doprava autobusem, průvodce,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi, slevovou kartu Sommercard
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

Bodetal

možnost na našem týdenním zájezdu během jednodenních výletů s lehkou pěší turistikou prozkoumat
méně navštěvované části oblasti Západních Tater, ale
také dvě z nejznámějších tras v NP Malá Fatra.

POHOŘÍ HARZ
– MALEBNÁ PŘÍRODA
I ROMANTICKÁ MĚSTEČKA
Zájezd do malebného pohoří Harz, které se rozkládá na
hranicích bývalé západní (Goslar, Harzgerode) a východní
(Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme
nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako
skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde
procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města
Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této
opony a dodnes je patrná jiná atmosféra.
Quedlinburg

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách. Prohlídka WERNIGERODE – centrum města s uchovanou
hrázděnou architekturou od gotiky až po současnost.
Vysoko nad městem je impozantně zasazen zámek, který
byl přestavěn ve stylu renesanční gotiky. Z hradních
ochozů jsou překrásné výhledy na město a úpatí pohoří
Harz. HALBERSTADT - městečko ležící na úpatí pohoří
Harz s obrovským gotickým dómem sv. Štěpána a krásnými starobylými budovami v pěkně obnoveném historickém centru.
Wernigerode

tických začátků místního hostince, přes období, kdy byl
vrchol opevněn a byla zde pozorovatelna západní části
a vojenská základna, až po současnost. Pěší výlet srdcem pohoří Harz přes slatě do bývalé západní části na
TORFHAUS. Prohlídka GOSLARU (UNESCO) – město
s rozsáhlým historickým centrem se spoustou působivých a historicky cenných středověkých staveb. Náměstí
Marktplatz s renesanční kašnou a pozdně gotickou radnicí, románský kostel a další zajímavé památky.
4. den - Soutěska BODETAL – výjezd lanovkou na
HEXENTANPLATZ, seřadiště čarodějnic se stánky se
suvenýry a občerstvením. Krásné vyhlídky na skály a údolí
říčky Bode. Pěší okruh dolů k říčce do soutěsky (výhledy
na okolní skály od vodní hladiny) a zpět ke vstupu do soutěsky a do městečka THALE. Termální lázně Bodetal,
park s evangelickým kostelem Sankt Pietri. Odjezd domů.
Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.
Číslo záj.
339-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem / autobusem,
průvodce, 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 3x snídani.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.
Historický vlak - nutná rezervace předem v CK.

NP MALÁ FATRA A ZÁPADNÍ
TATRY ZE SLOVENSKÉ
I POLSKÉ STRANY
Slovensko je sice malá země na východ od našich hranic, ale nabízí kromě krásných historických měst také
nepřeberné množství přírodních krás. Nabízíme Vám

2. den - BRAUNLAGE – horské středisko a východisko
na výlety do pohoří Harz. Výlet POHOŘÍM HARZ na hřeben vrcholu WURMBERG, který je oddělen údolím od
vrcholu Brocken. Vyhlídky na nejvyšší horu Harzu. Výlet
do údolí do průseku, kde vedla hranice, a na závěr údolím podél malebného potoka zpět do Braunlage. Prohlídka QUEDLINBURGU – historické město zapsané na
seznamu světového dědictví UNESCO. V centru města
najdete prvotřídní ukázku hrázděné architektury. Až
1300 hrázděných domů pocházejících ze 17. a 18. století,
křivolaké uličky a náměstí vytváří neopakovatelnou
atmosféru. Nad městem se rozprostírá hrad, z jehož
zahrad jsou krásné pohledy na město.
3. den - Výjezd historickým vláčkem na nejvyšší horu
pohoří Harz BROCKEN (1141 m). Na vrcholu se nachází
soubor staveb včetně muzea, ve kterém můžete shlédnout expozici pohnuté historie tohoto vrcholu. Od turis-

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Cca 4
hodinová pěší turistika v NP MALÁ FATRA: z obce
TERCHOVÁ se vydáme na průchod přes dvě nejkrásnější soutěsky Malé Fatry DOLNÉ DIERY a NOVÉ
DIERY do obce ŠTEFANOVÁ. Dojezd na ubytování.
2. den - Pěší turistika z Brezovice na nejvyšší vrchol
hustě zalesněných a bujnou přírodou oplývajících
SKORUŠINSKÝCH VRCHŮ, na SKORUŠINU (1314 m)
s rozhlednou, ze které jsou krásné výhledy na panorama Západních Tater. Pěšky budeme pokračovat
dále do obce ORAVICE, kde budete mít možnost relaxovat a koupat se v termálním koupališti.
3. den - Přejezd na chatu Zverovka a odtud pěšky
průchod romantickou a malebnou ROHÁČSKOU
DOLINOU a kolem krásných ROHÁČSKÝCH PLES,
v jejichž modré hladině se zrcadlí skalnaté štíty, pod
nejvyššími vrcholy Roháčů a kolem krásného
ROHÁČSKÉHO VODOPÁDU a zpět Roháčskou dolinou.
4. den - Autobusem přejezd na chatu Zverovka
a odtud pěšky přechod po z části zalesněném hřebeni přes SEDLO POD OSOBITOU a dále až na na
vrchol LÚČNÁ (1 652 m) s výhledy a LÁTANOU DOLINOU sestup zpět k autobusu. Pro zdatnější výstup
Roháčskou dolinou přes vrchol RÁKOŇ (1876 m) (příp.
odtud již možnost sestupu) až na vrchol VOLOVEC
(2063 m) a sestup LÁTANOU DOLINOU. Z obou
vrcholů se naskýtají krásné a daleké výhledy jak na
slovenskou, tak na polskou stranu Západních Tater.
5. den - Tento den jsme zvolili jako odpočinkový jen
s kratší polodenní pěší trasou. Přejezd autobusem
do obce ORAVICE. Odtud průchod malebnou romantickou tiesňavou JURÁŇOVA DOLINA a zpět do Oravice. Odpoledne možnost koupání v termálním
koupališti.
6. den - Přejezd na polskou stanu Západních Tater.
Průchod zajímavou krasovou dolinou (tato dolina
patří k oblíbeným výletním místům mezi polskými
turisty) pohodovou cestou DOLINOU KOSCIELISKA,
návrat stejnou cestou, z doliny je více možností
odboček k vyhlídkovým místům a nebo k zajímavým
jeskyním.
7. den - Přejezd do NP MALÁ FATRA: výjezd lanovkou
na SNILOVSKÉ SEDLO pod vrcholem Chleb a odtud
výstup na hlavní hřeben a také na nejvyšší vrchol
Malé Fatry VELKÝ KRIVÁŇ (1 709 m) – široké panoramatické kruhové výhledy, při dobré viditelnosti lze
odtud přehlédnout nejen celou Malou Fatru ale také
i Nízké Tatry. Přejezd zpět do Prahy, příjezd v pozdních večerních (nebo brzkých ranních) hodinách.
Číslo záj.
340-01

Termín
8.8. – 14.8.

Cena
7 990,-

Odjezd
C

Odjezd: C též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování v penzionu (2lůžk. pokoje s vl. přísl.), 6x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 250 Kč.

106

NÁRODNÍ PARKY SLOVENSKA,
PAMÁTKY A TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Bojnice

Týdenní pobyt v oblasti Liptova je spojen s poznáváním
nejkrásnějších míst této části Slovenska. Vysoké a Nízké
Tatry, NP Velká Fatra patří k nejkrásnějším pohořím na
Slovensku. Opakem k turistickým vycházkám v horách
bude poznávání kulturních a architektonických památek,
jako jsou například nádherné zámky a hrady Beckov
a Bojnice. Poznávací části programu jsou příjemně kombinovány s možností odpočinku v různých lázeňských
a termálních komplexech.
Program zájezdu:
1. den - Odjezd v časných ranních hodinách. ČACHTICE - romantická zřícenina hradu nechvalně
známá vinou hraběnky Alžběty Báthoriové. BECKOV
- pěkná zřícenina hradu zmiňovaná již začátkem
13. století.
2. den - VYSOKÉ TATRY - ŠTRBSKÉ PLESO - druhé největší jezero slovenské části Vysokých Tater s neopakovatelnou kulisou tatranských štítů. Výlet Mlynickou
dolinou k vodopádu SKOK a okolo Štrbského plesa.
V podvečer koupání v POPRADĚ.
3. den – Výlet do NP NÍZKÉ TATRY: DÄMENOVSKÁ
JESKYNĚ SLOBODY - jeskynní systém s 30 km
prozkoumaných jeskynních cho deb byl vytvořen
říčkou Dämenovkou. Jeskyně s bohatou výzdobou
všech barev i krásnými jezírky. Výjezd lanovkou na
CHOPOK, v případě hezkého počasí pro zdatné
hřebenová túra na nejvyšší horu Níz kých Tater
ĎUMBIER.
4. den - Výlet do oblasti NP VELKÁ FATRA: Ružomberok - výjezd lanovkou na MALINO BRDO, pěší přechod
přes VLKOLÍNEC (horská osada zapsaná na seznamu
UNESCO, žijící skansen). Odpoledne koupání v termálních lázních BEŠEŇOVÁ – blahodárné účinky těchto
pramenů využívali již Keltové. Je zde také celoročně
fungující termální koupaliště.
5. den – Druhý výlet do oblasti NP VYSOKÉ TATRY:
výjezd lanovkou na SKALNATÉ PLESO. Přechod
části Tatranské magistrály na CHATU PŘI ZELENOM PLESE, cestou výhledy na vápencové Belianské Tatry, sestup Dolinou Kežmarskej Bielej Vody
do Tatranských Matliarov.
6. den - BOJNICE - nádherný romantický zámek, který
patří mezi nejnavštěvovanější kulturněhistorické
památky Slovenska. Koupání v termálním koupališti
ČAJKA. Příjezd do Prahy v nočních hodinách.

V. Tatry
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Číslo záj.
341-01

Termín
11.8. - 16.8.

Cena
8 490,-

Odjezd
C

Odjezd: C odjezd též Brno
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování
(dvoulůžkové pokoje s přísl.), 5x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

TATRY A NP PIENINY
ZE SLOVENSKÉ I POLSKÉ
STRANY, SPIŠSKÉ PAMÁTKY
Tento zájezd nás zavede do jedné z nejkrásnějších části
Slovenska - na Spiš. Zároveň poznáme jedinečné Pieniny,
Tatry z polské strany a další zajímavosti. Zároveň budete
mít možnost relaxace v termálních koupalištích.

rozlohu patří Pieniny k nejkrásnějším a nejcennějším
územím střední Evropy. Za svoji divokost a malebnost
vděčí hlavně činnosti Dunajce, který v nich vymodeloval
známý kaňon Prielom Dunajca. Možnost plavby na pltích
PRIELOMOM DUNAJCA, ČERVENÝ KLÁŠTOR, LESNICA.
Výlet po vyhlídkách národního parku, kde krásu lesa
doplňují rozkvetlé louky.
4. den – Výlet do POLSKÉ ČÁSTI TATER. Vyhlídka
GLODÓVKA POLANA s dalekými rozhledy po kraji, na
Vysoké Tatry a Belianské Tatry. Horské středisko
ZAKOPANÉ – východisko do polské části Vysokých
Tater. Dolina BYSTREJ. Možnost výjezdu lanovkou na
hraniční KASPROVY VRCH (1 986 m). Krásné vyhlídky na
okolní vrcholy Vysokých Tater. Pěkná cesta zpět úbočím
do Zakopaného.
5. den – Monumentální SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO), který
svou rozlohou přes čtyři hektary je jedním z největších
hradních komplexů ve střední Evropě. SPIŠSKÁ KAPITULA s katedrálou SV. MARTINA, a městským
opevněním. Sídlo biskupa. TRAVENTINOVÁ KUPA
SOBOTISKO – naučná stezka. ŽEHRA – starobylý kostel
sv. Ducha postavený ze spišského traventinu (UNESCO).
Koupání v termálním koupališti VRBOV.
6. den – Výlet do POLSKÉ ČÁSTI PIENIN – z městečka
KROSCIENKO přes skalní útvary a vyhlídky Sokolica,
Czertez Gora, Zamkowa Gora na TRZY KORUNY (981 m)
a k autobusu do vesnice Stromowce. Přehrada na Dunajci, zajímavé hrady NEEDZICA a CZORSZTYN.
7. den – Výlet do VYSOKÝCH TATER. TATRANSKÁ LOMNICE - možnost výjezdu lanovkou na LOMNICKÝ ŠTÍT.
Výlet z mezistanice lanovky, ze SKALNATÉHO PLESA,
nádhernou vyhlídkovou cestou přes sedlo Pod
Svišťovkou, okolo Zeleného a Bieleho plesa, po úpatí
BELIANSKYCH TATER dolinou Sedmi jezer zpět do
Tatranské Kotliny. Nebo možnost návratu autobusem
a procházka v okolí Tatranské Kotliny.
8. den – KEŽMAROK – historický vzhled a panorama
Tater činí z tohoto starobylého města nejpřitažlivější
turistický cíl na Spiši. Termální koupaliště v obci
VRBOV. Starobylé Spišské město LEVOČA (UNESCO)
s uceleným souborem památek vysoké hodnoty. Po
požáru roku 1550 zde vznikl jedinečný renesanční
urbanistický celek v takové podobě, jakou má zhruba
i dnes.
9. den – Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.
Číslo záj.
342-01

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v pozdních večerních hodinách.
2. den – STARÁ LUBOVŇA s mohutným hradem, který
jako královský pohraniční hrad střežil severní hranici
Uher. Skanzen řešený jako podhradní osada. Lázně
VYŠNÉ RUŽBACHY – koupaliště, které plní pramen
Izabela. Zdejší atrakcí jsou jámy připomínající sopečné
krátery a bývalý traventinový lom, který slouží jako
nevšední přírodní galerie.
3. den – PIENINSKÝ NÁRODNÍ PARK – i přes svoji malou

Termín
14.8. - 22.8.

Cena
8 690,-

Odjezd
B, C

Odjezd: B odjezd též z Pardubic, Hradce Králové.
C odjezd též Brno
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování
v chatkách (každá chata má vždy 3 dvoulůžkové ložnice, společné příslušenství v chatě), 6x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč.

Durmitor

BOSNA A HERCEGOVINA
+ ČERNÁ HORA – POHOŘÍ
DURMITOR s pěší turistikou
Připravili jsme pro Vás zcela nový krásný zájezd za
poznáním zejména přírodních krás dvou turisticky
rychle se rozvíjejících zemí Bosny i Hercegoviny a Černé
Hory. Během pěších tras poznáte krásy divokého pohoří
Durmitor s vápencovými skalními štíty a krásnými
modrými jezery. V prvních dnech zájezdu poznáte
podrobněji zajímavosti i historická místa Bosny i Hercegoviny včetně její metropole Sarajeva a starobylého
města Mostar.
Výhodná cena

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den - Prohlídka města JAJCE – Starý hrad, Medvědí
věž, chrám boha Mitry. Vodopády řeky PLIVY. Zastávka
u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva
městečka TRAVNIK, které je jedinečně položeno na dně
úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva, a je sevřeno
horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž, hrad.
Dojezd na ubytování do Sarajeva.
3. den - Prohlídka metropole SARAJEVO – jedná se
o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst
Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v l. 1455 – 1463. Mezi nejzajímavější historické
objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými
stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. Navštívit můžete také starou (r. 1581) a novou (r. 1821)
synagogu, novogotickou katedrálu nebo třeba malebný
trh. VRELO BOSNE – prameny řeky Bosny jsou jedním
z nejpozoruhodnějších přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené místo romantických procházek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří
50 metrů širokou řeku.
4. den – Brzy ráno odjezd. Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR (UNESCO) - stará
část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při
skalnatých březích Neretvy. Romantické vysoké VODOPÁDY ŘEKY KRAVICE, které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Zastávka v městečku
POČITELJ, nad kterým se tyčí romantická kamenná
pevnost. Příjezd do Durmitoru v pozdních večerních
hodinách.
5. den - Výstup od Černého jezera přes Brojište na
PLANINU SKLONIŠTE, odkud jsou jedinečné výhledy na
Počitelj

skupinu MEDVED s několika vrcholy přesahujícími
nadm. výšku 2200 metrů. Cesta pokračuje přes Prlu
k jeskyni LEDOVA PEČINA pod vrcholem Obla glava
a kolem několika salaší zpět k Černému jezeru.
6. den - Odjezd do sedla a výstup k nádhernému horskému jezeru ZELENI VIR, které leží v nadm. výšce
2028 metrů pod nejvyššími vrcholy Durmitoru, kterým
dominuje nejvyšší vrchol Bobotov Kuk. Dále cestou pod
geologicky velmi zajímavou skupinou ŠARENI POSOVI.
Možnost prodloužení o výstup od jezera Zeleni Vir na
nejvyšší vrchol Durmitoru BOBOTOV KUK (2522 m).
7. den - Výlet na vyhlídku ČUROVAC. Cesta podél nádherného kaňonu řeky Tary. Vyhlídky do hloubky na
skalní stěny a řeku zařízlou ve dně kaňonu. Přejezd
k mostu přes řeku TARU. Zde řeka vytváří opět hluboký
kaňon, který je možné obdivovat z mostu a přilehlých
břehů. Možnost lehké projížďky na raftu kaňonem této
azurově modré řeky.
8. den – Výlet ze Žabljaku přes Ražanu glavu k JEZERU
JABLAN. Nebo v případě funkčnosti lanovky výjezd pod
vrchol SAVIN KUK. Cesta na vrchol, krásné vyhlídky na
pohoří Durmitor, zejména oblast okolo Černého jezera
a Žabljaku. V podvečer odjezd do ČR.
9. den – Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.
Číslo záj.
343-01

Termín
2022

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
6x ubytování (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
6x polopenzi.
Fakultativně: poj. léčebných výloh a storna – 320 Kč.

okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), vysílači (M.
Costila) do sedla s výhledem na nejvyšší vrchol Omul
(2507 m). Pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět
na Babele a lanovkou do Busteni, večeře.
4. den – Celodenní výlet do pohoří PIATRA CRAIULUI,
turistika z vesničky ZARNESTI do SEDLA CRAPATURII
(1 640 m), přes CABANA CURMATURA a SOUTĚSKU
PRAPASTIILE ZARNESTILOR zpět do Zarnesti, návrat
a večeře.
5. den – Celodenní výlet. Návštěva jednoho z Draculových hradů BRAN, město BRAŠOV - prohlídka historického jádra s Černým kostelem. Večeře.
6. den – Turistika z „Perly Karpat“ SINAIE, ležící v nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor, na VARFUL
CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému
skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ SFINGA a
lanovkou do Busteni. Večeře.
7. den – Po snídani odjezd z Busteni do starobylého
města SIGHISOARA (UNESCO) – rodiště Vlada Tepeše
Draculy, prohlídka starého města. Noční přejezd přes
Maďarsko a Slovensko do ČR.
8. den – Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Brašov

Číslo záj.
344-01

Termín
26.7. – 2.8.

Cena
13 690,-

Odjezd
B, C

Odjezd: B též z Pardubic, HK, a C - Brna.
Cena zahrnuje: 5x nocleh, 6x snídaně, 5x večeře, dopravu autobusem, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 280 Kč.
1/1 pokoj - 3300 Kč (povinný při nedoobsazení).

POHODOVÝ TÝDEN
V TRANSYLVÁNII
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko
a Maďarsko do Rumunska.
2. den – Ráno příjezd do SINAII, horského městečka ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy. Ubytování v
hotelu, snídaně. Pěší procházka k pohádkově krásným
zámkům PELEŠ, které byly kdysi vládní odpočinkovou
residencí Nicolae Ceaucesca. Večeře v hotelu.
3. den – Výjezd lanovkou na BABELE do výšky
2 200 m, možnost pěší túry do ÚDOLÍ IALOMITA s
návštěvou dlouhé krápníkové jeskyně a kláštera, nebo
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Údolí Devrent

TURECKO – jedinečná oblast
KAPPADOKIE s pěší turistikou

PROVENCE LODÍ,
NA KOLE I PĚŠKY

Nutná včasná rezervace

Turistika je většinou na 3-5 hodin každý pěší výlet, někdy
jsou během jednoho dne zařazeny dva pěší přechody.
Jedná se o normální pěší turistiku, někdy jsou prudší
sestupy do údolí, ale převýšení není velké.
Program zájezdu
1. den – Let Praha - Istanbul – Nevşehir, nocleh.
2. den – Krajina Kappadokie a lehčí pěší trasy na seznámení s terénem. Průchod údolím IBRAHIMPAŞA a procházka starým centrem ORTAHISARU. Projdeme
několika údolími v ZELVE, kde společně žili křesťané
a muslimové. PAŞABAG, kde se nacházejí nejzajímavější hřibovité skalní útvary. Nedaleko odtud si ještě
prohlédneme fotogenické útvary v DEVRENT VALLEY.
3. den – GÖREME (UNESCO) – jedna z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech
dešťovou vodou vymodelován svět skalních věží, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů s freskovou výzdobou.
Ráno průchod „MALÝM ÚDOLÍM LÁSKY“ na okraji
Göreme s krásnými věžovitými útvary a výstup na
vyhlídku nad údolím Göreme a naše putování bude
pokračovat do turisty opomíjeného údolí ZEMI, kde
nejsou tufové útvary, holubníky i skryté skalní kostely.
Odpoledne prohlídka GÖREME OPEN AIR MUSEUM
s kostely s nádhernými freskami (UNESCO).
4. den – Tento den věnujeme pěšímu průchodu několika krásnými kapadockými údolími v oblasti RED VALLEY a ÇAVUŞINU. Putování začneme v PAŞABAG,
vystoupáme do svahů tabulové hory AK DAG a budeme
pokračovat do staré vesnice ÇAVUŞIN s jeskynními
obydlími a dochovanou částí obrovského kostela sv.
Jana. Poté budeme přecházet nejkrásnější částí RED
VALLEY a to částí označovanou jako ROSE VALLEY
s pohádkovými komíny, kostely s freskovou výzdobou,
vinicemi. Posedíme u čaje nebo čerstvého džusu. Průchod velmi zajímavou částí MESKENDIR VALLEY a RED
VALLEY, kterými dojdeme přes řadu nádherných míst
na panoramatickou terasu s vyhlídkou do dalekého
okolí pod horou AK DAG.
5. den – Turistika v jednom z nejkrásnějších údolí Kappadokie ÇAT VALLEY, kde se nachází množství holubníků, vytesaných do kolmých tufových skal. Na závěr
údolí se přijde do rozsáhlého komplexu skalního města
AÇIKSARAY se skupinami klášterů, kostelů a obytných
prostor. Freskami bohatě zdobený kostel sv. Jana
v GÜLŞEHIRU. Odpoledne jedinečné podzemní město
KAYMAKLI, které mělo 8 podzemních pater. Foto
zastávka u kráterového JEZERA NAR. Přejezd do
GÜZELYURT.
6. den – Turistika v KAŇONU IHLARA s několika zajímavými křesťanskými kostely vytesanými do skal, průchod 8 km dlouhým nejzajímavějším úsekem kaňonu.
Poté nádherná skalní katedrála a skalní město
SELIME. GÜZELYURT - trosky romantického kláštera,
malá podzemní města.
7. den – Jeden z nejkrásnějších skalních klášterních
komplexů s nejlepšími freskami v rámci celé Kappadokie ESKI GÜMÜŞLER. Nádherné ÚDOLÍ SOGANLI, kde
se nachází množství starých kostelů a klášterů s fre-
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skovou výzdobou, jedno z nejmalebnějších a velmi málo
navštěvovaných míst, kde se projdeme hned dvěma
údolími se zajímavými kostely a kláštery i malebnými
skalními útvary.
8. den – Dokončení prohlídky nejkrásnějších kapadockých údolí. Průchod Údolím lásky – LOVE VALLEY na
okraj Uchisaru. Ukázka tradičního zpracování onyxu,
výroba šperků z místních drahých kamenů. UÇHISAR
– nejvýše položená pevnost v Kappadokii, průchod starým skalním městem, výhledy na údolí Göreme, nákupy
suvenýrů v místních krámcích. Průchod PIGEON
VALLEY – Údolím holubníků, které ve své druhé části
připomíná svými mohutnými skalními stěnami Grand
Canyon – do Göreme a prohlídka několika kostelíků
a falických věží v této okrajové části městečka.
K večeru výstup na vyhlídku nad Göreme, západ slunce
(podle počasí uskutečníme již některý den dříve).
9. den – Odlet přes Istanbul zpět do ČR.
Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.
CK si vyhrazuje právo přehodit dny programu dle aktuální
situace a v případě nepříznivého počasí. • Možnost letu
balónem, info v CK nebo na www.ckmayer.cz.
Uçhisar

Číslo záj.
345-01

Termín
26.9. – 4.10.

Cena
34 990,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Nevsehir Praha (s přestupem), dopravu minibusem dle
programu, českého a místního průvodce, 8x ubytování
(3x hotel v Göreme, 2x rodinný hotel v Güzelyurt mohou být 2-3 hotely, 3x hotel v Uchisaru nebo
Avanosu), 7x plnou penzi (dle času letu, lehké obědy
během výletů).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
do 40 000 Kč - 520 Kč, 1/1 pokoj (zde povinný při
nedoobsazení) - 3 600 Kč.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z ČR do Francie.
2. den – Romantický kaňon řeky ARDÉCHE. Pohodovou
trasu v délce cca 24 km sjíždíme na kanoích, trvá 6-7
hod. včetně koupání. Variantně přejezd po panoramatické silnici s výhledy podél kaňonu a pěšky do středověkého městečka Aigueze na protějším břehu řeky, možnost koupání. Přejezd na ubytování k moři.
3. den – Městečko LES SAINTES MARIES DE LA MER,
koupání a pobyt u moře. Poté si prohlédneme bývalé
hlavní město římské provincie ARLES, zejména arénu,
kde se pořádají ještě dnes býčí zápasy, římské divadlo
a klášterní komplex ST. TROPHIME.
4. den – Od galořímských památek GLANUM výlet na kolech do vápencového pohoří LES ALPILLES, krajiny, která
připomene filmy Karla Maye. Navštívíme městečko SAINT
RÉMY s galořímskými památkami a po cestě si užijeme
nádherné výhledy do okolí. Cyklistický výlet končí u Daudetova mlýna. Zastávka ve středověkém městečku na
skále, LES BAUX DE PROVENCE.
5. den – Ráno přejezd do NP LUBERON, procházka
cedrovým lesem. Pokračujeme do malebného městečka ROUSSILLON, které je vybudované na výběžku
okrových skal. Zastavíme se v kamenném městečku
na kopci, tzv. orlím hnízdě LACOSTE. Návrat pozdě
večer.
6. den – Koupání, pobyt u moře, odpoledne navštívíme
opevněné městečko AIGUES - MORTES, procházka po
hradbách a možnost individuální ochutnávky místních
specialit v jedné z hospůdek.
7. den – AVIGNON a okolí - dopoledne sjezd řeky GARDON
v délce 8 km spojený s koupáním, prohlídka unikátní
stavby zachovalého třípatrového římského akvaduktu
PONT DU GARD. Odpoledne navštívíme opevněný AVIGNON, možnost prohlídky papežského paláce, torza slavného mostu ST. BÉNÉZET.
8. den – Přejezd do oblasti LES CALANQUES u městečka CASSIS, pěší výlet okolo tří zálivů s bílými rozeklanými útesy. Po osvěžení v moři podvečerní prohlídka městečka obklopeného vinicemi, s domy na
svazích klesajícími k bývalému přístavu lovců korálů.
9. den – Půldenní cykloturistika v deltě RHONY, známé
přírodní rezervaci CAMARGUE, kde je možno vidět volně
se pasoucí koně, černé býky, skutečné kovboje, růžové
plameňáky i další vzácné ptactvo. Střídá se neobdělaná
půda s mokřady, lužními lesy, bažinami a lagunami. Krajina místy připomíná i divoký západ. V podvečer odjezd
směr ČR.
10. den – Návrat do ČR.
Číslo záj.
346-01
346-02

Termín
11.6. – 20.6.
3.9. – 12.9.

Cena
15 990,16 990,-

Odjezd
B, C
B, C

Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, dopravu
klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v mobilhomech s možností vaření (dvoulůžkové ložnice), půjčovné
kol, lodí, ochutnávka vína, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: 6x česká polopenze - 1980 Kč, 1/1 pokoj
(zde povinný při nedoobsazení) - 4 900 Kč.

Gullfoss

POHODOVÝ TÝDEN
NA ISLANDU
Island, ostrov ležící mezi Evropou a Amerikou, který
sám o sobě je jedinečným světem, jaký jinde nenajdete. Země ohně a ledu, horké lávy staré tisíce nebo
jen několik let, dechberoucích vodopádů, aktivních
gejzírů, barvami hýřících hor a bublajících solfatarů,
syčících fumarol, rozsáhlých bílých ledovců, vyhaslých
či zaplavených kráterů a jezer. Ostrov, který vás uchvátí svou magickou klidnou atmosférou, ostrov,
na který se budete chtít znovu vrátit.
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy do KEFLAVÍKU, přílet v nočních
hodinách, přejezd na ubytování.
2. den - Návštěva geoparku na poloostrově REYKJANES (UNESCO), fumaroly a solfatary u města Krysuvík,
zastávka u jezera, horký pramen GUNNUHVER a krátká
túra (cca 2 hod.) k nedalekému majáku a útesům na
pobřeží, most mezi dvěma kontinenty - vystupující puklina mezi zemskými deskami.
3. den - Pěší túra kolem nejvyššího islandského vodopádu GLYMUR (cca 3-5 hod., dle zvolené varianty),
pokračování k vodopádu HRAUNFOSSAR, kde zpod
mohutného lávového pole záhadně vytéká ledovcová
řeka HVÍTÁ, procházka k vodopádu BARNAFOSS (cca
1 - 1,5 hod.), zastávka u 100 °C horkého pramene DEILDARTUNGUHVER, vyhaslý kráter GRÁBROK - procházka po vrcholu kráteru (cca 1 hod.).
4. den - Výlet po jižním pobřeží pod sopkou HEKLA až
po oblast pod sopkou EYJAFJALLAJOKULL, zastávka
u vodopádu SELJALANDFOSS, za jehož padající vodní
stěnou můžete procházet, malá procházka k vedlejšímu
vodopádu schovanému ve skalní rozsedlině, návštěva
skanzenu ve SKOGARU, vodopád SKOGAFOSS, jeden
z nejhezčích vodopádů na Islandu a kratší túra kolem
kaskád na řece Skóga. Procházka po černé pláži DYRHOLAEY, návrat na ubytování.
5. den - LANDMANALAUGAR - DUHOVÉ HORY - vulkanická oblast NP FJALLABAK ležící severně od ledovce MÝRDALSJOKULL, celodenní výlet do barevných obsidiánových a ryolitových hor s množstvím
teplých i studených pramenů a s možností koupání
v této úchvatné geotermální oblasti, okolní vrcholy
hýří barvami, neuvěřitelná paleta barev je pastvou pro
oči a rájem pro fotografy, ale hlavně jedinečným zá-

žitkem. Pěší turistika v okolí střediska (cca 4,5 hod.),
návrat na ubytování.
6. den - Výlet lodí k OSTROVŮM ZÁPADNÍCH MUŽŮ, návštěva jediného obydleného ostrova HEIMAEY, výstup
na stále aktivní, jen lehce dřímající sopku ELDFELD,
která v roce 1973 málem pohřbila životně důležitý přístav, rozhledy na celé souostroví, procházka kolem ptačích kolonií.
7. den - Výlet na nejnavštěvovanější místa Islandu THINGVELLIR - posvátné místo prvního parlamentu
na světě, místo, kde můžete vidět, jak se od sebe odsunuje euroasijská a americká zemská deska (2-3 hod.).
GEYSIR - otec všech gejzírů a jeho mladší kolega
STROKKUR, který chrlí každých pár minut horký vodní
sloupec do výšky až 20 m. GULLFOSS - snad nejkrásnější vodopád Islandu (procházka kolem vodopádu cca
1,5 hod), zastávka ve SKÁLHOLTU, místě starého biskupství, náboženském a kulturním centru Islandu v minulosti.
8. den - Prohlídka REYKJAVÍKU – Perlan - vodárna
nad městem s výhledem na celý Reykjavík, katedrála
HALLGRIMSKIRKJA s prvky čedičových sloupů,
hlavní třída Laugavegur, vila Hofdi- místo prvního
setkání Gorbačova a Reagana, budova opery Harpa,
přístav - možnost výletu lodí s pozorováním velryb.
V podvečerních hodinách návštěva vyhlášených geotermálních lázní MODRÁ LAGUNA postavených uprostřed lávového pole a zásobovaných modravou
vodou z nedaleké geotermální elektrárny, přejezd na
letiště a odlet v nočních hodinách.
9. den - Přílet do Prahy.
Číslo záj.
347-01
347-02
347-03

Termín
26.6. – 4.7.
3.7. – 11.7.
31.7. – 8.8.

Cena
56 990,56 990,56 990,-

Cena zahrnuje: letenka vč. let. tax a poplatků,
7x nocleh ve ***aparthotelu, 7x snídaně, 6x večeře (snídaňový balíček, večeře ve vedlejším stravovacím zařízení cca 800 m), transfery z a na letiště, místní doprava
dle programu, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: 1/1 pokoj - 8700 Kč (povinný při nedoobsazení), pojištění léčebných výloh a storna – 520 Kč.
Vstup do Modré laguny - 2200 Kč/os.

SRBSKO
- MAGICKÉ POHOŘÍ ZLATIBOR
- zájezd s pěší turistikou
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

Cena zahrnuje: 6x nocleh, 7x snídaně, 6x večeře,
doprava autobusem, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna 320 Kč,
1lůžkový pokoj (povinný při nedoobsazení) 2 600 Kč.
Přesný program zájezdu žádejte v CK nebo najdete na
www.ckmayer.cz.

PERLY KANÁRSKÝCH OSTROVŮ
- LA GOMERA A LA PALMA
1. den – Odlet na ostrov TENERIFE, trajekt na ostrov LA
GOMERA, ubytování. Půldenní lehká turistika v srdci NP
GARAJONAY, návrat do hotelu.
2. den – Přejezd na severovýchod ostrova do městečka
AGULO, výstup stezkou ve skalní stěně s nádhernými pohledy na městečko, ostrov Tenerife s nejvyšší horou El
Teide a do údolí, odtud překvapující červenou krajinou
k návštěvnickému centru s malou botanickou zahradou.
Sestup do Agula typickou krajinou s hlubokými soutěskami a bohatou flórou. Prohlídka AGULA, typického kanárského městečka s úzkými kamennými uličkami. Návrat
do hotelu, možnost koupání.
3. den – Přejezd do NP GARAJONAY, (UNESCO). Výstup
na nejvyšší horu GARAJONAY (1487 m), odtud sestup unikátním vavřínovým pralesem ke kapli Panny Marie z Lourdes
a osadě El Cedro s restaurací. Možné prodloužení k nejvyššímu vodopádu na ostrově, Salto d’Agua. Návrat do hotelu, koupání.
4. den – Přejezd do krásného údolí VALLERHERMOSO
na západním pobřeží, geologicky nejstarší části ostrova.
Okružní túra stoupajícími stezkami zelenou soutěskou
mezi terasovitými políčky, později divokou krajinou
ke kapli Santa Clara s nádhernými výhledy na divoké pobřeží i sousední ostrov La Palmu. Po horském hřebeni až
k vyhlídce BUENAVISTA, sestup do údolí Vallerhermoso
blízko kamenité pláže. Po večeři trajektem na ostrov
LA PALMU, ubytování.
5. den – Přejezd na severní část ostrova do ZANZY, zastávka v muzeu pod širým nebem s kresbami na skalách
původních obyvatel Gaunčů. Pohádkovým lesem sestup
do soutěsky. Cesta pokračuje otevřenější soutěskou
na tzv. Královskou cestu po pobřeží s výhledy na skaliska
bičovaná mořem do malebné vesničky EL TABLADA. Zpět
do hotelu, možnost koupání.
6. den – Přejezd k turistickému středisku EL PILAR, odtud
tzv. cestou sopek přechod přes hřeben CUMBRE VIEJA
s panoramatickými výhledy na východní i západní pobřeží.
Jedná se o jednu z nejkrásnějších tras na ostrově.
Ve FUENCALIENTE fakultativně ochutnávka vína. Přejezd
do hotelu, možnost koupání v moři.
7. den – Přejezd na nejvyšší bod ostrova, ROQUE DE LOS
MUCHACHOS (2426 m). Vyhlídky do hlubokých soutěsek.
Po okraji kaldery okolo astronomických observatoří s pohledy na neobvyklé skalní formace a do prudkých strží
přes vyhlídku DEGOLLADA DES FRANCESES na PICO
DELLA CRUZ a z posledního vrcholu PICO DELLA NIEVE
sestup na parkoviště.
8. den – Transfer do přístavu/na letiště, trajektem/přelet
na TENERIFE, odlet.
Číslo záj.
349-01

Termín
9.4. – 16.4.

Cena
39 990,-

Cena zahrnuje: poj. léč. výloh a storna (do 15 000 Kč), letenka, transfery z a na letiště, 2x trajekt dle programu, 1x
trajekt nebo přelet La Palma-Tenerife (v závislosti na
let./jízdním řádu), půjčovné mikrobusu, místní doprava
dle programu, 7x ubytování s polopenzí v apartmánu nebo
hotelu, pobyt. taxa, průvodce. Cena nezahrnuje: místní
dopravu mimo program. Fakultativně: 1/1 pokoj - 5200 Kč
(povinný), poj. rozšířeného storna +200 Kč.

110

POHOŘÍ PIRIN A RILA

ALBÁNIE + MAKEDONIE

Program zájezdu:
1. den - Odlet z ČR do Sofie, možnost návštěvy hist.
části města. Přejezd do horského turistického městečka BOROVEC – tzv. bulharské „Chamonix“ v podhůří
RILY, ubytování. Dle časových možností, seznámení
s podhorským okolím, večeře (3 noci na stejném
místě).
2. den - Z BOROVCE lanovkou na JESTREBEC
(2300 m), příjemnou cestou dojdeme k Musalským
plesům se stejnojmennou chatou s výhledem na nejvyšší vrchol Bulharska. Po značené cestě začneme
stoupat na nejvýše položené a zároveň nejhlubší jezero Rily – ALEKO a dále až na vrchol
MUSALA (2925 m) s meteorologickou stanicí a krásnými panoramatickými výhledy. Zpět stejnou cestou.
Lehčí varianta túra k jezeru a zpět stejnou cestou.
3. den - Odjezd do západní oblasti RILY připomínající
slovenské Roháče. Od horské chaty podél potoka pod
rozeklané skalnaté zuby MALJOVICKÉ RILY. Nenáročný výstup kolem překrásných ELENSKÝCH PLES
na vrchol MALJOVITSA (2730 m). Zpět k autobusu
s možností okružní cesty podél Maljovických jezírek
a jezera JONČEVO. Odjezd na ubytování.
4. den - Přesun z RILY do pohoří PIRIN se zastávkou
u jedinečného RILSKÉHO MANASTIRU (UNESCO), návštěva klášterního komplexu. Nenáročná túra od kláštera ke kostelíkům SV. LUKA a SV. IVAN RILSKI s možností návštěvy poustevny sv. Ivana. Odpolední odjezd
do horského střediska BANSKO, ubytování, večeře (3
noci na stejném místě).
5. den - Transfer do nitra PIRINU pod majestátný
mramorový jehlan VIHREN (2914 m). Od stejnojmenné chaty se vydáme okružní cestou na nejvyšší
vrchol tohoto pohoří. Staří Slované věřili, že na Vihrenu je sídlo boha bouří a blesků – Peruna. Sestup
do sedla pod hřeben KONČETO a dále sestupovou
cestou mezi Vihrenem a KUTELEM k chatě BANDERICA.
6. den - Busem na spodní stanici lanovky Bezbog,
výjezd lanovkou nahoru k BEZBOŽSKÉMU JEZERU,
kolem RIBNI JEZER k nejvýše položenému jezeru v Pirinu - POPOVU JEZERU. Odsud pod vrchol Džano.
Stejnou cestou zpět. Lehčí varianta - túra k jezeru
a stejnou cestou zpět. Odjezd do hotelu, večeře.
7. den - Odjezd do SOFIE. V rámci časových možností
návštěva historické části města, odlet do ČR.

Program zájezdu:
1.-2. den – Odjezd z ČR, do Černé Hory, dopoledne turistika
v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH v okolí Plavského jezera na černohorsko-albánském pomezí, nocleh v městečku na úpatí pohoří Visitoru.
3. den – Přejezd do městečka METOHIJE (západní KOSOVO), návštěva městečka PEĆ případně rozsáhlého komplexu PÉCSKÉHO PATRIARCHÁTU. DEČANSKÝ MONASTÝR - největší dochovaná sakrální stavba středověkého
Srbska, kosovské městečko PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou tureckou čtvrtí, přejezd na
území Albánie, nocleh v BAJRAM CURRI, městečku
se snad nejkrásnější polohou z albánských měst. Do této
části Albánie donedávna nevedly žádné cesty, proto se
jedná o nejchudší část země, kde se čas zastavil ještě
v dobách Envery Hoxhy. Této charakteristice také odpovídá úroveň ubytování jediného místního hotelu.
4. den – Velmi brzké vstávání (v 5 hod.) plavba po řece
DRIN z Fierze do KOMANU. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti ROZAFA. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem na okolí na soutoku tří řek u SKADARU.
5. den - Zastávka v LEZHE, kde je pohřben albánský hrdina Skanderbeg, hradní bašta v městečku KRUJA. DRAČ
(Durres) - městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l., BERAT - nejstarší albánské
město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými
mešitami a kostely v dolním městě.
6. den - APOLLONIE se zbytky starověkého korintského města s chrámem boha Apollóna a pravoslavným klášterem Panny Marie. Po příjezdu k moři nás
čeká ALBÁNSKÁ RIVIÉRA. Nejprve vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1 058 m), pokračujeme do malebné
řecké vesničky DHERMI s několika kostelíky, dále projedeme krajem zemních pyramid až k HIMARE, přímořskému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši.
V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme
ponorkovou základnu a na ostrůvku dobře zachovalou
pevnost Aliho Paši Tepelenského. Přesun do města
GJIROKASTRA.
7. den - GJIROKASTRA - pevnost s muzeem vojenství
a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické
muzeum. Následuje přejezd do archeologického areálu
v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými
objekty a nově vybudovaným špičkovým muzeem.
Návštěva přímořského letoviska SARANDE - perly Albánské riviéry. Vyvěračka MODRÉ OKO - výjimečný
podzemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé (u okrajů) barvy. Návrat do hotelu.
8. den – Údolím řeky Vjose, návštívíme PERMET, malebné
městečko, turistická vycházka do vesnice KAMNIK poblíž
prehistorické lokality.
9. den – Město KORCA nazvaného albánskou „Paříží“ a pravoslavná metropole VOSKOPOJA. Odpoledne turistika
v národním parku DRENOVE.
10. den - Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, k jednomu
z nejstarších jezer na naší planetě. Návštěva vykopávek
s antickými mozaikami ve vesničce LIN. Následuje koupání v jezeře. Přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka
města s návštěvou významných chrámů. Nocleh v hotelu na břehu jezera NP Mavrovo.

Číslo záj.
350-01
351-01

Termín
16.7. – 22.7.
*15.7. – 23.7.

Cena
22 990,14 490,-

Odjezd
B, C

*Program autobusové varianty žádejte v CK nebo najdete
na www.ckmayer.cz.
Cena zahrnuje: letenku vč. let. tax a poplatků (*dopravu
busem), 6x nocleh, 6x snídaně, 5x večeře, 1x bulharská
večeře s hudbou, transfer z a na letiště, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250/*320 Kč.
Příplatek: 1/1 pokoj - 3200 Kč (povinný při neodoobsazení).
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11. - 12. den – Ráno návštěva TETOVA, prohlídka staré turecké architektury a slavné Pestré mešity (Šarena džamija),
turistika na Popově šapce v ŠAR PLANINĚ - horský masív
s téměř čtyřmi desítkami ledovcových jezer a nesčetnými
přírodními krásami. Návrat do ČR.
Číslo záj.
352-01

Termín
13.7. – 24.7.

Cena
18 990,-

Odjezd
B, C

Odjezdy: B odjezd též z Pardubic, HK, C též z Brna.
Cena zahrnuje: poj. léč. výloh a storna, dopravu busem,
9x nocleh v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 9x polopenzi,
pobyt. taxu, plavba po řece Drin, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: 1/1 pokoj 3100 Kč (povinný při nedoobsazení).

POHODOVÝ POBYT
NA PODKARPATSKÉ RUSI
Zájezd na Podkarpatskou Rus, při kterém formou hvězdicovitých výletů ze dvou základen můžete s námi prokřižovat střední a východní část zdejšího kraje. Pojeďte
na pohodový pobyt plný romantických toulek po údolích,
hřebenech a vesnicích zpestřený místním „folklorem“
s podporou autobusu a noclehy v hotelu a v turbáze.
Program zájezdu:
1. - 2. den – Odjezd z ČR v podvečerních hodinách, noční
tranzit Slovenskem na Podkarpatskou Rus. Dopolední
prohlídka hlavního města UŽHORODU, jeho centrum,
skanzen a hrad, přejezd do střední oblasti Podkarpatské
Rusi, ubytování v hotelu.
3. den – Návštěva perly Karpat - SINĚVIRSKÉHO
JEZERA, vycházka či túra v NP SINĚVIR.
4. den – Túra pod BORŽAVSKOU POLONINOU k vodopádu ŠIPOT, nebo s pomocí sedačkové lanovky výlet
na její hlavní hřeben.
5. - 6. den – Návštěva vesnice KOLOČAVA s hrobem
Nikoly Šuhaje a českých četníků, muzeem I. Olbrachta
a historie, přejezd do RACHOVSKÉ OBLASTI s několika
poznavacími zastávkami cestou (dřevěné kostelíky,
geografický střed Evropy, košíkařská vesnice IZA), ubytování v turbáze.
7. - 8. den – Návštěva JASINY - bývalého nejvýchodnějšího městečka první republiky, pěší túry v okolí JABLONICKÉHO PRŮSMYKU, v případě příznivého počasí
a zájmu klientů fakultativní motovýlet na SVIDOVECKÝ
HŘEBEN s vrcholem BLIZNICA.
9. - 10. den – Zastávka ve vyhlášené SOLOTVINĚ (pro
zájemce koupání ve slaném jezírku) a prohlídka města
a hradu v MUKAČEVĚ. Večer odjezd na hranice, návrat
do ČR kolem poledne.
Číslo záj.
353-01
353-02

Termín
13.7. – 22.7.
7.8. – 16.8.

Cena
10 990,10 990,-

Odjezd
B, C
B, C

Odjezd: B též z Pardubic, Hradec Králové, C též z Brna.
Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, dopravu
klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v hotelu
a 3x v turbáze - jednoduché ubytování ve 2 lůžkových
pokojích se soc. zařízením (na vyžádání možnost 3lůžkových pokojů), 7x polopenze, průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 3000 Kč (povinný).

ČERNÁ HORA - TAJEMNÉ
A ČAROVNÉ PROKLETIJE

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA IRSKA
PĚŠKY

Prokletije patří ke třem nejvelkolepějším horským masivům
Černé Hory. Tvoří součást Dinárských hor a jeho vrcholy se
hrdě vypínají nad řekami Tara a Lim. Perličkou je nejvyšší
hora a hranice Černé Hory s Albánií, dvoutisícový vrchol
Zla kolata. Najdete zde divoké hory a průzračná jezera
ledovcového původu.

Program zájezdu:
1. den - Odjezd v odpoledních hodinách.
2. den - Kolem poledne příjezd do CHERBOURGU (dle
časových možností krátká prohlídka), večerním trajektem do Irska (18 hodin), nocleh v kajutách.
3. den - Přejezd podél pobřeží k severu, výšlap na vyhlídkovou horu GREAT SUGAR LOAF, která je výrazným symbolem dublinského regionu. Přejezd na nocleh.
4. den - Cesta na sever. První pěší túra po překrásném pobřeží severního Irska. Vyjdeme z CARRICK-A-REDE po provazovém mostě. Podél útesů s dramatickými sceneriemi
dojdeme k světoznámému GIANT’S CAUSEWAY, Obrovu
chodníku. Dále pěšky procházka po pobřeží z Portballintrea
Village (8 km). Přejezd busem k DUNLUCE CASTLE.
5. den - Odjezd do Irské republiky. Návštěva města
LONDONDERRY. Přejezd přes DONEGAL, turistika
v GLENVEAGH. Večer ubytování.
6. den - Po snídani prohlídka keltského kříže na hřbitově
v DRUMCLIFF, v místě posledního odpočinku básníka W.
B. Yeatse, pěší turistika v okolí dominantní stolové hory
BEN BULBEN, vrchol 527 m n. m., prohlídka vodopádu,
návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť v CARROWMORE (kamenné kruhy,
dolmeny, hrobky), zajímavá místa v okolí Sligo, návrat do
místa ubytování.
7. den - Přejezd k Westportu. Výstup na poutní horu Irska
CROAGH PATRICK (stoupáme od hladiny moře, vrchol 764
m, trasa 5 km). Za dobrého počasí krásné výhledy na WESTPORT BAY. Alternativně procházka v parcích Wesport
House. Přejezd přes CONNEMARA NATIONAL PARK, zastávka v Kylemore Abbey. Ubytování.
8. den - Po snídani přejezd na pobřeží k nádherné
vyhlídce z 205 m vysokých útesů CLIFFS OF MOHER.
Túra po značené Burren Way jedinečnou krasovou
oblastí BURREN z BALLYNALACKAN CASTLE do
FANORE s krásnou písčitou pláží u Atlantiku (14 km
s malým stoupáním), přejezd do místa ubytování.
9. den – Odjezd na východ. Zastávka v Tullamore. Procházka
kolem jezer v NP WICKLOW MOUNTAINS (různé varianty
tras 4 až 16 km dle časových možností). Východištěm je
GLENDALOUGH, jedno z nejdůležitějších raně křesťanských
míst v Irsku. Procházka vede k dolnímu a hornímu jezeru
přes Giants’s Cut a hřbitůvek s kostelíky, válcovou věží
a keltskými kříži. Túra vede po hřebeni nad horním jezerem.
Nocleh.
10. den – DUBLIN, prohlídka hlavního města Irska.
Možná návštěva muzea světoznámého pivovaru Guiness nebo Jameson Distilerry, pro zájemce prohlídka
TRINITY COLLEGE, v které jsou uloženy staré manuskripty (Book of Kells). Procházka čtvrtí Temple Bar,
individuální volno. Noční trajekt do Walesu. Cca čtyřhodinový noční odpočinek na lodi.
11. - 12. den – Přejezd do LONDÝNA. Individuální program.
Večer odjezd na pevninu, noční přejezd do ČR, příjezd
v odpoledních hodinách.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd v dopoledních hodinách.
2. den - Příjezd do ANDRIJEVICE, městečka, které bylo
založeno již za panování dynastie Nemanjičů. Dnes je
významným ekonomickým i duchovním centrem oblasti.
Je východiskem do pohoří KOMOVI. Ubytování v hotelu,
pozdní snídaně, odpočinek nebo pro zájemce místní dopravou do PLAVU - města s řadou muslimských památek
z osmanské doby, místní dopravou zpět do hotelu, večeře.
3. den – Krátký přejezd na túru do masivu VOLUŠNICA
(1879 m) na černohorsko-albánském pomezí, jehož
vrchol TALJANKA (2056 m) sice nepatří k těm nejvyšším, ale je znám jako nejlepší vyhlídkový bod této oblasti a je úplným rájem pro fotografy horských scenérii,
600 m vysoká jižní stěna se strmě klene nad nádherným údolím Grbaja (1160 m), turistika s impozantními
výhledy nejen na známý tříhlavý vrch KARANFILU (čili
Karafiátu), a na albánskou, salašemi posetou krajinu,
zastávka v muslimském městečku Gusinje.
4. den – Výjezd do sedla Trešnjevik – odkud se nám naskytne velkolepý pohled na severní panorama třech skalnatých vrcholů, výstup lesní pěšinou k salaším osady
Štavnik, horský masív KOMOVI se prudce zdvihá z údolí
řeky Peručica jako mohutná horská pyramida, výstup
z úpatí (cca 1600 m) na KOM VASOJEVIČKI (2460 m).
5. den – Místní dopravou se přesuneme na túru k utajenému HRIDSKÉMU JEZERU obklopenému ostře tesanými
skalnatými masívy a křišťálově průzračnou modrou vodou.
Zpět do PLAVU.
6. den – Základní varianta - odpočinkový den (1,5 z 5,
6 hod., převýšení 250 m): autobusem do Vusanje, nenáročná turistika v údolí Ropojana. Pozoruhodné přírodní
útvary GRLJA, OKO SKAKAVICE. Náročnější varianta
(3,5 z 5, 7 hod., převýšení 1 300 m): opět navštívíme hranici Černé Hory a Albánie. Pro nejzdatnější milovníky
turistiky je možný výstup do masivu pod nejvyšším bodem Černé Hory ZLA KOLATA (2 534 m).
7. den – PRAMENY ALIHO PAŠI pojmenované po albánském vojenském vůdci, některé z pramenů údajně obnovují ztracenou sílu, turistika na masiv VEZÍROVA BRADA
s několika alternativami náročnosti, turistiku zakončíme
v městečku GUSINJE.
8. den – Volné dopoledne, v poledne odjezd do ČR.
9. den – Příjezd do ČR odpoledne.
Číslo záj.
354-01

Termín
7.8. – 15.8.

Cena
13 690,-

Odjezd
B, C

Odjezd: B též Pardubice, HK, C též z Brna.
Cena zahrnuje: doprava autobusem, 6x nocleh v hotelu,
7x snídaně, 6x večeře, místní doprava, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 320 Kč. 1/1
pokoj - 3200 Kč (povinný při nedoobsazení).

Číslo záj.
355-01

Termín
9.8. – 20.8.

Cena
26 490,-

Odjezd
A, B

Odjezdy: A též z Plzně. B odjezd též z Pardubic, HK.

Cena zahrnuje: poj. léč. výloh a storna, dopravu autobusem, trajekt z Francie do Irska, trajekt z Irska, trajekt
(Eurotunel) z Anglie, 7x nocleh ve 2lůžk. pokojích v hotelu, 7x snídani, 1x nocleh ve 4lůžkových kajutách, vedoucí zájezdu.
Fakultativně: 6x večeře 3600 Kč/os., 1/1 pokoj 5300
Kč (povinný), připoj. storna do 40 000 Kč - 200 Kč.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SKOTSKA
PĚŠKY
Program zájezdu:
1. den – Odjezd v odpol. hod., noční přesun do Belgie.
2. den – Prohlídka historického centra BRUGG
(UNESCO). Noční trajekt do Anglie (4lůžkové kajuty).
3. den – Přejezd na sever. Krátká prohlídka „hlavního
města severní Anglie“ YORKU. Prohlídka nádherných
ruin opatství FOUNTAINS ABBEY, procházka parkem.
4. den – Po snídani pěší túra po 1. části dálkové trasy
WEST HIGHLAND WAY z Drymen do Balmahy s výhledem na LOCH LOMOND (12 km). Odpoledne zastávka
s prohlídkou palírny whisky GLENGOYNE.
5. den – Přejezd podél LOCH LOMOND a rašelinišť
RANNOCH MOOR. Pěší túra po druhé části dálkové trasy
WEST HIGHLAND WAY od hotelu Kingshouse pustinami
k Telfordovu mostu v BRIDGE OF ORCHY, (18 km, převýšení 250 m). Přejezd nejkrásnějším skotským údolím
GLENCOE se zastávkou u vodopádů.
6. den – Přejezd do turistického centra FORT WILLIAM.
Za příznivého počasí výstup na nejvyšší horu Británie
BEN NEVIS (1343 m, výstup od hladiny moře, 19 km).
7. den – Odjezd k východišti nejnovější Skotské dálkové
trasy GREAT GLEN WAY. Odpočinková túra z FORT
AUGUSTUS (Vyhlídka na jezero LOCH NESS) podél Kaledonského kanálu a jezera LOCH OICH do LAGGAN
LOCKS. (10 km, převýšení minimální).
8. den – Odjezd na ostrov SKYE, zastávky na zajímavých místech, túra v nejhezčím pohoří v Británii
CUILLIN MOUNTAINS, (20 km, převýšení 450 m). Příjezd
pozdě večer.
9. den – Odjezd do „hlavního města severu“
INVERNESS. Prohlídka hradu BLAIR CASTLE, jehož vévoda drží jedinou soukromou armádu v Británii, procházka zahradou a parkem s lesními velikány. Krátká
prohlídka nejmenšího katedrálního města DUNKELD.
10. den – EDINBURGH (UNESCO) – výstup k Artušovu
křeslu s pohledem na celé město. Návštěva hradu Edinburgh Castle, Královské míle a pro zájemce královského
paláce Holyroodhouse. Noční přejezd.
11. - 12. den – LONDÝN – individuální program. Večer
odjezd do Calais, noční přejezd, příjezd odpoledne.
Číslo záj.
356-01

Termín
viz web

Cena

Odjezd
A, B

Odjezd: A též Plzeň, B též z Pardubic, Hr. Králové.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt do Anglie
a zpět, 7x nocleh v 2lůžk. pokojích v hotelích, 7x snídaně,
1x nocleh ve čtyřlůžkové kajutě, vedoucí zájezdu, pojištění léč. výloh a storna.
Fakultativně: 7x večeře - 4600 Kč/os., 1/1 pokoj 7000
Kč (povinný), připoj. storna do 40 000 Kč - 200 Kč.
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HOLANDSKO
Krátkodobý zájezd do země květin, kde uvidíte kromě
nádherných rozkvetlých parků i zajímavé skanzeny, mořské lázně, proslulé větrné mlýny a holandská města.

Program zájezdu:
1.den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den – Návštěva květinové burzy v městečku
AALSMER (není garantováno v případě státních svátků).
AMSTERDAM (UNESCO) – nádherné město nazývané
„Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály
(grachty).
3.den – Ráno prohlídka skanzenu 19 větrných mlýnů
KINDERDIJK (UNESCO). CASTEL DE HAAR – nádherný
novogotický hrad poblíž Utrechtu, jehož obnova na
konci 19. stol. byla ﬁnancována rodinou Rotschildů,
krásný park se 7 tisíci stromy, vodní plochy, upravené
zahrady. UTRECHT – starobylé město s monumentálním domem, desítkami staveb z období gotiky – baroka,
několik kostelů a chrámů budovaných od 12. do 15. stol.
4.den – KEUKENHOF – 28 hektarový park se 6 milióny
květin, překrásná jezírka a potůčky, tematické zahrady
a výstavy v pavilonech. DELFT – staré a překrásně
zachovalé město, někdejší sídlo holandských hrabat
proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). Park
MADURODAM – ukazuje Holandsko v miniatuře a také
co by jinak zůstalo nepoznané. SCHEVENINGEN – nejvýznamnější mořské lázně v Holandsku ve městě Den
Haag s vyhlídkou na Severní moře.
5. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Odjezdy: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
2x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s vlastním přísl.)
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč,
2x snídaně 280 Kč

3. den – BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie.
Belgické Benátky s velkým množstvím malebných kanálů
mezi historickými budovami, po kterých se konají vyhlídkové plavby. GENT – staré hlavní město Flander s velkým počtem dochovaných památek.
Gent

BENELUX
- KVĚTINOVÉ KORZO
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Návštěva překrásně položeného města
LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) – hlavní město s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí
v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi. Evropské město
kultury 2000.
3. den – BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie.
Belgické Benátky s velkým množstvím malebných
kanálů mezi historickými budovami, po kterých se
konají vyhlídkové plavby. GENT – staré hlavní město
Flander s velkým počtem dochovaných památek.
4. den – Přejezd do Holandska, „KVĚTINOVÉ KORZO“ – průvod alegorických vozů z květin. Odpoledne AMSTERDAM
(UNESCO) – prohlídka města - budova Váhy, Dvůr Bekyní,
náměstí Dam, královský palác, projížďka lodí po grachtech,
pozdě večer odjezd zpět do ČR.
5. den – Příjezd v ranních hodinách.

4. den - WATERLOO – památník poslední a rozhodující
bitvy napoleonských válek, umělý pahorek s obrovskou
sochou lva. Zastávka v univerzitním městu LOVÁŇ
s krásnou radnicí ve stylu brabantské pozdní gotiky.
ANTVERPY (UNESCO) – přezdívané Rubensovo město
a také Jeruzalém západu, dominantní gotická katedrála
na nábřeží Šeldy se 123 metry vysokou věží, renesanční
radnice, pěkné cechovní domy.
5. den – Skanzen 19 větrných mlýnů KINDERDIJK
(UNESCO). DELFT – někdejší sídelní město holandských
hrabat proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). Park MADURODAM – ukazuje Holandsko v miniatuře a také to, co by jinak zůstalo nepoznané.
6. den – KEUKENHOF – nejvyhlášenější holandská květinová zahrada. AMSTERDAM (UNESCO) – nádherné
město nazývané „Benátkami severu“ pro své malebné
uličky a kanály (grachty).
7. den – Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.
Číslo záj.
402-01

Číslo záj.
401-01

Termín
14.4. – 18.4.

Cena
6 290,-

Odjezd
A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním přísl.),
2x snídaně.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč.

BENELUX

Číslo záj.
400-01
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Termín
22.4. – 26.4.

Cena
5 990,-

Odjezd
A

Cena
7 990,-

Odjezd
A

Odjezd: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vlastním přísl.).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.
4x snídaně - 720 Kč.

BENELUX – VELKÝ OKRUH
Přesný program zájezdu najdete na straně 39.
Madurodam

Belgie má své kouzlo v romantických městech jako
jsou Bruggy, Gent, kulturními památkami se pyšní
i hlavní město Brusel. Na jihovýchodě sousedí s Belgií
Lucemburské velkovévodství zajímavé nejen svou přírodní polohou. Zájezd Vás též zavede na romantická
a pozoruhodná místa Holandska.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Návštěva překrásně položeného města
LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) – hlavní město s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí
v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi.

Termín
30.4. – 6.5.

Bruggy

Krakov

HOLANDSKO A BELGIE
– KVĚTINOVÉ KORZO

UNESCO PAMÁTKY POLSKA

VELKÝ OKRUH POLSKEM

Do našich zájezdů zařazujeme stále více kulturních
památek a přírodních krás, které jsou zapsány na
seznamu UNESCO. Navíc jsme se rozhodli zařadit nový
program speciálně za poznáváním památek UNESCO
u našeho nejbližšího severního souseda – Polska.

Číslo záj.
Termín
Cena
Odjezd
209-01
12.7. – 18.7.
8 990,B
209-02
9.8. – 15.8.
8 990,A, B
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování
(dvoulůžkové pokoje s přísl.) a 4x snídaně, průvodce.
Přesný program zájezdu najdete na straně 38.

ROZŠÍŘENÝ PROGRAM

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Návštěva květinové burzy v městečku
AALSMER (není garantováno v případě státních svátků).
AMSTERDAM (UNESCO) – nádherné město nazývané
„Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály
(grachty). Dojezd na ubytování.
3. den – Skanzen 19 větrných mlýnů KINDERDIJK
(UNESCO). DELFT – někdejší sídelní město holandských
hrabat proslavené známou delftskou keramikou
(fajánsí). Park MADURODAM – ukazuje Holandsko
v miniatuře a také to, co by jinak zůstalo nepoznané.
Kinderdijk

4. den – „KVĚTINOVÉ KORZO“ – průvod alegorických
vozů z květin. Odpoledne ANTVERPY (UNESCO) – přezdívané Rubensovo město a také Jeruzalém západu,
dominantní gotická katedrála na nábřeží Šeldy se 123
metry vysokou věží, renesanční radnice, pěkné
cechovní domy.
5. den – BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie.
Belgické Benátky s velkým množstvím malebných
kanálů mezi historickými budovami, po kterých se
konají vyhlídkové plavby. GENT – staré hlavní město
Flander s velkým počtem dochovaných památek.
6. den – BRUSEL (UNESCO) – hlavní město Belgie s jedním z nejkrásnějších náměstí v Evropě Grande Place
s úchvatnými cechovními domy a historickou budovou
radnice, „čůrající chlapeček“, Atomium, první evropské
nákupní pasáže Galerie sv.Huberta aj.
7. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

Odjezdy: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 4x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s vlastním přísl.)
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 250 Kč, 4x snídaně 720 Kč

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách.
Návštěva jednoho z dřevěných evangelických chrámů
Míru s jedinečnou barokní výzdobou v JAWORU, nebo
podobného kostela ve SWIDNICI, které jsou jedinými
památkami tohoto typu na světě. Kostely byly postaveny v polovině 17. stol. a dnes jsou zapsány na
seznamu UNESCO.Zastávka na foto exteriérů malebného zámku KSIĄŻ, dále WROCLAW – jedno z nejkrásnějších polských měst ležící na Odře, někdy je nazýváno
Městem sta mostů, krásné staré město s radnicí,
monumentálním kostelem sv. Alžběty, Tumským ostrovem s katedrálou. Nejslavnějším dílem vratislavského
modernismu je Lidová hala z l. 1912-1913 a je zapsána
na seznamu UNESCO.
2. den – Unikátní solný důl WIELICZKA UNESCO) – slaná
jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála ze soli. V dole je celkem asi 300 km chodeb sestupujících do hloubky až 327 metrů. KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA (UNESCO) – jedna z hlavních polských
poutních oblastí a jedna z nejkrásnějších kalvárií
v Evropě, celkem se zde nachází na 42 staveb, vzorem
pro výstavbu se stala kalvárie v Jeruzalémě.
3. den – Prohlídka KRAKOVA (UNESCO) – královský hrad
Wawel, katedrála – místo korunovace polských králů,
Rynek, cihlová gotická Mariánská bazilika, Collegium
Maius-nejstarší část univerzity, tržnice Sukiennice,
návštěva židovské čtvrti KAZIMIERZ.
4. den – OJCÓWSKÝ NÁRODNÍ PARK - ač rozlohou
skromný, zdejší přírodní úkazy patří na špičku polského
přírodního bohatství. Vápencová skaliska se středověkými strážními hrady dnes propojuje tzv. Stezka orlích
hnízd. Zámek PIESKOWA SKALA – z nedobytného hradu
se v 16. stol, změnil na renesanční zámek, pěší procházka k útvaru HERKULŮV KYJ - jedna z nejkrásnějších ukázek krasové činnosti. HRAD OJCÓW - malebné
zbytky hradu, chránícího kdysi Polsko před nájezdy
z Čech, Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.
Krakov, tržnice Sukiennice

Číslo záj.
404-01
404-02

Termín
19.5. – 22.5.
25.8. – 28.8.

Cena
5 990,5 990,-

Odjezd
B
B

Odjezd: B též z Pardubic, Hradce Králové.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x polopenzi, 1x snídani.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.

KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ráno. V červenci perla
Moravy OLOMOUC (UNESCO), zastávka na hradě
Helfštýn. V září ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, babí léto
v Beskydech a návštěva skanzenu, zastávka
ve ŠTRAMBERKU, věž Trúba.
2. den - KRAKOV (UNESCO), královský zámek Wawel,
katedrála, Královská cesta, tržnice Sukiennice, Collegium Maius.
3. den - SOLNÝ DŮL VĚLIČKA (Wieliczka, UNESCO),
unikátní památka - komplex kaplí v solných dolech.
KRAKOV, židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), OJCOW,
TURISTIKA V OJCOWSKÉM NP, bizarní skalní útvary,
hrad Ojców, Lokýtkova jeskyně.
4. den - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (UNESCO),
významné polské poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií,
41 kaplí v okolních kopcích, vycházková trasa, zastávka
v CIESZYNĚ (Polský Těšín), městečko se zámkem
a rotundou sv. Mikuláše (exteriéry), návrat do 22h.
Číslo záj.
Termín
Cena
Odjezd
405-01
3.7. – 6.7.
5 690,*B
405-02
25.9. – 28.9.
5 690,*B
Odjezdy: *B odjezd též z Hradce Králové.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x hotel (1 x v ČR,
2x v Polsku), 1x polopenzi v ČR, 2x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobyt. taxy.
Fakultativně: 1/1 pokoj 1500 Kč (povinný), 2x večeře –
450 Kč / os., poj. léč. výloh a storna - 140 Kč / os.

ADVENTNÍ KRAKOV
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hod., adventní
KRAKOV, královský zámek Wawel, katedrála, chrám
Panny Marie s nejvyšším gotickým oltářem na
světě, adventní trhy a jesličky v Sukiennici, krakovské betlémy zvané szopki (nehmotné dědictví
UNESCO), adventní trhy ve WIELICZCE.
2. den - SOLNÝ DŮL WIELICZKA (UNESCO), kaple a
umělecká díla ze soli, vánoční jeskynní kaple. KRAKOV
- židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO), adventní trhy, při
cestě zpět návštěva PANEWNICKÉHO BETLÉMU (největší františkánský pohyblivý betlém v Evropě), návrat
do Prahy do půlnoci.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravě.
Číslo záj.
Termín
Cena
406-01
11.12. – 12.12.
3 590,Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x hotel,
1x snídani, průvodce. Fakultativně: pojištění léčebných
výloh a storna 70 Kč, 1/1 pokoj 600 Kč (povinný).
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Chambord

PAŘÍŽ
A ZÁMEK VERSAILLES

PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE

Program zájezdu:
1. den - Odpoledne odjezd z Prahy. Přejezd do Francie.
2. den - Ráno příjezd do PAŘÍŽE: Pantheon, Latinská
čtvrť, ostrov Ile de la Cité, katedrála Notre-Dame, dále
radnice, centrum George Pompidoua, nádvoří Louvru aj.
3. den - Prohlídka VERSAILLES s nejslavnější a nejvelkolepější královskou rezidencí na světě, zámkem krále
Slunce Ludvíka XIV. Možnost prohlídky interiérů zámku,
procházek po rozlehlých zámeckých zahradách s kašnami a fontánami a Malým a Velkým Trianonem. Po
prohlídce Versailles zpět do PAŘÍŽE a prohlídka čtvrti
LA DEFENSE. Umělecká čtvrť MONTMARTRE s bazilikou Sacre-Coeur a kabaretem Moulin Rouge.
4. den - Dokončení prohlídky PAŘÍŽE, Invalidovna, Eiffelova věž, nábřeží Seiny. Volno k individuální prohlídce
některého z významných muzeí. Na závěr večerní projížďka po řece, kdy ještě jednou uvidíme ta nejkrásnější
místa Paříže. Večer odjezd z Paříže.
5. den - Návrat do ČR v poledních hodinách.

Villandry

Náš již tradiční zájezd jsme trochu pozměnili a zaměřili
se více na poznávání krásné oblasti zámků na Loiře,
které patří k největším turistickým atrakcím ve Francii.
Kromě klasických zámků Chambord, Chenonceau a
Blois navštívíte ještě zámky Azay-le-Rideau, Villandry
a Cheverny.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Celodenní prohlídka PAŘÍŽE (UNESCO) – pravý
břeh Seiny s nádhernými bulváry, Champs Elysees,
oblast Louvre, Centre George Pompidou, Il de la Cité,
katedrála Notre Dame, Latinská čtvrť, Panteon aj.
3. den – Okruh po zámcích na Loiře. VILLANDRY –
zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které
jsou nejpřitažlivější ze všech, úžasné ornamenty tvořené nejen květinami, ale i zeleninou a kořením.
AZAY-LE-RIDEAU – mistrovské dílo renesanční architektury. CHENONCEAU – nádherný renesanční zámek s malebnými zahradami, zámek šesti žen.

Číslo záj.

Termín

410-01
410-02

11.5. – 16.5.
14.9. – 19.9.

Cena za osobu
ve 2lůžk. pok. ve 3lůžk. pok.
6 990,6 990,-

5 990,5 990,-

Odjezdy: A též z Plzně, B též z HK, Pardubic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
3x ubytování v hotelu.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
3x snídaně – 450 Kč/os.

ALSASKÁ POHÁDKA O VÍNĚ

Číslo záj.
407-01
407-02

Termín
1.4. – 5.4.
24.9. – 28.9.

Cena
5 390,5 390,-

Odjezd
A
A

Odjezd: A též z Plzně. Cena zahrnuje: poj. léč. výloh
a storna, 2x nocleh v hotelu na okraji Paříže (2lůžk. pokoje), 2x snídani, dopravu autobusem, průvodce.
Číslo záj.
408-01
408-02
408-03

Termín
5.5. – 9.5.
9.6. – 13.6.
24.9. – 28.9.

Cena
6 590,6 590,6 590,-

Odjezd
A, B, C
A, B, C
A, B, C

Odjezd: A též z Plzně, B též z Pardubic, HK, C z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování
v hotelu v centru Paříže, 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
2x snídani, průvodce. Fakultativně: 1/1 pokoj 2100 Kč
(povinný), poj. léč. výloh a storna 180 Kč.
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Termín
2.4. – 5.4., 6.5. – 9.5.
9.9. – 12.9., 9.12. – 12.12.

Chenonceau

Číslo záj.
411-01
412-01

Termín
2.9. - 6.9.
*10.12. – 12.12.

Cena
6 990,5 990,-

Odjezd
A
A

*Program adventního zájezdu na vyžádání v CK.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180/*110 Kč.
2x snídaně - 450 Kč, 1/1 pokoj - 1 900 Kč (povinný při nedoobsazení), 1x večeře/*1x oběd - 650 Kč.

PAŘÍŽ - letecky
Číslo záj.
409-01, 02
409-03, 04

4. den – Okruh po zámcích na Loiře (UNESCO). CHAMBORD – monumentální zámek, největší v oblasti Loiry,
který si nechal vybudovat král František I. BLOIS –
starobylé městečko se zámkem, sídlo vévodů orleánských. CHEVERNY – zámek z doby Jindřicha IV. a
Ludvíka XIII. vybudovaný v jednoduchém, ale klasickém stylu.
5. den – VERSAILLES (UNESCO) - sídlo francouzských
králů. Dokončení prohlídky PAŘÍŽE – levý břeh Seiny,
Eiffelova věž, Invalidovna, pro zájemce možnost prohlídky Musee d’Orsay nebo galerie Louvre. Večerní
Paříž – Montmartre a Moulin Rouge.
6. den – Příjezd do Prahy v poledních hodinách.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v pozdních večerních hod.
2. den – ŠTRASBURK (UNESCO),„křižovatka Evropy“,
katedrála, čtvrť s kanály „Petite France“. OBERNAI - rodiště
patronky Alsaska sv. Otýlie, zachovalé středověké centrum
s hrázděnými domy. Hrad Haut-Koenigsbourg.
3. den – Město THANN s gotickým kostelem, procházka
mezi vinohrady. Vyhlídková cesta na GRAND BALLON,
nejvyšší vrchol Vogéz. Turistika nad jezery LAC BLANC
a LAC VERT. ÉGUISHEIM - středověké město s hradem
a ulicemi do kruhu, ochutnávka vína, včelích produktů,
sýra münster a bábobvky kougelhopf. Hrázděné město
KAYSERSBERG, fakultativně večeře - alsaská specialita
tarte ﬂambée. TURCKHEIM - malebné městečko
s večerním překvapením.
4. den – COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“, hrázděné domy
plné květů, projížďka lodí po kanále. RIQUEWIHR nejkrásnější ves na vinné stezce. RIBEAUVILLÉ - půvabné
městečko na úpatí tří hradů, slavnost trubačů
s průvodem alegorických vozů a rytířů na koních.
5. den – Návrat do Prahy časně ráno.

Cena
14 490,14 990,-

Přesný program zájezdu najdete na www.ckmayer.cz

SCHWARZWALD A ALSASKO
Přesný program zájezdu najdete na straně 128.

Frederiksborg Slot

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY
DÁNSKA A KODAŇ
Program zájezdu:
1. den - Odjezd v ranních hodinách. Zastávka –
SCHWERIN - krásné město ležící u sedmi jezer s více
než 850letou historií, kterému vévodí impozantní neorenesanční zámek a cihlová gotická katedrála. Nocleh.
Schwerin

KODAŇ – prohlídka centra dánské metropole – radnice,
pulzující pěší zóna Stroget (nejdelší a zároveň nejstarší
pěší zóna na světě), zámek Christiansborg, zámek
Rosenborg, citadela a palác dánské královské rodiny
Amalienborg. Starý malebný přístav Nyhavn s mnoha
rázovitými hospůdkami, možnost projížďky lodí. Trajekt, noční přejezd.
5. den - Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Číslo záj.
413-01

Termín
23.6. – 27.6.

Cena
7 990,-

LONDÝN A OKOLÍ

Odjezd
A

Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, dopravu
klimatizovaným autobusem, průvodce, 3x ubytování
v hotelu, 3x snídani, 2x zámořský trajekt.

LONDÝN A HARRY POTTER

2. den - Přejezd trajektem. Po vylodění v Dánsku jízda
přes baltské mosty a ostrovy Lolland, Falster a Boge.
Zastávka u bílých skal MONS KLINT – více než 100 m
vysoké a miliony let staré křídové útesy, které se vypínají
nad mořskou hladinou v délce cca 7 km, možnost
sestupu na pláž či návštěvy zajímavého Geocentra.
Bývalé hlavní město Dánska ROSKILDE – malebné historické centrum s gotickou katedrálou, která je od r. 1355
místem posledního odpočinku dánských králů (UNESCO).
Muzeum vikinských lodí. Nocleh oblasti Kodaně.
3. den - Přes mořský průliv Velký Belt po nejmonumentálnějším dánském visutém mostě STOREBAELTSBROEN na
ostrov FYN, který H. Ch. Andersen nazval zahradou Dánska. Návštěva nejkrásnějšího evropského vodního zámku
EGESKOV ze 16. stol., který byl vystavěn na dubových
kůlech uprostřed vodní plochy. Metropole ostrova Fyn,
ODENSE – procházka centrem města. Návštěva Andersenova rodného domu, v němž je zajímavá expozice. Pulzující
pěší zóna, radnice, Sankt Knuds Kirke – jeden z nejhezčích
kostelů dánské vrcholné gotiky. Návrat na nocleh.
4. den - FREDERIKSBORG – velkolepý královský zámek
postavený na třech ostrovech jezera Slotso s krásnou
barokní zahradou, je největší a nejvýznamnější stavbou
severské renesance. Zámek byl svědkem korunovace
všech dánských králů do r. 1840 a jeho nádherné interiéry plné nábytku, obrazů, kreseb a dekorativního
umění ukazují 500 let dánské historie. Královské město
Frederiksborg

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii.
2. den - Ranní přejezd La Manche. Návštěva Warner
Bros Studio v LEAVESDEANU, jedinečná příležitost si
prozkoumat kouzlo filmů o HARRY POTTEROVI, místa
kde se natáčela nejúspěšnější filmová série všech dob.
Budete mít zde čest poznat zákulisí z filmů, prohlídku
nádherných kostýmů, nejrůznějších rekvizit, a animace.
Dozvíte se zde, jak se v jednotlivých filmech dělaly speciální efekty a záběry. Projít se můžete po hlavní bradavické hale, Brumbálově pracovně nebo Příčné ulici.
Navštívit můžete Chroptící chýši nebo Ollivanderův
obchod s kouzelnickými hůlkami. Odpoledne v Londýně.
Možná návštěva muzeí podle zájmu – děti jistě rády navštíví muzeum voskových figurín Madame Tussaud’s případně Britské národní muzeum. Nocleh.
3. den – Celodenní prohlídka LONDÝNA. Královská čtvrť
Westminster – Westminster Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben. Trafalgar Square a náměstí Piccadilly Circus. Odpoledne volno, možná návštěva muzeí
a atrakcí podle zájmu – Londýnské oko, akvárium a další.
Noční přejezd.
4. den - Návrat odpoledne.
Číslo záj.
414-01
414-02
414-03

Termín
3.6. – 6.6.
26.8. – 298.
25.9. – 28.9.

Cena
5 990,5 990,5 990,-

Odjezd
A
A
A

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu (2-lůžkové pokoje
s příslušenstvím), 1x snídani, dopravu lux. autobusem,
Eurotunnel nebo trajekt, průvodce.
Fakultativně: Warner Bros Studio – Harry Potter – nad
16 let 1470 Kč, 5-15 let 1190 Kč, do 5 let zdarma v doprovodu dospělé osoby. Muzeum Madame Tussaud’s – nad
16 let 1080 Kč, 4–15 let 930 Kč. 1/1 pokoj 2000 Kč
(povinný). Pojištění léč. výloh a storna 140 Kč.
Letecká varianta zájezdu Londýn a Harry Potter:
Číslo záj.

Termín

Cena

Přesný program zájezdu žádejte v CK nebo najdete na
www.ckmayer.cz

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách.
2. den – Začátek prohlídky LONDÝNA. Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey (UNESCO), Trafalgar Square, Hyde Park a další
zajímavosti metropole na Temži.
3. den – Ráno odjezd na celodenní výlet. Nejprve
se zastavíme v SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály. Prohlídka malebného centra se známým „Poultry Cross“. Poté přejezd do údolí řeky
Avon k městu BATH (UNESCO) – prohlídka centra,
kde kromě klášterního kostela Bath Abbey zaujmou
pozůstatky římských lázní a řada budov georgiánské
architektury. Závěrem dne se vydáme k unikátním
STONEHENGE (UNESCO), kruhovému chrámovému
areálu, který vznikal v letech 3000 – 1500 př. n. l.
4. den – Působivý hrad WARWICK, STRATFORD
UPON AVON – historické město, rodiště W. Shakespeara. OXFORD – staré univerzitní město.
5. den – WINDSOR – královský zámek, sídlo britských panovníků. LONDÝN – Tower (UNESCO), Tower
Bridge aj.
6. den – Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.
Číslo záj.

Termín

416-01, 02
26.3. – 31.3., 6.4. – 11.4.
416-03, 04 20.4. – 25.4., 27.4. – 2.5.
416-05, 06
5.5. – 10.5., 14.5. – 19.5.
416-07, 08
1.6. – 6.6., 8.6. – 13.6.
417-01, 02 *18.6. – 23.6., *24.6. – 29.6.

Cena
7 990,8 190,8 190,8 190,9 690,-

*přesný program zájezdu žádejte v CK.
U těchto zájezdů se jedná o doplnění skupin školních kolektivů. I tyto zájezdy vedou odborně zdatní a zkušení průvodci.
Programy zájezdů je pečlivě dodržovány. Účastníci dostávají
místa v přední a střední části autobusu.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, přejezd La Manche, průvodce, 3x ubytování v soukromí (dvoulůžkové
pokoje), 3x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
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LONDÝN A PERLY
KRÁLOVSKÉ ANGLIE

SKVOSTY SEVERNÍ ITÁLIE

Program zájezdu:
1. den - V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den - LONDÝN, návštěva čtvrti Westminster, přes
Westminter Bridge k budově Parlamentu (UNESCO), kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní
třídu Whitehall. Downing Street a Horse Guards na působivé Trafalgarské náměstí, živý West End, Čínská
čtvrť a Picadilly Circus, přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka aj.
3. den – WINDSOR - zámek, který již téměř tisíc let
slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni
navštívíme město SALISBURY. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní
stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu. STONEHENGE
(UNESCO) - nejslavnější pravěký monument v Evropě.
4. den - Druhá část prohlídky LONDÝNA. Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), přes most Tower Bridge, po levobřežní čtvrti Southwark, barokní katedrála sv. Pavla.
V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské
čtvrti Greenwich. Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným výhledem na Londýn.
5. den - Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Číslo záj.
418-01
418-02

Termín
26.5. – 30.5.
18.8. – 22.8.

Cena
7 990,7 990,-

Odjezd
A, B
A, B

Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 180 Kč,
Stonehenge (pov. rezervace min. 10 dní před odjezdem)
550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč), pokoj 1/1 2000 Kč (povinný při nedoobsazení).

JIŽNÍ ANGLIE A LONDÝN
Program zájezdu:
1. den - Odjezd ráno. Nocleh ve Francii.
2. den - Ráno přes kanál La Manche, úchvatné pohledy na
křídové útesy doverské. Hrad DOVER který tady postavili již
staří Římané. Cesta jižní Anglií na prohlídku jihoanglického
přímořského letoviska HASTINGS, které je obklopené historickými a přírodními zajímavostmi. Přímořská lázeňská
kolonáda či úzké křivolaké uličky starého města, odkud
můžete vyjet nejpříkřejší lanovkou v Británii na vyhlídku nad
město se zříceninou prvního normanského hradu v Anglii.
3. den - Přejezd do HAMPTON COURT – dva paláce
v jednom. Velmi působivý tudorovský palác, kde při prohlídce navštívíte Great Hall nebo královskou kapli
a komnaty Jindřicha VIII., velkolepý barokní palác
Viléma Oranžského s bohatě zdobenými interiéry, nádherné zahrady a rozlehlý park. CHARTWELL, sídlo Sira
Winstona Churchila. Prohlídka a procházka překrásným
parkem. CHIDDINGTON VILLAGE – nejstarší vesnička
v hrabství Kent. Procházka mezi půvabnými hrázděnými domky s typickou doškovou střechou, středověký
hrad ze 16. století obklopený rozlehlými zahradami.
4. den - LONDÝN - parlament, Westminster, Buckinghamský palác aj. Plavba po řece Temži kolem katedrály

117

V tomto zájezdu navštívíte skvosty severu Itálie, které
neodmyslitelně patří mezi hlavní cíle turistů celého
světa. Budete mít možnost si prohlédnout Benátky
a vychutnat si jejich atmosféru, stejně jako atmosféru
státečku San Marino, kochat se stále nádhernými
městy severní Itálie (Padova, Verona, Ravenna, Ferrara,
Bologna).

sv. Pavla, Shakespearova divadla Globe či válečné lodi
HMS Belfast až k Toweru. Večer odjezd.
5. den - Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Číslo záj.
419-01
419-02

Termín
12.5. – 16.5.
24.9. – 28.9.

Cena
8 290,8 290,-

Odjezd
A
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
3x ubytování v hotelu, 2x polopenze, trajekt (ev. Eurotunel) přes kanál La Manche, poj. léč. výloh a storna.

PERLY STAROBYLÉ ANGLIE
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii.
2. den - Ranní trajekt nebo Eurotunel do Anglie.
Zastávka v opevněném středověkém městě CANTERBURY s nádhernou katedrálou. Pak bude následovat
překrásný vodní hrad LEEDS s rozsáhlými květinovými
zahradami a bludištěm.
3. den - Univerzitní město OXFORD s řadou historických
univerzitních budov a kolejí. Poté procházka s kapkou mystiky – megalitický kruh v AVEBURY. Návštěva historického
města BATH, jednoho z nejkrásnějších měst ve Velké Británii díky jednotnému architektonickému stylu. 4. den Prohlídka rodiště W.Shakespeare – městečka STRATFORD-UPON-AVON s typickými hrázděnými domky z 16.
a 17. století. Impozantní hrad WARWICK, který patří mezi
nejzachovalejší v Anglii, s expozicí muzea madame Tussauds. Návštěva CAMBRIDGE - město s druhou nejstarší
anglickou univerzitou.
5. den - Celodenní LONDÝN na ochutnávku. Královská
čtvrť Westminster – Westminster Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben. Trafalgar Square a náměstí Picadilli Circus. Odpoledne individuální volno, možná
návštěva muzeí podle zájmu, londýnská čtvrt Soho
s možností večeře v čínské čtvrti. Večerní odjezd.
6. den - Návrat odpoledne.
Číslo záj.
420-01
420-02

Termín
18.5. – 23.5.
3.8. – 8.8.

Cena
10 590,10 590,-

Odjezd
A
A

Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídaně, Eurotunnel nebo trajekt,
dopravu luxusním autobusem, průvodce.
Příplatky: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč, 1/1 pokoj
4000 Kč (povinný).

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – SIRMIONE – malebné městečko na jihu jezera
LAGO DI GARDA vystavěné při termálních pramenech
využívaných k léčení, s krásnou pobřežní promenádou
mezi palmami. VERONA (UNESCO) – město Romea a Julie s vyhlášeným antickým amfiteátrem s vynikající
akustikou, s řadou paláců významných rodů a kostelů
s nádhernou výzdobou.
3. den – RAVENNA (UNESCO) – důležité přístavní město
s řadou významných historických památek, zejména
ho proslavily krásné církevní mozaiky v antickém i byzantském slohu. SAN MARINO (UNESCO) – samostatná
republika ležící na svazích hory Monte Titano.
4. den – FERRARA (UNESCO) – město s bohatou minulostí, středověkým centrem, s širokými ulicemi
s mnoha renesančními paláci a zahradami. BOLOGNA
– důležité univerzitní město s řadou historických památek, zvláště s charakteristickými středověkými věžemi. Evropské město kultury 2000.
5. den – BENÁTKY (UNESCO) – světově proslulé město
rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným mořem
na 118 ostrůvcích při 150 kanálech, přes něž se klene
400 mostů, s nábřežními promenádami i úzkými uličkami, s romantickými zákoutími, s obrovským počtem
palácových staveb a více než stovkou kostelů. Odpoledne možnost plavby na malebný OSTROV BURANO,
ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů.
6. den – PADOVA – univerzitní město se stavbami z 12.15. století s obrovským náměstím se sochami a vodotrysky Prato della Vale a malebným starým městem
a bazilikou Sv. Antonína. Průjezd nejhezčí partií východních DOLOMIT, které jsou jedinečné svými rozeklanými štíty vápencových skal. CORTINA d’AMPEZZO
– horské středisko, dějiště zimní olympiády 1956.
JEZERO MISURINA – malebné jezero, na jehož severu
se tyčí dominanta Tre Cime di Lavaredo.
7. den – Příjezd v ranních hodinách.
Číslo záj.
421-01
422-01

Termín
2022
2022

Cena

Odjezd

Odjezdy: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
4x ubytování v apartmánech (dvoulůžk. pokoje) s možností vaření.
Příplatek na výběr ložnice v apartmánu 200 Kč/os.
*Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupní taxu do Benátek (bude-li
zavedena).

Pompeje

TO NEJLEPŠÍ Z ITÁLIE
Program zájezdu:
1. den - V podvečerních hodinách odjezd.
2. den - Ráno příjezd do oblasti Benátek. Prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO), Piazza S. Marco
s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác – symbol slávy
a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou aj. Odpoledne lodí na OSTROV BURANO
v Benátské laguně, ostrov pestrobarevných domků
a ruční výroby krajek. V podvečer návrat lodí k busu
a odjezd na ubytování.
3.den - Prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město
můžeme právem označit za jedno z hlavních center
umění v Evropě, kolébku renesance. Prohlídka města,
kostel Santa Croce, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della
Signoria s Palazzo Vecchio, nejstarší dochovaný most
ve městě Ponte Vecchio aj. Ubytování.
4. den - Přejez do ŘÍMA (UNESCO) - prohlídka nejvýznamnějších památek hl. města, Piazza Navona - nejkrásnější barokní náměstí s fontánami, Fontána di
Trevi, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na
světě, pradávná sláva Fora Romana, slavné Koloseum
aj. Ubytování.
5. den - Dopoledne VATIKÁN (UNESCO) - náměstí sv.
Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů
a majestátní bazilika sv.Petra na jejíž výzdobě se
podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost
výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím,
Vatikánská muzea, Sixtinská kaple. Odpoledne navštívíme zámek Palazzo Reale v CASERTĚ, blížící se
rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly. Odjezd na ubytování
do oblasti Neapolského zálivu.
6. den - Dopolední výlet po stopách vulkanické erupce
v r. 79 n.l. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí
sopky. VESUV, fakult. výjezd na temně se tyčící sopku
nad Neapolí, procházka kolem jícnu vulkánu, rozhledy
na Neapolský záliv. Odpoledne NEAPOL (UNESCO),
město výjimečné životním stylem obyvatel i gastronomií, navštívíme historické centrum Centro Storico.
7. den - Přejezd do SALERNA, prohlídka katedrály
s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél AMALFSKÉHO
POBŘEŽÍ - Costiera Amalfitana (UNESCO). Navštívíme
středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou
polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka
nalepeného na Dračí kaňon. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou
vysoko do kopců nad Amalfi, do elegantního
RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami.
V podvečer odjezd do ČR.
8.den - Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Číslo záj.
423-01
424-01

Termín
9.10. – 16.10.
*9.10. – 16.10.

Cena
10 990,21 590,-

Odjezd
B
letecky

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování
v hotelu (2lůžk. pokoje s vl. přísl.), 5x snídani, průvodce.
* Cena zahrnuje: let. přepravu Praha – Benátky, Neapol/Řím – Praha, vč. tax a odbav. zavazadla, transfery,
dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelu (2l. pokoje
s vl. přísl.), 7x snídani, průvodce. Cena nezahrnuje:
vstupní taxu do Benátek, pobyt. taxu. Faktultativně:
5x večeře 1500 Kč, Řím - rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), poj. léč. výloh
a storna 280 Kč. 1/1 pokoj 3200 Kč/*4500 Kč (povinný).

ŘÍM, FLORENCIE, TIVOLI

Číslo záj.
425-01
425-02

Termín
5.5. – 9.5.
15.9. – 19.9.

Cena
6 290,6 290,-

Odjezd
B
B

Odjezdy: B též z Pardubic, Hradce Králové.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 2x ubytování v hotelu na okraji Říma (2lůžk. pokoje), 2x snídaně.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč. 2x večeře - 500 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských
muzeí 590 Kč (do18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do
Kolosea, Fora Romana a Palatinu 520 Kč (18-25 let 290
Kč, do 18ti let 70 Kč).
Tivoli

„Všechny cesty vedou do Říma“, tvrdí jedno staré přísloví
jako doklad o důležitosti města. Ta naše tam povede za
poznáním dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (antického Říma) a z dob papežského
státu, kdy se Řím stal srdcem křesťanského světa. Cestou se zastavíme ve Florencii, městě, do jehož tváře se
tak významně vepsala italská renesance.

ŘÍM, VATIKÁN - letecky

Tivoli
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpol. hodinách.
2. den – FLORENCIE (UNESCO) – metropole Toskánska
s mnoha památkami: Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova zvonice, slavné náměstí Signoria se sochou Davida,
kostel San Lorenzo s Medicejskou kaplí.
3. den – TIVOLI – VILA D’ESTE (UNESCO) s překrásnou
zahradou plnou fontán a HADRIÁNOVA VILA (UNESCO)
– působivě zachovalé sídlo císaře Hadriána. ŘÍM
(UNESCO) – antický Řím (Coloseum, Forum Romanum,
Pantheon aj.), Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza
di Spagna.
4. den – ŘÍM – VATIKÁN (UNESCO) hlavy katolické církve.
Velkolepá bazilika sv. Petra s možností výstupu na kopuli
s krásným rozhledem na Řím, Vatikánská muzea
s úchvatnými sbírkami antických soch.
5. den – Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Program zájezdu:
1. den - Odlet s průvodcem z Prahy do Říma, eventuelně
první seznámení s městem dle času letu.
2. den - ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Velkolepá Vatikánská
muzea se sbírkami antického umění a se Sixtinskou kaplí
s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné
náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna
se Španělskými schody, Fontána di Trevi. Večerní město.
3. den - ŘÍM, antické velkoměsto, FORUM ROMANUM s pozůstatky budov a chrámů, KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná
stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené
Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin,
Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San
Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).
4. den - Dokončení prohlídky ŘÍMA, transfer na letiště,
odpoledne odlet do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena

426-01
426-02
426-03
426-04

6.5. – 9.5.
25.9. – 28.9.
28.10. – 31.10.
*2.12. – 5.12.

14 390,14 390,14 390,14 390,-

*zájezd je přizpůsoben vánoční atmosféře v Římě
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Řím – Praha,
let. taxy, kabin. zavazadlo, transfer z/na letiště, 3x nocleh
v hotelu (2lůžk. pokoje s přísl.), 3x snídani, průvodce.
Fakultativně: 1lůžk. pokoj 2300 Kč (zde povinné při
nedoobsazení), pojištění léč. výloh a storna 140 Kč/os.
Zavazadlo k odbavení do 20 kg - 1390 Kč. Rezervace vstupenek - viz. předchozí zájezd.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (platba na místě).
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TOSKÁNSKO

BENÁTKY, FLORENCIE, ŘÍM

V Toskánsku můžeme obdivovat nejen romantickou zvlněnou krajinu, ale i jedinečné stavební památky. Florencie, Siena, Pisa, Lucca jsou pro turisty lákavými místy s
mimořádnými ukázkami románského, gotického a renesančního umění.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hod.
2. den – BENÁTKY (UNESCO) – světově proslulé
město rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným mořem na 118 ostrůvcích při 150 kanálech, přes
něž se klene 400 mostů, s nábřežními promenádami
i úzkými uličkami, s romantickými zákoutími, zejména však s obrovským počtem palácových staveb
a více než stovkou kostelů.
3. den – FLORENCIE (UNESCO) – metropole Toskánska s mnoha památkami: Dóm Santa Maria dei Fiori,
Giottova zvonice, slavné náměstí Signoria se sochou
Davida, kostel San Lorenzo s Medicejskou kaplí. Dojezd na ubytování k Římu.
4. den – TIVOLI – VILA D’ESTE (UNESCO) s překrásnou zahradou plnou fontán a HADRIÁNOVA VILA
(UNESCO) – zachovalé sídlo císaře Hadriána. ŘÍM
(UNESCO) – antický Řím (Coloseum, Forum Romanum, Pantheon aj.), Piazza Navona, Fontana di Trevi,
Piazza di Spagna aj.
5. den – ŘÍM – VATIKÁN (UNESCO) – jeden z ministátečků a zároveň sídlo hlavy katolické církve. Jedinečný chrám sv. Petra s nádhernou výzdobou, Vatikánská muzea s proslavenou Sixtinskou kaplí.
Pokračování prohlídky ŘÍMA.
6. den – Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Celodenní prohlídka metropole Toskánska
FLORENCIE –(historické centrum je pod patronací
UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori,
Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa
Croce s hrobkou Michelangela.
3. den – Nejkrásnější toskánské gotické město SIENA
s jedinečně dochovanými středověkými ulicemi, starými kostely a slavným náměstím, kde se konají závody
koní Palio. Malebné městečko SAN GIMIGNANO
(UNESCO) - jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska,
jeho hradby a historické rodové věže dokreslují
malebný obraz středověkého města. Historická VOLTERRA, která byla založena již starými Etrusky, centrum zpracování alabastru. Krásné městské brány,
impozantní středověké paláce, gotická katedrála ze 13.
stol., římské divadlo.
4. den – Slavná PISA s jedinečnou Šikmou věží,
oblast Campo Santo s dómem, baptisteriem a dalšími zajímavostmi. Středověká LUCCA s náměstím
postaveným na místě římské amfiteátru a jedinečně
dochovaným prstencem hradeb, které obepínají
celé historické centrum města. Lucca nabízí ve
svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. Odjezd do
České republiky.
5. den – Návrat do ČR v poledních hodinách.
Číslo záj.
427-01
427-02

Termín
6.5. – 10.5.
25.9. – 29.9.

Cena
6 390,6 390,-

Odjezd
A
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x snídani.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
180 Kč, 2x večeře 450,- Kč
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Číslo záj.
428-01

Termín
28.9. – 3.10.

Cena
8 390,-

Číslo záj.

Odjezd
A

Odjezd: A odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
3x ubytování v hotelu, 3x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

OPERA VE VERONĚ A BENÁTKY
Program zájezdu:
1. den - V podvečer odjezd z ČR.
2. den - BENÁTKY - prohlídka historického centra,
Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác,
Kampanila aj. 2. den - Odpoledne lodí na ostrov
BURANO, ostrov pestrobarevných fasád, krajek
a rybářů. V podvečer návrat lodí k busu, odjezd na
ubytování.
3. den - VICENZA, město Andrea Palladia, unikátní
Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká
prohlídka univerzitního města PADOVA, pro zájemce
kaple Scrovegni. Návrat na hotel, fakult. možnost
večeře. Večer antická aréna a zhlédnutí světoznámého operního představení: Giuseppe Verdi – La
Traviata.
4. den -Prohlídka VERONY, městské hradby, náměstí
Scaligerů, Juliin dům s balkónem. Odpoledne LAGO
DI GARDA: zastavíme v městečku SIRMIONE, jemuž
dominuje středověký hrad Rocca Scaligera.
5. den – Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Termín

Cena

Odjezd

Odjezd: B též z Pardubic, HK, C též z Brna.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s přísl., 2x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu, plavby lodí (cca
25 €), vstupní poplatky do Benátek (měl by být nově
zaveden v r. 2020), místní dopravu ve Veroně.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna – 180 Kč / os.,
1/1 pokoj - 1000 Kč (omezený počet pokojů, povinný při
nedoobsazení), 2x večeře - 990 Kč, vstupenka na představení La Traviata - 850 Kč, kaple Scrovegni - 380 Kč,
pro zájemce o prohlídku Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před odjezdem.

BENÁTKY
A OSTROVY BENÁTSKÉ LAGUNY
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – BENÁTKY (UNESCO) – světově proslulé město
rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným mořem
na 118 ostrůvcích při 150 kanálech, přes něž se klene
400 mostů, s nábřežními promenádami i úzkými
uličkami, romantickými zákoutími. Ráno příjezd do
přístavního městečka Punta Sabbione, odkud
pojedeme soukromou lodí do Benátek (cca 40 min).
Prohlídka města, odpoledne volno k případným
návštěvám muzeí či dalších kostelů. Návrat lodí
a dojezd na ubytování.
3. den – OSTROVY V BENÁTSKÉ LAGUNĚ. Nejprve
navštívíme ostrov MURANO, který je proslulý výrobou
benátského skla. Poté přejedeme na ostrov BURANO, kde
se dodnes vyrábí benátská krajka už od 14. stol. Na ostrově
se nacházejí i dva kostely a malebné uličky s malovanými
domky s obchůdky či kavárnami. Poslední zastávka tohoto
dne bude ostrov TORCELLO, jeden z nejkrásnějších
ostrovů laguny. Byl jedním z nejdůležitějších ostrovů
v dějinách s početnou populací. Jsou zde 2 katedrály ze 7.
a 11. stol. s benátsko-byzantskými mozaikami. Zájemci
mohou též navštívit muzeum s obrazy a dalšími
uměleckými díly.
4. den – Po snídani odjezd z hotelu, cesta přes
Dolomity. Cestou zastávka u jezera MISURINA –
malebného jezera, na jehož severu se tyčí dominanta
Tre Cime di Lavaredo. Jezero je označováno za „perlu
Dolomit“ ve výšce 1706 m n. m. a zdejší atmosféra odráží
časy počátku 20.stol. Během zimní olympiády v r. 1956
se zde konaly závody v rychlobruslení. Procházka kolem
jezera. Odjezd. Příjezd do Prahy v pozdějších večerních
hodinách.
Číslo záj.
430-01

Termín
29.4. – 2.5.

Cena
6 290,-

Odjezd
E

Cena zahrnuje: dopravu autobusem včetně přístavních
poplatků, průvodce, 2x ubytování v hotelu v Lido di
Jesolo, 2x polopenzi.
Cena nezahrnuje: jízdné na lodě, vstupní taxu do
Benátek.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč/os.

Assisi

STŘEDOVĚKÁ ROMANTICKÁ
UMBRIE + FLORENCIE
+ malebné CINQUE TERRE
Mohutné kostely a paláce, kamenná romantická malebná
zákoutí, kde na Vás dýchne středověká historie, tak by
se dala charakterizovat italská Umbrie. Zájezd Vás zavede do těchto jedinečných míst i za největší přírodní
zajímavostí Umbrie – k mohutným vodopádům Marmore,
které by v těchto místech Itálie málokdo čekal.

Mramorové vodopády
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den – Návštěva oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO) –
tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme do obce LEVANTO, odtud možnost
vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat
v Levantu – pěkné městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále některý z úseků nádherné pěší trasy
Cinque Terre – krásné výhledy na romantická městečka
u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Návrat zpět
vlakem.
3. den – ASSISI (UNESCO), světově proslulé město, kde
se narodil sv. František a krátce po jeho smrti zde byla
vybudována dvojitá bazilika nad jeho hrobem. Baziliku
zdobili freskami největší umělci své doby Giotto a LoOrvieto

Orvieto

renzetti. Hlavní město Umbrie PERUGIA s památkami
z doby etruské (Ipogeo dei Volumni – jedna z nejzajímavějších etruských hrobek v Umbrii), římské i nádherné středověké paláce a kostely. Podvečerní zastávka u TRASIMENSKÉHO JEZERA.
4. den – Výlet do jižní části Umbrie. ORVIETO – nádherně
položené město na tufové skále s dlouhou historií, památky na Etrusky, Římany i středověké paláce a jeden
z nejrkásnějších dómů v rámci celé Itálie s jedinečným
průčelím, středověká studna Pozzo delle Patrizie, vyhlídková věž Torre del Moro, výjezd do města nutný lanovkou. TODI – krásné staré město na kopci, které má
římské základy a stalo se ve středověku jedním z prvních
svobodných komunit. Ve městě dodnes stojí mnoho středověkých budov a starých strmých ulic. Římské vodopády CASCATE DELLE MARMORE – 165 metrů vysoké
mohutné vodopády, které vznikly již ve 3.stol. př. n. l.
a které uchvátí každého návštěvníka.
5. den – Zastávka v městečku AREZZO – starobylý střed
s mnoha krásnými starými paláci, monumentálními
kostely a krásným hlavním náměstím, trochu připomínajícím hlavní náměstí v Sieně. Devítihodinová prohlídka
FLORENCIE (historické centrum je pod patronací
UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori,
Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela.
6. den – Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.
Číslo záj.
431-01

Termín
15.9. – 20.9.

Cena
8 390,-

Odjezd
A, B

Odjezd: A odjezd též z Plzně, B též z Pardubic, HK.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídaně, 2x
večeře, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

TOSKÁNSKO A UMBRIE
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpol. hodinách.
2. den – SIENA (UNESCO), město patronky Toskánska,
prohlídka s místním průvodcem, dóm, baptisterium,
nejkrásnější náměstí světa, kouzelnou krajinou Crete
Senesi - „toskánskou pouští“ do CHIANCIANO TERME,
večerní lázeňské městečko.
3. den - Návštěva etruského muzea v CHIUSI.
ORVIETO, etruské město na kamenném ostrohu, lanovkou do centra, katedrála, studna sv. Patrika, etruské
muzeum, atmosféra středověkých uliček, večeře.
4. den - AREZZO, rodiště významného podporovatele
umělců Gaia Maecenase, římský amfiteátr, kostel San
Francesco s freskami, dóm, vily Vasariho a Petrarky,
pevnost Medicejských, CORTONA, křivolaké uličky, etruské hradby a muzeum, výhledy do kraje Valdichiana,
PIENZA (UNESCO) nebo malebné MONTEPULCIANO,
proslavené vynikajícím červeným vínem, ochutnávky,
možnost fakultativní večeře.
5. den - PERUGIE, město založené Etrusky, Palazzo dei
Priori, krásná fontána ze 13. stol., středověké uličky
a průchody, etruská hrobka Ipogeo Volumni, ASSISI

(UNESCO), proslulé středověké poutní město sv. Františka a sv. Kláry, Giottovy a Lorenzettiho fresky, pohoda
u Trasimenského jezera nebo městečko CASTIGLIONE
DEL LAGO. Večeře.
6. den - FLORENCIE (UNESCO), perla Toskánska, prohlídka města s místním průvodcem: Santa Croce, Bargello, Piazza S. Firenze, Piazza del Duomo, katedrála,
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio aj.
7. den - Návrat dopoledne.
Číslo záj.
432-01

Termín
27.9. – 3.10.

Cena
9 990,-

Odjezd
B

Odjezd: B též z Pardubic, Hradec Králové.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, 2x večeře, průvodce. Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč, 1/1 pokoj 2500 Kč (povinný), 1x večeře za 450 Kč. Záloha 700 Kč za galerii
Uffizi (nutná rezervace). Cena nezahrnuje: pobyt. taxu,
místního průvodce a dopravu ve Florencii a Sieně.

TOSKÁNSKO A LAZIO
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den - CIVITA DI BAGNOREGIO - kouzelné raně středověké městečko na skalním ostrohu s výhledy do kraje.
VITERBO - bývalé sídlo papeže, středověké město obehnané hradbami.
3. den – CAPRAROLA - pozdně renesanční venkovská
vila Palazzo Farnese s freskovou výzdobou a zahradami
s fontánou. TARQUINIA - jedinečná etruská nekropole,
hrobky s nádhernou výzdobou (UNESCO), koupání
v moři. TUSCANIA - bývalé biskupské sídlo se dvěma
románskými kostely (exteriéry).
4. den – BOLSENA - město na břehu největšího jezera
vulkanického původu v Evropě. SATURNIA - koupání v travertinových kaskádách s jezírky se sirnou vodou. Turistika
romantickou krajinou s úžasnými vyhlídkami na město na
vysoké skále. PITIGLIANO - město na skalním výběžku,
středověké uličky, bývalé židovské ghetto.
5. den - Městečko SOVANA se zříceninou hradu rodu
Aldobrandeschi, paláci a románským dómem, archeologický areál s etruskými skalními hrobkami a fascinujícími skalními cestami, lehká turistika. SORANO město jako středověká pohádka, přejezd do oblasti VAL
D’ ORCIA (UNESCO), typická toskánská krajina, románské
opatství SANT ANTIMO. Zastávka v renesančním městě
PIENZA (UNESCO), fakultativně večeře.
6. den – MONTEPULCIANO - historické centrum, ochutnávka vína. SIENA (UNESCO) - fakult. prohlídka s místním
průvodcem, kostel S. Domenico, klášter Kateřiny Sienské, románsko-gotický dóm, nejkrásnější náměstí Itálie
Campo, fakultativně italská večeře, noční přejezd.
7. den - Návrat do Prahy dopoledne.
Číslo záj.
433-01

Termín
16.8. – 22.8.

Cena
10 690,-

Odjezd
A, *B

Odjezd: *B též z Pardubic, Hradec Králové od 6 osob.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x nocleh v hotelu,
4x snídani, průvodce. Fakultativně: poj. léč. výloh a storna
250 Kč. 2x večeře 1000 Kč, 2600 Kč za 1/1 pokoj (povinný).
Cena nezahrnuje: pobyt. taxu, místního průvodce po
Sieně.
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Cinque Terre

LIGURSKÁ RIVIÉRA, CINQUE
TERRE A APUÁNSKÉ ALPY

Číslo záj.
435-01

obce MONTEROSSO a dále některý z úseků nádherné
pěší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická
městečka u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky.
Návrat zpět vlakem. Večer odjezd do ČR.
6. den – Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.
Číslo záj.
434-01

Termín
19.5. – 24.5.

Cena
8 390,-

Odjezd
A

Odjezd: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
3x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
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Cena
7 790,-

Odjezd
B, C

Odjezd: B též z Pardubic, Hradce Králové, C též Brno.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, trajekt přes jezero
Como, 3x ubytování v hotelu***, 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu - platba na místě.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
1/1 pokoj 1800 Kč, 3x večeře za 960 Kč.

Zájezd do jedné z nejromantičtějších částí Itálie vás zavede do jedinečných vesniček Cinque Terre umístěných
odvážně na skalních útesech přímo nad mořem. Dalším
lákadlem tohoto zájezdu je návštěva svahů Apuánských
Alp s možností prohlídky lomu na mramor, která patří
k jedinečným zážitkům. Ale ani návštěva Ligurské riviéry
u Portofina návštěvníka nezklame.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Hlavní město Lombardie MILÁNO – kulturní
centrum celé severní Itálie. Procházka po pěší zóně,
galerie Emanuela II., rezidence milánských vévodů, gotická katedrála Dóm. CERTOSA DI PAVIA – prohlídka
nejkrásnějšího italského kartuziánského klášterního
komplexu ve skvělé renesanční architektuře s proslulým
průčelím.
3. den – Prohlídka významného přístavního města
JANOVA – procházka metropolí Ligurie, historickým centrem, které bylo zařazeno na seznam UNESCO, dóm sv.
Vavřince, brána La Porta Soprana. Program v oblasti
zvané LEVATSKÁ RIVIÉRA, která se rozprostírá východně
od Janova. Z luxusního letoviska SANTA MARGHERITA
výlet lodí nebo místním autobusem do malebného
PORTOFINA – údajně nejkrásnější ligurské přístavní městečko s luxusními vilami, odtud možnost nenáročné pěší
turistiky s hezkými výhledy nebo lodí do romantické zátoky se středověkým klášterem SAN FRUTUOSO, pláží
a poutní sochou Krista na mořském dně.
4. den – Výlet na jihovýchodní svahy APUÁNSKÝCH ALP.
Výjezd autobusem kousek pod obec COLONNATA, z této
obce pěší procházka na nádherné vyhlídky na Apuánské
Alpy a slavné mramorové lomy. Dále průjezd tunely a přes
mosty k LOMŮM FANTISCRITTI, možnost návštěvy celosvětově unikátních lomů na carrarský mramor, kde se
mramor těží přímo v nitru hory. Návštěva patří k nezapomenutelným zážitkům. CARRARA – hlavní město mramoru, nádherný dóm z carrarského mramoru, Muzeum
mramoru.
5. den – Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE
(UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze
vláčky. Autobusem přijedeme do obce LEVANTO, odtud
možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může
zůstat v Levantu – pěkné městečko a písčitá pláž) do

Termín
27.4. – 2.5.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY
ITÁLIE S NÁVŠTĚVOU LOCARNA
Program zájezdu:
1. den – Odjezd ve večerních hodinách z ČR.
2. den – Ráno zastávka u hradu Tirol. Prohlídka zámku
a zahrady TRAUTTMANSDORFF (v roce 2013 oceněna
titulem Mezinárodní zahrada roku). Městečko MERANO
s léčivými prameny a plné kaváren ve stylu belle epoque.
Odjezd k břehu Lago di Garda, kde se cestou zastavíme
u kaskády VODOPÁDŮ VARONE (unikátní podívaná z rozpadu ledovce Garda, můžete navštívit několik výškových
stupňů). Ubytování.
3. den – U břehů LAGO DI GARDA budeme obdivovat
množství květů, rostlin a stromů v botanické zahradě
André Heller, prohlédneme si zahradu VITTORIALE. Jižně
od Lago di Garda u VALLEGIO SUL MINCIO navštívíme pozoruhodný přírodní park a zahrady SIGURTÁ - vodní zahrada plná jezer a květů, léčivé bylinkové zahrady, jeskyně.
4. den – Ráno trajektem přejedeme jezero Como
a v městečku TREMEZZO navštívíme zahrady vily
Carlotta, založené v 17. století. Fakultativní lodní výlet
do městečka BELLAGIO, místo jenž inspirovalo kasino
v Las Vegas, překrásné zahrady vily Melzi. Trajektem
se vrátíme na západní pobřeží jezera a odjedeme na
ubytování.
5. den – Navštívíme LOCARNO - fakult. vyjížďka lodí
k ostrůvkům BRISSAGO. Na jednom z nich se nachází
jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde rostou
vzácné stromy a květiny pocházející z teplých oblastí.
Fakult. výjezd lanovkou k horské stanici Cardada
(1496 m n.m.), odkud se nám naskytne panoramatický
výhled na jezero a horské vrcholy v okolí. Odjezd do ČR.
6. den – Předpokládaný návrat v ranních hodinách.

Nejkrásnější zahrady, jezera, Alpy
Lombardie podrobně - viz strana 63.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY
TOSKÁNSKA
Program zájezdu:
1. den – Odjezd ve večerních hodinách.
2. den – Ráno příjezd do Toskánska. Městečko COLLODI,
proslavené spisovatelem Carlo Collodi, autorem příběhu
o Pinocchiovi a především unikátní zahradou VILLY GARZONI, prohlídka nejkrásnější barokní italské zahrady.
Schodiště s bohatě zdobenými terasami, kterému vévodí
mohutná vodní kaskáda s vodopádem a impozantní
sochou Slávy, ale i bazény s vodotrysky. Dále navštívíme
zahrady, které obklopují sídla šlechticů, diplomatů
a bohatých obchodníků. Atmosféra zahrad GRABAU
a REALE nás zaujme tajemnými zákoutími, dekorativními
záhony, fontánami a sochařskými kompozicemi, které
jsou typické pro italskou renesanční zahradní architekturu. Odjezd do lázeňského MONTECATINI TERME, které
patří mezi proslulé evropské termální lázně.
3. den – Návštěva první manýristické vily VILA TORRIGIANI, symetricky členěná zahrada, jejíž původní plán je
připisován slavnému francouzskému zahradnímu architektovi André Le Notreovi. LUCCA, historické centrum
obklopené hradbami, původně římské Amﬁteatrální
náměstí - velkolepý dóm San Martino, kostel San
Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Uvědomíme si
noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého města.
Návrat do Montecatini Terme a fakult. výjezd lanovkou
do historické části města s výhledy na krajinu.
4. den – Odjezd do přístavního města LA SPEZIA a poté
fakultativně projížďka lodí nebo vlakem podél LIGURSKÉ
RIVIÉRY, kde navštívíme národní park CINQUE TERRE.
Tyto původní rybářské vesničky, které díky své zachovalé zástavbě tvořené pastelově zbarvenými domky,
lemované vinohrady, olivovníky a středomořskou vegetací a úchvatnému umístění ve strmých svazích nad
mořem byly zařazeny do seznamu památek UNESCO.
Individuální volno, navečer odjezd zpět do ČR.
5. den – V dopoledních hodinách návrat do republiky.
Číslo záj.
436-01

Termín
23.4. – 27.4.

Cena
6 790,-

Odjezd
B, C

Odjezd: B též z Pardubic, Hradce Králové, C též Brno.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu***, 2lůžk. pokoje s přísl., 2x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu - platba na místě.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč. 1/1 pokoj
1200 Kč, 2x večeře - 380 Kč.

Misurina

Rýnské vodopády

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY
A VINICE KRAJE LAZIO

PALETA Z DOLOMIT
A JEZERO LAGO DI GARDA

Program zájezdu:
1. den - Odjezd ve večerních hodinách z Prahy.
2. den - Příjezd do BOLSENY, střediska na pobřeží Bolsenského jezera, které je největším kráterovým jezerem Evropy. Prohlídka středověkého jádra města
s románským chrámem sv. Christina z 11. století
a zázračnou kaplí s jeskyní s oltářem z 9. století. Okružní
plavba po jezeře kolem středověkých městeček Marta
a Capodimonte k ostrovům Martana a Bisentina.
OSTROV BISENTINA býval letním sídlem papežů
a zachovalo se na něm několik kostelů.
3. den - Prohlídka MONTEFIASCONE,vinařského centra,
které je přezdíváno díky své poloze „nejkrásnějším balkonem“. Procházka středověkým centrem města, kterému vévodí katedrála Santa Margherita. Přejezd do
Bomarza, prohlídka manýristických zahrad pod zámkem Orsini SACRO BOSCO (Posvátný háj) ze 16. století,
které jsou díky svým gigantickým sochám nazývány
Parco dei mostri (Zahrada nestvůr). CIVITA DI BAGNOREGIO – nádherné středověké městečko rozkládající se
na tufové skále s krásnými výhledy. Městečko je jedním
z tzv. Citta che muoiono – umírajících měst. Postupně
bylo místními obyvateli opuštěno a dnes je z něj turistická atrakce. Je zapsané na seznamu nejkrásnějších
míst Itálie a je dostupné po úzké strmé lávce dlouhé
250 metrů.

4. den – VITERBO - středověké město obehnané hradbami, které bývalo sídlem papeže. Čtvrt San Pellegrino,
katedrála San Lorenzo a papežská rezidence se vzdušnou lodžií. Nejkrásnější zahrady Lazia v BAGNAIA nedaleko Viterba – renesanční zahrady VILLA LANTE ze 16.
století s kaskádami, fontánami, sochami a jeskyněmi.
Přejezd do středověké vesnice CAPRAROLA s velkolepou vilou Palazzo Farnese s krásnou výzdobou a zahradami.
5. den - ORVIETO -město na návrší ze sopečného tufu,
příjezd lanovkou. Románsko-gotický dóm s nádhernou
výzdobou, procházka starým městem, prohlídka renesanční studny Pozzo di San Patrizio. Možnost ochutnávky slavného bílého vína Orvieto.
6. den - Návrat v ranních hodinách do ČR.
Číslo záj.
437-01

Termín
6.5. – 11.5.

Cena
7 990,-

Odjezd
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
3x ubytování v hotelu, 3x polopenzi, pojištění léčebných výloh a storna.

BODAMSKÉ JEZERO,
KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU
+ ŠVÝCARSKÉ PERLY

Passo Pordoi

Program zájezdu:
1. den – Večer odjezd z ČR.
2. den – Ráno nás přivítají jedinečné skalní útvary italských Alp - symbol Dolomit (UNESCO). Krátká procházka
kolem jezera MISURINA. Příjezd do turistického centra,
olympijské CORTINY D’AMPEZZO - zastávka. Poté panoramatická trasa průsmyky PASSO FALZAREGO
(2105 m) a PASSO PORDOI (2242 m) s výhledy na rozeklané vrcholky dolomitských velikánů a na nejvyšší
vrchol Dolomit MARMOLADU (3342 m). V případě pěkného počasí možnost výjezdu lanovkou do výšky téměř
3 000 metrů ze sedla Pordoi. Ve večerních hodinách
ubytování v oblasti Lago di Garda.
3. den – Jezero LAGO DI GARDA. Po snídani výlet po
trase: malebné SIRMIONE – pohádkový scaligerský hrad,
který je téměř celý obklopený vodou. SALÓ – místo,
odkud v letech 1943-45 řídil republiku B. Mussolini.
Cesta podél západního pobřeží - přístavní městečko
RIVA DEL GARDA – procházka městečkem s pěknou
promenádou. Návrat na nocleh do hotelu.
4.den - Ráno příjezd do BOLZANA, prohlídka historického centra a návštěva muzea s expozicí ledového muže
Ötziho. V poledne výjezd lanovkou na náhorní plošinu
Ritten. Dále přejezd horským vláčkem do COLLALBA.
Zastávka u rychlobruslařského areálu, který je takřka
domovským tréninkovým centrem Martiny Sáblíkové.
Odpoledne pak nenáročná turistická vycházka (cca
4 km) k unikátním skalním útvarům Pyramidy di Terra.
Večer odjezd zpět do ČR.
5. den – V ranních hodinách návrat do ČR.
Dolomity

Číslo záj.
438-01
438-02

Termín
9.6. – 13.6.
15.9. – 19.9.

Cena
5 990,5 990,-

Odjezd
E
E

Odjezd: E též Příbram, Písek, Č. Budějovice.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x nocleh v hotelu
(2 lůžkové pokoje s přísluš.), 2x polopenze, služby průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd v pozdních večerních hodinách z ČR.
Přejezd přes Německo.
2. den – Ráno zastávka u VODOPÁDŮ RÝNA, které jsou
největší ve střední Evropě. Dále návštěva historického
městečka STEIN AM RHEIN s hrázděnými domy. Příjezd
k BODAMSKÉMU JEZERU. KOSTNICE - prohlídka historické části města a památek spojených se zdejším Husovým pobytem. Květinový ostrov MAINAU s krásnou
botanickou zahradou, procházka mezi obřími sekvojemi
i záhony růží potěší každého návštěvníka. Dojezd na
nocleh.
3. den – Návštěva horské oblasti APPENZELL zakončená výjezdem lanovkou na skalnatý vrchol SÄNTIS –
nejvýznamnější dominanta a rozhledový bod východního
Švýcarska, okruh po vrcholu. Prohlídka starého biskupského města ST. GALLEN se známým benediktinským
opatstvím a klášterní knihovnou (UNESCO), která obsahuje jednu z největších světových středověkých sbírek. V podvečer návštěva romantického bavorského
městečka LINDAU na poloostrově v BODAMSKÉM JEZEŘE, jediný přístav v Bavorsku, který zároveň patří
k těm nejkrásnějším. Návrat na nocleh.
Mainau

4. den – Cesta do středního Švýcarska: kolem jezer do
městečka ARTH – GOLDAU, odtud zubačkou na legendární vrchol RIGI s krásným výhledem na střední
Švýcarsko. Možnost pěšího výletu po úbočí Rigi
k mezistanici a návrat zubačkou. Dále vyhlídková cesta
autobusem po nádherném břehu jezera VIERWALDSTÄTTERSEE do LUZERNU – historického města s charakteristickým vrcholem Pilatus, dvěma krytými dřevěnými mosty, zachovaným opevněním a zajímavými
kostely.
5. den – Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.
Možnost přehození jednotlivých dnů vzhledem k počasí.
Číslo záj.
439-01

Termín
6.6. – 10.6.

Cena
6 690,-

Odjezd
A

Odjezdy: A též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
2x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s přísl.), 2x snídani.
Ubytování je na švýcarsko-rakouské-německé hranici,
většinou v Rakousku nebo v Německu.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč.
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BERGAMO, MILANO,
LAGO MAGGIORE, LAGO LUGANO
+ horský vláček
Tento zájezd Vás zavede do jednoho z nejromantičtějších
koutů Evropy na pomezí dvou států - Itálie a Švýcarska,
kde nad malebnými jezery se tyčí vysoké hory.
POLOPENZE

Bernina express

mohou se z Pontresiny projít k ledovcovému splazu
ROSEG. Na závěr si prohlédnete známé horské středisko
SV. MOŘIC a vaše cesta se otočí směrem k domovu.
5. den – Příjezd do Čech v ranních hodinách.
Číslo záj.
440-01

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – BERGAMO – staré centrum uvnitř původních
hradeb se pyšní souborem středověkých budov (Piazza
Vecchia, Piazza del Duomo aj.). MILANO – moderním,
životem pulsující metropole Lombardie, kde se mezi
luxusními obchody a elegantními kancelářskými budovami nachází i jedinečná gotická katedrála, nejslavnější
operní dům na světě a další pozoruhodnosti. Dojezd na
ubytování.
3. den – Okruh po italských jezerech. LAGO MAGGIORE:
STRESA – toto městečko je oblíbené díky hezkému prostředí, krásným horám, které se tyčí do výšky nad městem, romantickým promenádám po pobřeží a kvetoucím
zahradám s palmami a pomerančovníky. Pro zájemce
možnost lodního výletu na ostrov ISOLA BELLA, se známým zámkem a krásnými Boromejskými zahradami.
LOCARNO – barevné kvetoucí městečko se zahradami
ve švýcarské části jezera. Podvečerní zastávka
v LUGANU a na jezeře LAGO LUGANO.

Termín
2022

Cena

Odjezd

Odjezdy: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
2x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč. Jízdenka na horský expres – 460 Kč

Číslo záj.
441-01
441-02
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Termín
10.6. – 14.6.
4.9. – 8.9.

Cena
6 690,6 690,-

Odjezd
A
A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
2x ubytování (2-3lůžk. pokoje), 2x polopenze (česká kuchyně).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč.
Cena nezahrnuje jízdné na vláčky.

HORSKÝMI VLÁČKY
PO ŠVÝCARSKU
Švýcarsko – uměli byste si tuto nádhernou alpskou zemi
představit bez slavných červených vlaků? Určitě ne. Proto
jsme, vzhledem k velké oblibě našich zájezdů s horskými
Bernina expresy, připravili zájezd, který se zaměřuje
právě na slavné švýcarské horské vlaky a především ty,
které projíždějí nejkrásnějšími partiemi švýcarských Alp.

4. den – Nejkrásnější partie jihovýchodu Švýcarska.
Pojedeme do městečka POSCHIAVO, kde přestoupíte
na známou horskou dráhu a pojedete horským vláčkem
přes PRŮSMYK BERNINA, kolem jezer a ledovců, přes
viadukty, tunely a galerie do PONTRESINY. Ti, kdo nepoužijí vláček, přejedou sedlo Bernina autobusem a

náročnou vycházku k jednomu z nejdelších ledovců ve
Švýcarsku. Přes horský průsmyk JULIERPASS dojedeme k nejznámější švýcarské soutěsce VIA MALA.
Přejezd na nocleh.
3. den – Přejezd přes impozantní pas FURKAPASS,
zastávka u vyhlídky Belvedere a dále u RHONEGLETSCHER, pramen Rhony. Dále přejezd vysokohorského sedla GRIMSELPASS (2165 metrů), výhledy do
údolí řeky Rhony. AARESCHLUCHT – průrva řeky Aary.
Lanovkou se dostaneme k malebnému vodopádu
REICHENBACH, kde je jedno z nejdramatičtějších dějišť z knih spisovatele Doyla, kde se zřítil Sherlock
Holmes a jeho protivník Moriarty. Odjezd zpět přes
horský pas SUSTENPASS.
4. den – Odjezd časně ráno do oblasti Bernských Alp –
Interlakenu: proti proudu řeky Lütschine do LAUTERBRUNNENU, odtud lanovkou do Grutschalpu do nadmořské výšky 1 600 metrů a dále vlakem do MÜRRENU.
Pro zájemce možnost výjezdu visutou lanovkou do
nadmořské výšky 2970 metrů na horu SCHILTHORN
s panoramatickou otáčivou restaurací, natáčela se zde
také jedna epizoda slavného Jamese Bonda, agenta
007. Průjezd autobusem kolem řeky Aary do Brienzu
a výjezd ozubnicovou železnicí z roku 1892 na horskou
stanici BRIENZER ROTHORN do nadmořské výšky 2350
metrů, vagóny většinou nahoru táhne parní zubačka,
z vrcholu opět krásný panoramatický výhled na Brienzersee a Bernské Alpy. Noční přejezd.
5. den – Příjezd do Prahy v časných ranních hod.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v pozdních večerních hodinách.
2. den – Příjezd do údolí řeky Albuly do městečka Tiefencastel, odkud budeme pokračovat vlakem směrem
na průsmyk ALBULA typickou švýcarskou železnicí,
která výškový rozdíl 1000 metrů překonává systémem
mnoha serpentin a tunelů. Nachází se zde i nejčastěji
fotografovaný železniční most ve Švýcarsku – most
přes řeku Landwasser. Tento úsek železniční trati je
zapsán na seznamu UNESCO. Jízdu vlakem ukončíme
ve SVATÉM MOŘICI. Odtud budeme pokračovat autobusem k ledovci MORTERATSCH, kde podnikneme ne-

Schilthorn

Bernina express

zdroj: Switzerland Tourismus

ŠVÝCARSKO, ALPSKÝ OKRUH

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce, 4x ubytování
v penzionu (2lůžk. pokoje s přísl.), 4x polopenzi (česká
kuchyně).
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 250 Kč.

ŠVÝCARSKO
s výletem „horským expresem“

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den - Nádherné BERNSKÉ ALPY: GRINDENWALD –
horské středisko (1038 m. n. m.) – možnost výjezdu na
KLEINE SCHEIDEGG, odkud se naskýtají nádherné výhledy na pásmo zaledněných vrcholů v čele s trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau (UNESCO), v případě velmi pěkného počasí možnost výjezdu až na JUNGFRAUJOCH –
střecha Evropy, nejvýše položené nádraží v Evropě, výhledy přímo na nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher.
Dojezd na ubytování do Wallisu.
3. den - Nejkrásnější partie WALLISKÝCH ALP: výlet
do světoznámého horského střediska ZERMATT, možnost výjezdu zubačkou až na GORNERGRAT do výšky
přes 3000 metrů, odkud se naskýtají nezapomenutelné
výhledy na Matterhorn a Monte Rosu. Panoramatická
vycházka k jezeru RIFFELSEE. Při velmi pěkném počasí
možnost výjezdu lanovkami až na KLEIN MATTERHORN
(3883 m), kde se člověk dostane do nejužšího kontaktu
s ledovcem.
4. den - Francouzské SAVOJSKÉ ALPY pod střechou
Evropy: celodenní výlet do oblasti nejvyšší hory Evropy
– MONT BLANCU a do horského střediska CHAMONIX.
Možnost výjezdu lanovkou na AIGUILLE DU MIDI (do
výšky 3843 m) s nezapomenutelnými výhledy na masiv
Mt. Blancu a další okolní velikány.
5. den - Výjezd lanovkou na HOCHSAAS (3100 m),
naučná cesta kolem vrcholu nebo jen do mezistanice
na KREUZBODEN a procházka alpskou květinovou cestou. Přejezd do údolí GOMSTAL, výjezd lanovkou na hřeben, který leží proti a nad největším alpským ledovcem
ALETSCHGLETSCHER (UNESCO) – nádherné výhledy
nebo městečko BRIG s kulisou majestátních hor a odpočinek v termálních lázních BRIGERBAD, koupání v jeskyni s vodou teplou 42 °C.
6. den - ŽENEVSKÉ JEZERO: autobusem ke středověkému hradu CHILLON, který je malebně situován
u břehu jezera, prohlídka. BERN (UNESCO) - hlavní
město Švýcarska, nejvyšší katedrála ve Švýcarsku Münster, pěší zóny, měšťanské domy aj. LUZERN - město
považované za klenot Švýcarska. Prohlídka historického centra s Kaplovým mostem.
7. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
442-01
442-02
442-03

Termín
*10.6. – 16.6.
9.7. – 15.7.
29.7. – 4.8.

Cena
9 690,9 690,9 990,-

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách nonstop přes SRN.
2. den – Zastávka u kláštera EINSIEDELN, malebné
švýcarské městečko SCHWYZ. LUZERN – město považované za klenot Švýcarska. Přejezd na ubytování
do Andermattu. Večeře, nocleh.
3. den – Celodenní návštěva italské části Švýcarska.
Po snídani odjezd do kantonu Ticino. Nejprve navštívíte na břehu jezera Lugano stejnojmenné město
LUGANO. Pak navštívíte MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastavíte se v CASLANU, kde se
vyrábí čokoláda. Prohlédnete si muzeum čokolády
s ukázkou její výroby a využijete možnosti nakoupit
si ji za výrobní cenu. Budete pokračovat do města
„tří hradů“, BELLINZONY (UNESCO). K večeru se vrátíte zpět do chaty. Večeře, nocleh.
4. den – Bude zaměřen na rétorománskou část
Švýcarska. Odjedete přes průsmyk JULIER
(2228 m) do městečka Poschiavo, kde přestoupíte
na známou horskou dráhu a pojedete horským vláčkem přes průsmyk Bernina, kolem jezer a ledovců,
přes viadukty, tunely a galerie do Pontresiny. Prohlédnete si známé horské středisko SV. MOŘIC a Vaše
cesta se otočí směrem k domovu.
5. den – Příjezd v časných ranních hodinách.

Melide

zdroj: Switzerland Tourismus

Termín
27.5. – 31.5.
9.9. – 13.9.

Cena
6 390,6 390,-

Odjezd
A, B
A, B

Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B též z Pardubic, Hradce
Králové.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce, 2x ubytování v 2, 3, 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 2x českou polopenzi.
Příplatek: ubytování ve 2lůžk. pokoji - 200 Kč/os.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč. Jízdenka na horský expres 460 Kč/os.

ŠVÝCARSKO, PŘÍRODNÍ
A KULTURNÍ PAMÁTKY UNESCO
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Návštěva hlavního města BERNU, jehož staré
město malebně situované v meandru řeky Aary bylo
zapsáno na seznam UNESCO už v roce 1983. Odjezd
k Ženevskému jezeru, kde se podíváme na terasovité
vinice oblasti LAVAUX zapsané na seznamu UNESCO.
Viniční trasy podél jezera pocházejí z 11.stol. Možnost
ochutnávky mimořádně kvalitních vín této oblasti.
Procházka vinicemi nebo okružní jízda turistickým
vláčkem. Dojezd do Saas Grund.
3.den – Odjezd do Täsche a dále vláčkem do
ZERMATTU. Možnost vyjet zubačkou na vyhlídkovou
plošinu GORNERGRAT do výšky přes 3000 m n. m.,
odtud se naskýtají nezapomenutelné výhledy na
Matterhorn, Monte Rosu a další čtyřtisícovky. Večer pro
zájemce ochutnávka typického švýcarského sýrového
jídla raclette a místního vína.
4.den - Výlet do RHONSKÉHO ÚDOLÍ a lanovkou na
FIESCHERHORN, který skýtá jeden z nejkrásnějších
výhledů na oblast ALETSCHSKÉHO LEDOVCE. Areál
JUNGFRAU – ALETSCH-BIETSCHHORN byl zapsán na
seznam UNESCO v r. 2001. Odpoledne dle zájmu
možnost koupání v termálních lázních Brigerbad nebo
návštěva města Brig.
5.den - Odjezd do EMENTÁLSKÉHO údolí, kde se
podíváme na ukázkovou sýrárnu, ochutnávka a možnost
nákupu sýrů. V tomto údolí navštívíme také nejznámější
výrobnu sušenek značky KAMBLY spojenou
s ochutnávkou mnoha druhů. Odjezd do ST. GALLEN,
kde navštívíme benediktýnské opatství z doby
karolínské. Zdejší klášterní knihovna (UNESCO) obsahuje
jednu z celosvětově největších středověkých sbírek.
Večer odjezd ze Švýcarska.
6.den - Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
444-01

Odjezd
A
A
A

*V tomto termínu je prohozený program 2. a 6. dne a není
prohlídka Luzernu.

Číslo záj.
443-01
443-02

Termín
2.8. – 7.8.

Cena
7 990,-

Odjezd
A

Odjezdy: A odjezd též z Plzně
Cena zahrnuje: dopravu lux busem, 3x ubytování v penzionu (dvoulůžkové pokoje s přísl.), 3x českou polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.
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Julské Alpy

NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ
KRÁSY CHORVATSKA

SLOVINSKO – HORY, MOŘE
A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

HORY, JEZERA A SOUTĚSKY
KORUTAN A JULSKÉ ALPY

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den – Návštěva národního parku PAKLENICA v pohoří
VELEBIT. Procházka divokou přírodou kaňonem Velké
Paklenice. ZADAR s prohlídkou historického centra.
Příjezd na ubytování.
3. den – ŠIBENIK (UNESCO) - město s historickým centrem.
Výlet do národního parku SLAPOVI KRKY s proslulými vodopády, kaskádami, jezírky. Vodopád SKRADINSKI BUK,
zde řeka vytváří terasovité kaskády a na úseku 400 m padá
do hloubky 45 metrů (možnost koupání).

Oblast trojmezí Itálie, Rakouska a Slovinska vítá vstřícně
turisty všech zemí k návštěvě svého půvabného kraje
s horskými masivy, průzračnými jezery, čistými řekami,
soutěskami a dalšími zajímavostmi. Zájezd je veden po
nejzajímavějších místech, tak aby poskytl obrázek o přírodních i kulturních krásách Korutan i náhled do sousední
Itálie.

Julské Alpy

NP Krka

4. den – Výlet do známých letovisek: SPLIT (UNESCO) staré město, významná muzea, Diokleciánův palác, příjemný městský park, noblesní pobřežní promenáda s kavárnami. TROGIR (UNESCO) - městečko se zachovalým
středověkým jádrem, které oplývá množstvím kulturně
historických zajímavostí, z nichž nejzajímavější je románská katedrála.
5. den – Návštěva známého národního parku
PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO) s jezírky, vodopády,
kaskádami, jejichž romantická nádhera nás přenáší
do časů našeho dětství do slavných indiánek
o Vinnetouovi.
6. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Číslo záj.
445-01
445-02

Termín
18.5. – 23.5.
24.9. – 29.9.

Cena
6 590,6 590,-

Odjezd
E
E

Odjezd: E též z Příbrami, Písku a Českých Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 3x
polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 210 Kč.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – PERLY JULSKÝCH ALP – BOHINJSKÉ
JEZERO, výjezd lanovkou na vrchol VOGEL s krásnými výhledy na Julské Alpy s jejich dominantou
Triglavem, vodopády SAVICE. Prohlídka nejlepšího
slovinského letoviska BLED s majestátním hradem
na skále vysoko nad Bledským jezerem.
3. den – OKRUH TRIGLAVSKÝM PARKEM – horský
amfiteátr Špikova skupina, VRŠIČ – nejvýše položený
slovinský průsmyk, SOČA a její pramen, přejezd do
Itálie přes sedlo PREDEL, zastávka u krásného PREDELSKÉHO JEZERA, nejhezčí partie italských Julských Alp ve FUSINE.
4. den – SLOVINSKÝ KRAS A JADRAN: Ve Slovinsku
se nachází více než 7000 jeskyní. Prohlídka POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ – krápníková výzdoba, jízda
podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km podzemních chodeb. Italské přístavní město TERST
a zámek MIRAMARE s překrásným parkem. Noční
přejezd.
5. den – Příjezd do Prahy v časných ranních hod.
Číslo záj.
446-01
446-02

Termín
10.6. – 14.6.
17.9. – 21.9.

Cena
5 990,5 990,-

Odjezd
B, E
B, E

Odjezd: B - odjezd též z Pardubic, Hradce Králové,
E - odjezd též z Příbrami, Písku, Českých Budějovic.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, průvodce,
2x nocleh v hotelu ve 2lůžk. pokojích, 2x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v nočních hodinách.
2. den – Příjezd do údolí MALTA. V případě hezkého počasí výlet podél přehrady pod masivy ledovcových třítisícovek (Ankogel, Joch Spitzai). Poté procházka v údolí
Malta podél říčky Malta, kolem tůní a vodopádů (VODOPÁD MELNIK) od chaty Hochbrücke přes Falleralm do
městečka BRAMSTATT. Městečko GMUND s prohlídkou
muzea Porsche.
Historické centrum s malebným náměstím.
3. den - Perly italských JULSKÝCH ALP. Poutní místo
SANTO LUSSARI – výjezd lanovkou na dechberoucí vyhlídkový bod ležící na vysokém hřebeni. Odtud se naskýtají panoramatické pohledy na Julské Alpy – hřeben Mantgartu a ostatní horské masivy ležící v okolí i do Korutan.
Odpoledne nádherná oblast - JEZER FUSINE – pěkný
výlet podél čirého zelenomodrého jezera, ve kterém se
zrcadlí velikány Julských Alp k hornímu jezeru a dále pod
stěnu Julských Alp, pod Malý a Velký Mantgart. V podvečer návštěva slovinského horského střediska KRANJSKA
GORA, nad kterou se klenou bílé vápencové štíty hor.
4. den – Přejezd k nejkrásnější rozhledně Korutan PYRAMIDENKOGEL, kde vás výtah dopraví na vyhlídkovou plošinu
s nádhernými pohledy na oblast jezera WÖRTHER SEE.
Malebná obec ležící na poloostrově jezera Wörther See
MARIA WÖRTH označovaná jako srdce oblasti. Soutěska
TSCHEPPASCHLUCHT – z mostíků upevněných ve skalách
se vám naskytnou dechberoucí pohledy na vodopády,
které vytváří valící se voda.
KLAGENFURT- hlavní město Korutan přezdívané renesanční klenot, díky nádherně restaurovaným palácům.
Staré město s náměstím Neue Platz na němž se nachází
Dračí kašna s erbovním zvířetem. Odjezd do Čech ve
večerních hodinách.
5.den – Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.
Číslo záj.
447-01

Krka - vodopády
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Termín
2.7. – 6.7.

Cena
5 790,-

Odjezd
E

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
2x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč.

ROMANTICKÁ ÚDOLÍ MOSELY
A PORÝNÍ - s možností
plavby lodí po řece Rýn

Kolín nad Rýnem

Na tomto zájezdu navštívíte jednu z nejzajímavějších
částí Německa, romantická údolí řek Rýna a Mosely s historickými městy, hrady a malebnou krajinou s vinicemi.
Příjemným zpestřením pro vás bude plavba jedinečně
tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hradů.
Číslo záj.
448-01

Termín
17.6. – 21.6.

Cena
6 490,-

Odjezd
A

a především parkem knížete Pücklera. Tento park
zapsaný do seznamu UNESCO je jedním z nejrozsáhlejších krajinářských parků na světě, zasahuje i do sousedního Polska. GÖRLITZ (Zhořelec) - nejvýchodnější
německé město na samých na hranicích s Polskem,
rozlehlá památková rezervace pyšnící se hlavně množstvím zachovalých měšťanských domů.
3. den – Zastávka v bývalém centru Dolní Lužice v městě
COTTBUS (Chotěbuz). Unikátní krajina SPREEWALDU,
biosférická rezervace UNESCO, romantická oblast protkaná 500 km říčních kanálů s množstvím zdymadel,
můstků, tradičních venkovských domů a čapích hnízd,
které se staly symbolem Spreewaldu, možnost projížďky
na loďce. Návrat pozdě večer.
Číslo záj.
449-01

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu
(dvoulůžk. pokoje s přísl.), 2x polopenzi, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč.

ROMANTICKÝ SPREEWALD,
HRAD OYBIN, SKALNÍ MĚSTO
JONSDORF, PARK MUSKAU
I MĚSTA LUŽICKÝCH SRBŮ
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – Romantické ÚDOLÍ MOSELY – město
TREVÍR – jedno z nejkrásnějších německých měst
s řadou památek z římské doby (např. monumentální
brána) i dob pozdějších. BERNKASTEL – městečko
s unikátním souborem hrázděných domů obklopené
proslulými vinicemi. ELTZ – zde se nachází jeden
z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí
Eltz.
3. den – CÁCHY – město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby, dále gotická
radnice, lázeňský park, kolonáda aj. KOLÍN NAD
RÝNEM – město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu – ohromným Dómem,
množstvím románských kostelů a dalšími památkami. BONN – bývalé hlavní město SRN, rodné
město L. van Beethovena založené Římany v r.
11 př.n.l.
4. den – Možnost romantické plavby lodí
z KOBLENZE, města malebně položeného na soutoku
Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci
obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému
údolí Rýna dominují romantické mohutné hrady,
např. zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS,
„Kočka“ a „Myš“. Lodí také připlujete k proslulé
SKÁLE LORELAI, kde se zrodila slavná legenda
o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne
prohlídka MOHUČE, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina,
přední stavby v německém románském slohu. Večer
odjezd do ČR
5. den – Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Horní a Dolní Lužice se slovanským obyvatelstvem patřily
kdysi mezi země Koruny české. Časem se oblast sice
poněmčila, nicméně národnostní menšina slovanských
Lužických Srbů zde stále žije a udržuje své tradice. Program
zájezdu je sestaven tak, aby Vám ukázal rozmanitá zajímavá
místa tohoto regionu nám blízkého nejen z hlediska vzdálenosti, ale také díky společné historii.
Budyšín

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Návštěva
ŽITAVSKÝCH HOR, které jsou severním výběžkem
Lužických hor a které vytvářejí velmi atraktivní chráněnou oblast s pískovcovými útvary. OYBIN – roztomilé
upravené lázeňské městečko, jemuž dominuje
mohutná stolová hora se zbytky významného hradu,
který patřil českým králům a kláštera. JONSDORF – klimatické lázně s nádherným okolím, řada pískovcových
skal s vyhlídkami. Krátký výstup na skalní útvar Nonnenfelsen s širokým výhledem. Unikátní litinová rozhledna Krále Fridricha Augusta s nádherným kruhovým
rozhledem nedaleko LÖBAU.
2. den – BAUTZEN (Budyšín) – metropole historické
Horní Lužice s jedinečně dochovaným historickým centrem. Přírodně-stavitelská zajímavost RAKOTZBRÜCKE (Ďáblův most) nedaleko obce Kromlau. BAD
MUSKAU – lázeňské městečko vyhlášené zámkem

Termín
18.6. – 20.6.

Cena
3 890,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
2x ubytování (dvoulůžk. pokoje s přísl.), 2x snídaně.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 110 Kč/os.

PERLY ŠVÁBSKÉ JURY

Sigmaringen
Program zájezdu:
1. den - Odjezd dopoledne. Návštěva bavorského městečka ROTHENBURG OB DER TAUBER, které je známé
pro své ze středověku zachovalé staré město s mnoha
klikatými uličkami a malými náměstími obklopené
hrázděnými domy. Nocleh.
2. den - Zámek LUDWIGSBURG – „švábské Versailles“,
jeden z nejkrásnějších a největších barokních zámků
v Německu, prohlídka interiéru zámku – vývoj slohů přes
pozdní baroko, rokoko až po empír. Zámek LICHTENSTEIN – vyhlídka z nádvoří pohádkového zámku, který
patří vévodům z Urachu. BAD URACH – lázeňské město
v srdci Švábské Alby, prohlídka starého města. Nocleh.
3. den - Prohlídka hradu HOHENZOLLERN, položeném
na 855 m vysokém kopci u městečka Hechingen, který
patří k nejkrásnějším a nejvíce navštěvovaným hradům
v Evropě. Nejvýznamnějším exponátem je koruna
Viléma II. nebo osobní věci Bedřicha II. Velikého. Klášter
BEURON, prohlídka kostela. Průjezd krásným údolím
Dunaje. Zámek SIGMARINGEN s mnoha věžičkami
a s jedinečnou zbrojnicí, která je jednou z největších
soukromých sbírek v Evropě, prohlídka interiéru zámku.
Odjezd zpět do ČR. Návrat večer.
Číslo záj.
450-01
450-02

Termín
14.5. – 16.5.
17.9. – 19.9.

Cena
5 590,5 590,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování se snídaní v hotelu (2-lůžkové pokoje s přísl.), průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 110 Kč,
1/1 pokoj 2000 Kč (povinný).
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Herrenchiemsee

POHOŘÍ HARZ,
NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ,
OSTROV HELGOLAND
Za přírodními krásami
a romantikou severního Německa
Během víkendového zájezdu navštívíme různorodé malebné krajiny. Čeká nás hornatá krajina národního parku
Harz opředeného legendami, nekonečné fialové pláně
vřesu a malebné pastviny Lüneburského vřesoviště, romantická hrázděná městečka, krásné mořské pobřeží
a fascinující ostrov Helgoland v Severním moři českými
turisty dosud neobjevený.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd v ranních hodinách. Přejezd do malebné
oblasti národního parku pohoří HARZ, které je nejznámější turistickou atrakcí Saska - Anhaltska. QUEDLINBURG - okouzlující městečko zapsané na seznamu
UNESCO s hrázděnými domy, renesančním zámkem a velkolepým románským kostelem svatého Serváce. WERNIGERODE – pestré město pod Harcem s křivolakými
uličkami, hrázděnými domy a pohádkovým zámkem.
2. den – Přejezd do NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ. Návštěva nejzajímavějších partií této nádherné přírodní rezervace. Krajina porostlá kvetoucím vřesem a porosty
jalovců, které se ztrácejí v nekonečných malebných pastvinách. SCHNEVERDINGEN - procházka vřesovištěm,
návštěva unikátní vřesové zahrady. UNDELOH - malebná
vesnice obklopená rozsáhlými fialovými plochami kvetoucího vřesu. LÜNEBURG – krasné hanzovní město s nezapomenutelnou atmosférou charakterizované dekorativními zvlněnými cihlovými liniemi s velkým množstvím
středověkých památek.
3. den – Plavba výletní lodí na ostrov HELGOLAND v Severním moři, 70 km od pevniny a který je vyhledávaným
výletním a lázeňským cílem. K hlavním atrakcím ostrova
patří nebetyčné červené útesy, malebné městečko
a mořské akvárium. Zeleno-červeno-bílá vlajka Helgolandu vystihuje krásy ostrova - zelená je země, červená
je skála, bílý je písek. Ostrov je nejen svéráznou ostrovní
přírodní rezervací, ale má i velmi zajímavou historii. Pěší
okruh s vyhlídkami na nejzajímavější skalní útvary. V případě příznivého počasí koupání na plážích s bílým pískem. Možnost levných nákupů, Helgoland leží v bezcelní
zóně. Odpoledne návrat na pevninu. Večerní zastávka
v BRÉMÁCH – poklidném městě s bohatou historií. Romantická procházka středověkým centrem (Markt-Platz,
radnice, socha Rollanda, románský dóm), které bylo zapsáno na seznam UNESCO. Odjezd.
4. den – Návrat do ČR v ranních hodinách.

Číslo záj.
451-01

Cena
5 790,-

Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, dopravu
autobusem, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani,
1x večeři. Fakultativně: loď na ostrov Helgoland a zpět
- cena bude upřesněna.

POHOŘÍ HARZ
– MALEBNÁ PŘÍRODA
I ROMANTICKÁ MĚSTEČKA
Číslo záj.

Termín
2022

Cena

Přesný program zájezdu najdete na straně 106.

BAVORSKÉ HRADY A ZÁMKY
Neuschwanstein

Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy pozdě večer.
2. den – Ráno zastávka ve známém alpském středisku
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, které leží pod nejvyšším
vrcholkem Německa, známou Zugspitze (2 963 m).
Nenáročná turistická vycházka soutěskou PARTNACHKLAMM. Dále prohlídka kláštera ETTAL – rozlehlý
klášter ze 14. stol. v údolí řeky Ammer na prastaré
cestě přes Brennerský průsmyk. Odpoledne návštěva
zámku LINDERHOF, barokního zámku s umělou jeskyní
a jezírkem. V zámeckém parku jsou umělé vodopády
a 32 m vysoký vodotrysk. V podvečer ubytování v malém bavorském městečku SCHWANGAU.
3. den – Po snídani návštěva zámku NEUSCHWANSTEIN, pohádkově krásné stavby v bavorských Alpách. Dále přejezd k jezeru Chiemsee, kde
je možné navšívit zámek na ostrově HERRENCHIEMSEE uprostřed jezera. V pozdních nočních hodinách
návrat do ČR.
Číslo záj.
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Termín
20.8. – 23.8.

Termín

Cena

Odjezd

Odjezd: A - odjezd též z Plzně.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x nocleh
(2-3 lůžkové pokoje), 1x snídaně, průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj - 690 Kč, pojištění léč. výloh
a storna 110 Kč. Sleva: 3. osoba v 1/3 pokoji 340 Kč.

PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ PERLY
HORNÍ LUŽICE, SLEZSKA A KLADSKA
- s pěšími vycházkami
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Přejezd do
Lužice do OYBINU. Prohlídka rozvalin rozlehlého opevněného klášterního komplexu z doby Karla IV. s nádhernými výhledy do okolí. Pěší trasa (cca 5 km) dále vede
přes vyhlídky a skály proti Oybinu se sestupem do
BERTSDORFU. Odtud se vrátíme HISTORICKÝM VLAKEM
DO OYBINU. Dojezd na ubytování do oblasti Muskau.
2. den – Dopoledne si prohlédneme rozlehlý park knížete Pückler-Muskau v BAD MUSKAU (UNESCO, největší
ve střední Evropě) a to jak z německé, tak z polské
strany. Na odpoledne přejedeme do krásného historického města BUDYŠÍN, hradby, věže, kostely i malebná
náměstí a hezké vyhlídky.
3. den – Procházka KRAJINNÝM PARKEM KROMLAU
s kvetoucími rododendrony a azalkami. Poté VŘESOVIŠTNÍ PARK NOCHTEN s bludnými balvany. Cestou
krátká zastávka ve ZHOŘELCI na německo-polské hranici a procházka historickým centrem. Dojezd na ubytování do oblasti Walbrzychu.
4. den – Fotozastávka u jednoho z největších polských
zámků KSIAZ (největší ve Slezsku a třetí v Polsku), který
stojí na skalnatém ostrohu nad meandrem řeky Polesnice. OSÓWKA – návštěva podzemního města, kde
nacisté vybudovali 1500 metrů podzemních chodeb a
hal, kde vyvíjeli tajnou zbraň. Vydáme se i ke krásnému
dřevěnému kostelu Míru ve SVÍDNICI (UNESCO), největšímu v Evropě. Svídnice je rodiště třetí manželky Karla
IV. Anny Svídnické. Procházka historickým centrem,
katedrála sv. Stanislava.
5. den – Prohlídka bývalého dolu na zlato ZLOTY STOK,
štola Gertruda, jediný podzemní vodopád v Polsku
v Černé štole aj. KLODZKO se svažitými uličkami,
gotický most, jakýsi bratr Karlova mostu v Praze aj. Nejznámější mariánské poutní místo v polských Sudetech
VAMBEŘICE – „Slezský Jeruzalém“ s barokní bazilikou
Navštívení Panny Marie. Dojezd do Prahy v pozdních
večerních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x nocleh v hotelu
(2x oblast Muskau, 2x oblast Walbrzych) ve 2lůžk. pokojích s vl. přísl., 4x snídani, jízdu historickým vlakem
Bertsdorf - Oybin, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna - 180 Kč / os.
Oybin

Ambras

Moritzburg

ZA KOUZLEM BAVORSKÝCH
A TYROLSKÝCH HOR A JEZER

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
VÝLETNÍ LODÍ

Berchtesgadenské a Tyrolské Alpy

Výletní lodí z Děčína do Drážďan, vláčkem
do Moritzburgu, porcelánka v Míšni

Při tomto zájezdu poznáte alpský Berchtesgadenský
národní park v Německu a oblast největšího tyrolského
jezera Achensee v Rakousku. Je to atraktivní oblast
vysokohorské přírody s kouzelnou flórou a faunou, nádhernými sceneriemi plnými přírodních kontrastů. Lanovkou vyjedete do alpského masívu Rofan a projedete
lodí po malebném jezeře Achensee.

Program zájezdu:
1. den - Odjezd v ranních hodinách do přístavu lodí v Děčíně.
Přestoupení na výletni loď. Plavba Českosaským Švýcarskem s výkladem. Poplujeme Hřenskem, kolem lázeňského
městečka Bad Schandau, pod pevností Konigstein, skalním
městem Stadt Wehlen, historickou Pirnou, kolem zahrad
zámku Pilnitz, vinic saské vinařské stezky až do centra
metropole Saska Drážďan (13.00 hod.). V průběhu plavby
oběd na lodi. Atmosféru plavby skvěle dokreslí živá hudba.
DRÁŽĎANY - prohlídka světoznámého Zwingeru, katedrály,
zámku a znovu postaveného kostela Panny Marie. Možnost
individuální návštěvy některého z drážďanských muzeí.
Ubytování v hotelu v oblasti Drážďan.
2. den - Odjezd do Radebeulu. Romantická jízda jednou
z nejstarších úzkorozchodných parních drah v Německu
k baroknímu zámku MORITZBURG, kde se natáčela
slavná pohádka Tři oříšky pro Popelku. V případě, že nebude vypraven vlak, bude do programu v Radebeulu zařazena návštěva muzea Karla Maye – vila se zahradou
a srubem plná indiánských exponátů o Vinnetouovi a Old
Shaterhandovi ze známých filmových indiánek. Odpoledne přejezd do MÍŠNĚ - prohlídka světoznámé manufaktury na výrobu porcelánu, centra města, hradu Albrechtsburg a míšeňského domu s hroby členů saského
kurfiřtského rodu Wettinů.
3. den - Návštěva největší německé pevnosti KONIGSTEIN. V průběhu času sloužila jako strážní hrad, klášter, pevnost i státni vězení a prodělala celou řadu přestaveb. Z pevnosti je nádherný výhled na okolní krajinu,
kterou lemuje řeka Labe. V poledne přejezd do HŘENSKA – pěší procházka ke hřenským soutěskám – projížďka na pramicích Edmundovou soutěskou, která má
podobu skalnatého kaňonu se strmými, často kolmými
stěnami, vysokými 50 až 150 metrů. Odjezd ve večerních
hodinách, návrat do půlnoci.

Program zájezdu:
1. den - Odjezd ve večerních hodinách.
2. den - BERCHTESGADEN – klimatické lázně a sportovní středisko s četnými památkami. Výlet na vrchol
Kehlstein s úchvatnou vyhlídkou a s horskou chatou
zvanou Orlí hnízdo, která byla oblíbenou rezidenci
Adolfa Hitlera. Možnost návštěvy solného dolu SALZBERGWERK - průjezd štolami hornickým vláčkem,
skluzavky, podzemní solné jezero, podzemní lanovka.
Přejezd na večeři a nocleh do Tyrolska.
3. den - Zámek AMBRAS u Innsbrucku – impozantní
renesanční zámek, který nechal postavit arcivévoda
Ferdinand Tyrolský. Prohlídka zámku, jehož chloubou
je nádherný Španělský sál, portrétní galerie Habsburků
od věhlasných umělců, aj. Odtud přejezd k největšímu
tyrolskému jezeru ACHENSEE, které získalo přezdívku
„tyrolské moře“. To nejprve objevili rakouští císařové
jako příjemné osvěžení a pak sem začali přijíždět hosté
z celého světa. Výjezd lanovkou do pohoří Rofan na
náhorní plošinu, odkud se otvírá nádherný pohled na
malebnou krajinu. Po návratu vyhlídková plavba lodí
po jezeře obklopeném štíty Tyrolských Alp. V podvečer
odjezd. Návrat do ČR do půlnoci.
Číslo záj.
454-01
454-02

Termín
4.6. – 6.6.
27.8. – 29.8.

Cena
3 490,3 490,-

Cena zahrnuje: pojištění léč. výloh a storna, dopravu
klim. autobusem, 1x ubytování s polopenzí v typickém
alpském hotelu, průvodce.
Protože již základní cena zájezdu je velmi nízká, na zájezd
se nevztahují žádné slevy.

Číslo záj.
455-01
455-02

Termín
4.6. – 6.6.
11.6. – 13.6.

Cena
4 390,4 390,-

Cena zahrnuje: poj. léč. výloh a storna, dopravu klim. autobusem, průvodce, 2x ubytování v*** hotelu s polopenzí,
plavba lodí z Děčína do Drážďan, oběd na lodi.
Protože již základní cena zájezdu je velmi nízká, na zájezd
se nevztahují žádné slevy.

SASKÉ HRADY A ZÁMKY
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Návštěva
HRADU KRIEBSTEIN, který je bezesporu nejkrásnější
rytířský hrad v Sasku. Nabízí vše, co by měl středověký
hrad mít: komnaty zařízené originálním nábytkem,
malované dřevěné stropy, krby, portréty, gotický rytířský sál aj. Přejezd do TORGAU, renesanční perla
Saska, historickému centru města vévodí zámek Hartenfels. Ubytování v hotelu.

2. den - MORITZBURG – zámek, kde se natáčela známá
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Dále budeme pokračovat na .ZÁMEK WEESENSTEIN – zámek vznikl přestavbou původního hradu na skále, patří k němu
rozsáhlý park, kde můžete obdivovat například velkokvěté růže, malé pískovcové mosty či umělý vodopád.
PEVNOST KÖNIGSTEIN - jedna z architektonicky a historicky nejcennějších skalních pevností v Evropě. Díky
své poloze v krásné krajině byl Königstein také oblíbeným výletním místem panovnického dvora. Příjezd do
Prahy večer.
Číslo záj.
456-01
456-02

Termín
5.6. – 6.6.
25.9. – 26.9.

Cena
2 790,2 790,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x nocleh v hotelu/penzionu ve 2-3 lůžkových pokojích s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce. Fakultativně: 1/1 pokoj 490 Kč, pojištění léč. výloh a storna 70 Kč.

SCHWARZWALD A ALSASKO
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách, NP
SCHWARZWALD. LAHR - historické město mezi
vinicemi se siluetou vrcholků Černého lesa, festival
chryzantém, květiny v podobě pestrobarevných
obrazců.
2. den – Město THANN s kostelem sv. Thiébauta
(nádherná ﬁgurální výzdoba), zastávka s výhledy.
V případě špatného počasí Vieil Armand - bojiště 1.
světové války, možnost oběda a ochutnání borůvkových
koláčů. Za dobrého počasí vyhlídková jízda po tzv.
ROUTE DE CRETES. Pohodlně zdoláte hned dva nejvyšší
vrcholy pohoří Vogézy - GRAND BALLON (1424 m)
a HOHNECK (1363 m). LAPOUTROIE - muzeum likérů
s ochutnávkou, exkurze do sýrárny.
3. den - Pohledy na významný hrad Alsaska HAUTKOENIGSBOURG vysoko nad krajem. COLMAR metropole oblasti se zachovalým starobylým centrem,
čtvrť Petite Venice, hrázděné domy, loďkou po kanálech.
Nejkrásnější vinařské městečko RIQUEWIHR ležící na
Route de Vin (cestě vína). EGUISHEIM - městečko
s hrázděnými domy, ochutnávka vína a bábovky
kougelhopf přímo u vinaře.
4. den - UNGERSHEIM, největší skanzen lidových staveb
Alsaska. ŠTRASBURK - historické centrum a katedrála
na seznamu UNESCO, muzea, projížďka lodí. Fakult.
večeře na rozloučenou, odjezd pozdě večer.
5. den - Návrat do Prahy ráno.
Možné změny programu s ohledem na slavnosti.
Číslo záj.
457-01

Termín
27.10. – 31.10.

Cena
7 590,-

Odjezd
A

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování
v hotelu, 3x snídani, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 180 Kč,
1 lůžkový pokoj - 2900 Kč (povinný), 1 x večeře - 650 Kč.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, ochutnávky, místní
dopravu.
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Budapešť

METROPOLE NA DUNAJI
- Bratislava, Budapešť, Vídeň
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Mohutný HRAD DĚVÍN - prohlídka. Příjezd do bývalého Pressburka, dnešní BRATISLAVY - prohlídka centra (Michalská brána, staré město, Bratislavský hrad).
V podvečer příjezd na ubytování.
2. den – Přejezd do BUDAPEŠTI (UNESCO), celodenní
program - Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše, královský palác,
řetězový most, budova parlamentu…, odpoledne možnost koupání v termálních lázních SZECHENYI, které se
pyšní nejteplejšími termálními prameny v Budapešti a
nádhernou neobarokní architekturou.
3. den – Volný den s možností koupání v termálním areálu
nebo fakultativně autobusový výlet meandrem Dunaje:
SZENTENDRE – nádherné město s historickým jádrem
s mnoha architektonickými skvosty. Skoro každý dům
je památkově chráněný. VISEGRAD byl po několik let sídlem maďarských králů. Je půvabně položen mezi kopci
a Dunajem. Od břehů Dunaje se zvedá středověký hradní
komplex s královským palácem. Pod ním se nachází Šalamounova věž, Visegrádská brána a další zajímavosti.
OSTŘIHOM – město položené v ohybu Dunaje s dominantní Bazilikou, jejíž kopule je viditelná z dalekého okolí
(Hradní muzeum, Muzeum křesťanství, oblíbená nábřežní
promenáda).
4. den – Okolo poledne příjezd do VÍDNĚ (UNESCO),
krátký okruh autokarem, dále pěší prohlídka historického centra: Hundertwasserovy domy, Hofburg, ulice
Graben, Staré město, Stephansplatz s monumentálním
dómem sv. Štěpána, orloj, elegantní Kärtnerstrasse,
budova opery aj. V pozdních večerních hodinách návrat
do ČR.
Číslo záj.
458-01
458-02

Termín
13.5. – 16.5.
25.9. – 28.9.

Cena
6 390,6 390,-

Odjezd
C
C

Odjezdy: C odjezd též z Jihlavy, Brna.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3x nocleh (2lůžk.
pokoje s přísl.), 3x polopenze, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 140 Kč. Výlet
3. den - 290 Kč/os.

ZAHRADY A ZÁMKY
RAKOUSKA

VÍDEŇ
A ZÁMEK SCHÖNBRUNN

Program zájezdu:
1. den – Odjezd v časných ranních hodinách.První zastávkou je renesanční zámek ROSENBURG – úchvatný
zámecký komplex okouzlí návštěvníky svými historickými
sály a komnatami, vzácnými obrazy a starožitnostmi.
Vrcholnou podívanou jsou každodenní přehlídky letů orlů,
sokolů, výrů, supů a dalších dravců. TULLNSKÉ ZAHRADY
– na ploše 50 ha se rozprostírá přes 40 vzorových zahrad
vytvořených umnou rukou zahradníků. Na 30 metrů vysoké stezce korunami stromů, kam návštěvníci vyjedou
výtahem, se otevře pohled na celý rozlehlý areál.

Program zájezdu:
1. den – Odjezd v časných ranních hodinách z ČR do
VÍDNĚ (UNESCO), krátký okruh autokarem, dále pěší
prohlídka historického centra: Hundertwasserovy
domy, Hofburg, ulice Graben, Staré město, Stephansplatz s monumentálním dómem sv. Štěpána, krátké
volno. V podvečer odjezd na jižní Moravu, ubytování,
večeře.
2. den – Snídaně, návrat do VÍDNĚ a poté celodenní
program v metropoli Rakouska. Návštěva zámku
SCHÖNBRUNN (UNESCO), odpoledne osobní volno
v centru Vídně - vánoční trhy před Novou radnicí v adventním termínu nebo návštěva slavných muzeí. Návrat
do ČR ve večerních hodinách.

Aggstein

Číslo záj.
460-01
460-02
460-03

2. den – Jako první navštívíme MELK - nejvelkolepější
klášter v Rakousku s krásnými interiéry a výhledem na
dunajské údolí. Stavitel Jakob Prandtauer mistrovsky zakomponoval své umělecké dílo do půvabné dunajské krajiny. Hradní zřícenina AGGSTEIN opředená tajemnými legendami s úchvatnými výhledem na Podunají a rozsáhlý
Dunkelsteinský les. Další zastávkou budou KITTENBERSKÉ ZAHRADY SNŮ – nejkrásnější expozice svého druhu
v Rakousku, která útočí na všechny návštěvníkovy smysly.
Naleznete zde zahrady s tajemnými a exotickými názvy
jako je zahrada slunce, ohně, duhy nebo pokušení ale
také zahrádku vodní, zdravotní, bylinkářskou a spoustu
dalších. Závěr dne věnujeme podvečerní procházce historickým městečkem KREMS. Návrat do Prahy ve večerních hodinách.

Termín
15.5. – 16.5.
9.10. – 10.10.
11.12. – 12.12.

Cena
2 390,2 390,2 390,-

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 1x nocleh,
1x polopenze, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 70 Kč.
Vídeň - zámek Belvedere

Melk

VÍDEŇ A ZÁMEK SCHÖNBRUNN
– vlakem
Zájezd s podrobnějším programem ve Vídni, cesta
vlakem s menší skupinou. Přesný program zájezdu
žádejte v CK nebo najdete na www.ckmayer.cz.
Číslo záj.
461-01
Číslo záj.
459-01

Termín
22.5. – 23.5.

Cena
2 990,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce,
1x ubytování, 1x snídani.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 70 Kč.
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Termín
25.9. – 27.9.

Cena
4 990,-

Sleva pro osoby starší 65 let - 500 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu vlakem, 2x nocleh,
2x snídani, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 110 Kč.

Milano

Pasov

MILANO A OPERA V LA SCALE
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den - Prohlídka kartuziánského kláštera CERTOSA
DI PAVIA, jedna z nejimpozantnějších staveb celé
severní Itálie. MILÁNO, město umění, designu a světové
módy. Prohlídka Piazza Duomo s gotickou katedrálou
Duomo, fakult. vyhlídka ze střechy katedrály, pasáž
Galleria Vittorio Emanuele II., zde můžeme ochutnat
údajně nejlepší kávu v Miláně. Shlédneme slavnou
nástěnnou malbu od Leonarda da Vinciho „POSLEDNÍ
VEČEŘE PÁNĚ“ - Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
3. den - Návštěva Castello Sforzesco, původně
pevnost Viscontiů, slavné nedokončené sousoší
Michelangela Pietà Rondanini. Pinacoteca di Brera,
jedna z nejslavnějších italských obrazáren. Odpoledne
návrat na hotel. Večer představení v legendární LA
SCALE. Návštěva opery LA TRAVIATA od Giuseppe
Verdiho bude neuvěřitelný zážitek. Po představení cca
v 23.00 hod. se vrátíme na hotel.
4. den – MILÁNO - individuální volno, procházky,
nákupy v milánských uličkách. Odpoledne odjezd do
republiky.
5. den - Předpokládaný příjezd v časných ranních hod.
Číslo záj.

Termín

Cena

Odjezd

Odjezdy: B též z Pardubic, HK, C odjezd též z Brna,
*E - odjezd Č. Budějovice (není garantováno PB, Písek)
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, vstupné
a rezervaci na prohlídku fresky Leonarda da Vinciho,
2x hotel*** – 2lůžk. pokoje s přísl., 2x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobyt. taxu, vstupenku do Teatro La
Scala, ostatní vstupné. Fakultativně: 1/1 pokoj 1400 Kč, vstupné na operní přestavení v La Scala – info
CK, poj. léč. výloh a storna 180 Kč.
Informace pro zájemce o lístky do Opery La Scala:
Prodej vstupenek probíhá formou prodeje míst v boxu
v jednotlivých lodžiích. Většina vstupenek se prodává
měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány.
Z tohoto důvodu je nutná včasná rezervace nejpozději do 31. 08. 2020! Po tomto termínu CK
zajištění vstupenek nezaručuje! Informace ohledně
volných míst podá CK dostatečně dlouho dopředu.
Ředitelství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo na
změnu programu i případnou změnu sólistů. Na operní
představení postačí formální společenské oblečení.

BENÁTKY – SLAVNOSTI
Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách, transfer
přes Rakousko do Itálie. Ubytování, fakult. večeře.
2. - 3. (*4) den – BENÁTKY - prohlídka historického
města, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, muzeum Peggy Guggenheimové, kostel San Paolo
a dei Frari. Klasickou prohlídku si obohatíte jedinečnými
slavnostmi: v únoru sváteční atmosféra karnevalu
a masky všude v ulicích, v září pak slavnost gondol Regata Storica na Velkém kanále, event. volný program.
Lodí po kanále a na ostrovy MURANO (ostrov sklářů
a krajkářek, dóm St. Maria e Donato s románskými prvky

a vzácnými mozaikami) či BURANO (ostrov s rybářským
městečkem a barevnými fasádami), eventuálně TORCELLO, (kdysi hlavní sídlo biskupa), uličky Benátek, židovská čtvrť. Večer odjezd.
4. (*5) den - Návrat do Prahy časně ráno.
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí, aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otevíracím dobám.

Číslo záj.
471-01
472-01

Termín
12.2. – 15.2.
2.9. – 6.9.

Cena
5 990,5 990,-

slavnost
karneval
gondoly

*V zářijovém termínu (Slavnost gondol) je odjezd z Prahy
ve večerních hod. s nočním přejezdem do Itálie.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu (2lůž. pokoje) se snídaní, průvodce. Fakultativně:
poj. léč. výloh a storna 140/*180 Kč,1x večeře (pouze
v únoru) – 480 Kč, 1/1 pokoj 1400/*1500 Kč (povinný).

BERLÍN A SLAVNOST SVĚTEL
Program zájezdu:
1. den – Odjezd v ranních hod., BERLÍN (UNESCO),
CHARLOTTENBURG, zámek pruských králů, třída Kurfürstendamm, Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche,
Vítězný sloup, Braniborská brána, Potsdamer Platz
a rozsáhlá nová výstavba (Sony Center), Berlínská zeď,
bývalý hraniční přechod Checkpoint Charlie s Muzeem
útěků aj. Po setmění se město rozzáří barevnými světly
v rámci Festivalu světel Festival of Lights – fantastická
podívaná na barevně nasvícené město.
2. den - BERLÍN, Říšský sněm (nutná rezervace), historický střed Berlína a Muzejní ostrov, moderní architektura Hauptbahnhof, třídy Unter den Linden
a Friedrichstrasse, Opera, katedrála sv. Hedviky, Francouzský kostel, Humboldtova univerzita, dóm (hroby
králů, z kupole výhled na město), Alexanderplatz s televizní věží (365 m), Červená radnice, dále muzea na
Muzejním ostrově, variantně volno v parku a projížďka
lodí po Sprévě, FESTIVAL SVĚTEL – fantastická podívaná na barevně nasvícené město, účast pozdě do noci,
možnost večerní prohlídky osvětleného Berlína pěšky
nebo v turistických autobusech (450 Kč záloha a nutná
rezervace předem).
3. den - Babí léto v Postupimských parcích, cestou
zastávka ve Vědeckém parku A. Einsteina u observatoře EINSTEINOVA VĚŽ. POSTUPIM a park SANSSOUCI
– procházka rozlehlým parkem s pavilóny, fontánami
a sochami, fakult. místní dopravou centrum POSTUPIMI
nebo var. vlakem návštěva BERLÍNA. Návrat do půlnoci.
CK si vyhrazuje právo záměn jednotlivých objektů programu. Kupole Říšského sněmu může být uzavřena kvůli aktuálnímu provozu instituce,
bývá do ní pouštěno omezené množství návštěvníků a hromadné rezervace někdy bývají zamítnuty. Prosím, uveďte zájem na přihlášce.

Číslo záj.
473-01

Termín
8.10. – 10.10.

DRÁŽĎANY, MÍŠEŇ, KAMÉLIE
V PILLNITZ,výstava orchidejí
Program zájezdu:
1. den - odjezd z Prahy v ranních hod. PIRNA, historické
centrum, středověké domy, pohledy na Labe, PILLNITZ,
zámek saských kurfiřtů, jarní zahrady, dům palem a skleník, kde touto dobou kvete naplno 220 let stará kamélie
(průměr 11 m, až 35.000 květů), MÍŠEŇ, historické centrum, největší sbírky porcelánu v Evropě, exkurze s ukázkami výroby a prodejnou. Hrad Albrechtsburg.
2. den - DRÁŽĎANY, město nazývané Florencie na Labi,
historické centrum, kostel Frauenkirche, renesanční
Rezidenční zámek (450 let staré sbírky), barokní katedrála, Galerie Zwinger, Semperova opera (italská novorenesance) aj. individuálně mezinárodní prodejní
výstava orchidejí „Orchideen Welt“, unikátní Skleněná
továrna Volkswagen pro milovníky aut, zastávka u
zámku MORITZBURG, návrat ve večerních hod.
Číslo záj.
474-01

Termín
27.3. – 28.3.

Cena
3 490,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani,
průvodce.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna 70 Kč.
Příplatek 400 Kč za prohlídku Semperovy opery (nutná
rezervace v CK předem). 1/1 pokoj 600 Kč (povinný při nedoobsazení).

BAVORSKO MNOHA NEJ
Přesný program rozšířeného zájezdu najdete
na www.ckmayer.cz
Program zájezdu:
1. den - Odjezd v ranních hod. REGENSBURG –
UNESCO, jedno z nejkrásnějších měst Evropy, říšské
město Německa, nejstarší most a brána Evropy (12. stol.),
Altes Rathaus a katedrála sv. Petra, kaple a paláce (Thurn
Taxis), pochutnání na řezenských uzenkách, STRAUBING (Štrubina). Podvečerní PASOV.
2. den - ALTÖTTING, jedno z nejnavštěvovanějších katolických poutních míst Evropy, Kapellplatz pro poutníky,
soška černé P. Marie z Öttingu, Jeruzalémské panoráma (panoramatická malba Jeruzaléma), krása meandrů řeky Salice (Salzach) a BURGHAUSEN s nejdelším
hradem Evropy Wöhersee na ostrohu vysoko nad Salzachem (1.100 m), PASOV, starobylé kulturní město
biskupa-knížete, barokní dóm, muzeum skla - největší
sbírka českého křišťálu na světě, pro zájemce plavba lodí
na soutoku tří řek.
3. den - Termální lázně BAD FÜSSING, návrat do půlnoci.

Cena
4990,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x hotel (2lůž.
pokoje), průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna – 110 Kč, 1/1 pokoj
– 1400 Kč (povinný), rezervace Reichstagu - 100 Kč
(nutné číslo cest. dokladu a osoby nelze dodatečně
měnit), záloha na rez. prohl. osvětleného Berlína v busu
(cca 2 hod.) – 500 Kč, 2x snídaně – 460 Kč.

Číslo záj.
475-01

Termín
25.9. – 28.9.

Cena
5 990,-

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x hotel se snídaní,
průvodce.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a storna
140 Kč, 1/1 pokoj 2100 Kč (povinný).
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Belém

Příplatek: 1/1 pokoj (povinný) – 4 900 Kč, zavazadlo
k odbavení do 20 kg – 2 500 Kč, 1x večeře – 650 Kč,
fakult. výlet 6. den (od 15 os.) – 580 Kč, poj. léč. výloh a
storna do 40 000 Kč – 480 Kč.

NICE, MONACO, CANNES
- letecky
Číslo záj.

Termín

Cena

PORTO, VÍNO, PAMÁTKY
A ŘEKA DOURO
Cena zahrnuje: letenku Praha – Nice a zpět včetně
palubního zavazadla 8 kg, transfer z/na letiště, jízdné
vlakem na výlety dle programu, 3x nocleh v hotelu, 3x
snídaně, průvodce. Fakultativně: Pokoj 1/1 - 4890 Kč
(povinný při nedoobs.), pojištění léč. výloh a storna
140 Kč, Zavazadlo k odbavení 1690 Kč.

Zájezd najdete na www.ckmayer.cz

BORDEAUX A AKVITÁNIE
letecky za vínem, mořem a loděmi
Program zájezdu:
1. den – Let Praha – Akvitánie, nocleh.
2. den – Ráno vlakem do La Rochelle, spojení s autobusovou variantou. Další program dle času příjezdu.
LA ROCHELLE, kouzelné přímořské letovisko, pevnost
hugenotů, věž sv. Mikuláše, paláce ze 17. st., opevněný
přístav s majákem, odpočinek u moře a koupání
nebo fakult. lodí kolem pevnosti Boyard na ostrov Aix,
pevnost, koupání v moři.
3. den - OSTROV ILE-DE-RÉ, ostrov rybářů a bílých
domků, 3 km dlouhý slavný most, romantika přístavu
ST. MARTIN, Vaubanova pevnost (UNESCO), maják
a koupání na plážích Atlantiku. SAINTES (UNESCO),
starověké vykopávky, amﬁteátr. Fakult. ochutnávka vína
a místních gastronomických specialit.
4. den - Výlet ve znamení koňaku: ANGOULEME, město
na vápencovém ostrohu nad řekou Charente, cesta
po hradbách a krásné výhledy, katedrála St-Pierre.
COGNAC, ochutnávka koňaku a exkurze
s muzeem. Nocleh v centru BORDEAUX (UNESCO),
večerní procházka městem, možnost večeře.
5. den - Ráj pobřeží Atlantiku, ARCACHONSKÝ
ZÁLIV s barevnými domky, Muzeum ústřic. Turistika na
nejvyšší duně Evropy Pyla (DUNE DU PILAT), koupání
pod dunou nebo procházka stezkou v piniovém lese.
městečko ARCACHON, lázeňské centrum, koupání nebo
možnost večeře.
6. den - Fakult. celodenní výlet kraje Bordeaux: oblastí
vinic, SAINT-ÉMILION (UNESCO), Mekka milovníků červeného vína, ochutnávka. SAUTERNE (centrum nejslavnějších dezertních vín světa). Nebo celodenní koupání
a odpočinek u Atlantiku. Spol. večeře za příplatek.
7. den - BORDEAUX, historické město, katedrála, návštěva
Muzea vína s průvodcem a ochutnávkou, tajemství kraje
vína Médoc, výlet do zálivu kolem ústí řeky Gironde (soutok
Garonny a Dordogne), vinná cesta a exkurze v Chateau ST.
JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, možnost nákupu vín, sýrů
a specialit. Návrat na hotel MHD.
8. den – Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy.
Číslo záj.
477-01

Termín
10.7. – 17.7.

Cena
26 990,-

Cena zahrnuje: letenku Praha – Bordeaux a zpět, příruční zavazadlo do 10 kg, transfer z/na letiště, vlak do
La Rochelle, 7x hotel, 6x snídani, průvodce.
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Program zájezdu:
1. den - Odlet z ČR odpoledne, ubytování.
2. den - PORTO (UNESCO), vyhlídkovým busem za památkami i výhledy: katedrála Sé z 12. stol., věž Torre dos Clerigos, pláže Matosinhos, Palacio de Cristal s překrásnými
zahradami (8ha zahradní architektura) s nádhernými
výhledy na město a řeku, výtahem nebo pěšky do rybářské
čtvrti Ribeira (UNESCO), Palácio de Bolsa, výhledy na
slavný most Ponte Dom Luis I., fakult.cesta lodí pod 6ti
mosty až k ústí do moře, nábřeží čtvrti Villa Nova de Gaia
s rybářskými loďkami, místní delikatesy ve stylové tržnici,
možnost výjezdu lanovkou s pohledy na Monsteiro da Serra
do Pilar a na město, exkurze do výrobny proslulých vín
porto s ochutnávkou, večerní nábřeží s možností večeře.
3. den – Indiv. program v PORTU nebo fakult. celodenní
výlet v okolí řeky Douro (UNESCO) busem a lodí s obědem, z centra Porta busem a dále cesta kouzelnou krajinou po řece Douro do města AMARANTE, historické
městečko na řekou Douro s jedinečnou bazilikou sv.
Gonçalo. Centrum vinařské oblasti PROVESENDE, historická vesnička. Malebnou krajinou s výhledy na neuvěřitelně strmé svahy porostlé vinicemi a vinařskými
usedlostmi. PINHAO - stylové nádraží s azulejos, oběd
(místní kuchyně), projížďka lodí (50min.), exkurze na
vinařství s ochutnávkou DOC Douro. Přejezd do Regua
a večer návrat busem do Porta podél řeky Douru. Pro
zájemce večerní Porto.
4. den: Indiv. program v Portu nebo fakult. celodenní
výlet busem vinicemi do vnitrozemí regionu Minho
a řeky Douro, známé nejen víny Vinho Verde, exkurze
do vinařství s ochutnávkou, GUIMARÃES (UNESCO),
město považované za kolébku portugalského
národa, hrad Castelo de Saõ Miguel, kostel Nossa
Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 stol. BRAGA,
jedno z nejstarších portugalských měst. Dle času
i barokní klenot BOM JESUS DO MONTE, poutní místo
zasazené do zeleně nad městem, historická lanovka
podél křížové cesty, procházky v rozsáhlém parku.
Návrat do Porta a večerní město a fakult. večeře.
5. den: PORTO - klášter sv. Františka, možnost projížďky
vyhlídkovou historickou tramvají nebo indiv. oběd na rozloučenou. Transfer na letiště a odlet do ČR.
Číslo záj.
478-01

Termín
25.8. – 29.8.

Cena
19 990,-

Cena zahrnuje: letenku Praha – Porto a zpět, transfer
letiště – hotel a zpět, 4x hotel, 4x snídaně, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, veřejnou dopravu, lodě.
Fakultativně: 1/1 pokoj 2900 Kč (povinný při nedoobsazení), výlet lodí Douro 3. den 2950 Kč, výlet místním busem
4.den 1900 Kč, poj. léč. výloh a storna 180 Kč.

MADRID, TOLEDO - letecky
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy, přílet do MADRIDU. Ubytování
v hotelu. V podvečer prohlídka centra města.
2. den - Dopoledne pokračování prohlídky města.
Odpoledne volno, možnost nákupů nebo návštěva
stadionu Realu Madrid nebo Galerie Prado.
3. den - Celodenní výlet vlakem (cca 40 minut jízda)
do TOLEDA. Prohlídka historického Toleda. Večer
návrat zpět do Madridu.
4. den - Dopoledne volno, v poledne odlet do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: letenka Praha – Madrid a zpět, 3x
ubytování v hotelu 3*, vlak Madrid – Toledo – Madrid,
průvodce, příruč. zavazadlo 8 kg. Fakultativně: poj.
léč. výloh a storna 140 Kč., 1/1 pokoj – 3990 Kč
(povinný při nedoobs.), 3x snídaně – 990 Kč, zavazadlo k odbavení - 1690 Kč. Cena nezahrnuje:Pobytová taxa cca 8 Eur se platí na místě, místní dopravu,
transfery z/na letiště.

LISABON - letecky
1. den - Odlet z Prahy do Lisabonu.
2. den – LISABON – historické centrum, čtvrť Alfama,
hrad a katedrála Sé, historický výtah Sta. Justa aj.
3. den – LISABON: čtvrť Belém, jízda vyhlídkovým
autobusem, klášter Jeronýmů (UNESCO), Památník
portugalských mořeplavců, Belémská věž.
4. den – V červnu možnost celodenního výletu vlakem
do Porta (cca 60 Eur), historické centrum a slavné portské víno. V září starobylá EVORA (UNESCO), sídelní
město portugalských králů.
5. den – Fakult. výlet do Serra de Sintra (UNESCO): královský palác PALÁCIO DE QUELUZ, královská rezidence
a palác SINTRA. Cesta přes COLARES - půvabná vesnička na svazích Serry de Sintra. CABO DA ROCA - nejzápadnější bod kontinentální Evropy. Nebo
individuálně LISABON a návštěva muzeí, večerní
čtvrť Chiado s „fadem“, fakult. večeře s vínem a hudbou.
6. den - LISABON - dopol. volno, odp. odlet do Prahy.
Číslo záj.
480-01
480-02

Termín
9.6. – 14.6.
28.9. – 3.10.

Cena
20 990,20 990,-

Cena zahrnuje: letenku Praha–Lisabon-Praha, transfer
z/na letiště místní dopravou, 5x hotel v centru Lisabonu, 5x snídani, průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, veřejnou dopravu v
Lisabonu, loď, fakult. výlety, ochutnávky, vstupné.
Příplatky: 1/1 pokoj – 3 950 Kč (povinný), záloha na
večeři s vínem a fadem - 1 300 Kč, fakult. výlet Sintra 1 500 Kč (od 12 os.), záloha zp. vlak do Porta – 1 800 Kč
(od 15 os., v červnu), záloha na fakult. výlet Evora – 1 850
Kč (od 15 os., v září). Poj. léč. výloh a storna – 210 Kč.

ŘÍM, VATIKÁN - letecky

LONDÝN - letecky

Zájezd najdete na straně 118.

Zájezd č. 481 najdete na www.ckmayer.cz

Salzburg

MADRID - letecky
s výlety do Toleda a kláštera El Escorial
Program zájezdu:
1. den - Přílet do MADRIDU. Náměstí Sluneční brány
(Puerta del Sol), srdce celého Španělska, ke Královskému divadlu a na Východní náměstí (Plaza Oriente),
ke katedrále Almudena a dále po Calle Mayor, k půvabné
Plaza de la Villa až na Plaza Mayor.
2. den - Fakult. výlet místní dopravou k prohlídce paláce
a kláštera Filipa II. EL ESCORIAL (UNESCO) - nespočet
uměleckých děl, královská knihovna. Po návratu se
vydáme na Paseo del Prado, Museo del Prado, galerie
v sobě soustřeďuje největší kolekci významných mistrů.
Především 20. stol. je zastoupeno v Museo Reina Sofía,
pozadu nezůstává ani Museo Thyssen-Bornemisza.
3. den - Ráno fakult. výlet do TOLEDA (UNESCO). Středověké městské opevnění, kamenné uličky, náměstí,
paláce a nesčetné svatostánky doslova dýchají historií
Po návratu do MADRIDU indiv. volno.
4. den - Fakultativní výlet do ALCALÁ DE HENARES
(UNESCO), města kultury a vzdělanosti. Ze Cervantesova
náměstí vybíhá Calle Mayor, renesanční Colegio de San
Ildefonso, jež dnes slouží jako rektorát, katedrála nebo
biskupský palác. Po návratu do MADRIDU možnost návštěvy Královského paláce (Palacio Real) nebo muzea
koridy Las Ventas.
5. den - Dokončení prohlídky MADRIDU,odlet do Prahy.
Číslo záj.
482-01

Termín
6.10. – 10.10.

Cena
14 990,-

Cena zahrnuje: letenku, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfery, 4x ubytování
v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s přísl., 4x snídani, průvodce
Fakultativně: 1/1 pokoj 3600 Kč (povinný), výlet vlakem
do Toleda 800 Kč, výlety vlakem do kláštera El Escorial
a do Alcalá de Henares stačí uvést na místě, odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 23 kg 1350 Kč, poj.
léč. výloh a storna zájezdu 180 Kč.

TOULOUSE – CARCASSONNE – ALBI
Program zájezdu:
1. den - Odlet do Toulouse. Prohlídka historického centra TOULOUSE. Najdete zde řadu památek - dominikánský kostel Eglise des Jacobins, kde jsou uchovávány
ostatky sv. Tomáše Akvinského, románskou baziliku
Sv. Sernina (památka UNESCO). Středem města je
Place du Capitole, náměstí s historickou budovou radnice - palác Capitole.
2.- 3. den - V následujících dvou dnech si můžete
vybrat mezi nabídkou fakultativních výletů do Albi
nebo Carcassonne, a nebo je můžete využít k další prohlídce města Toulouse. Navštívit můžete např. zábavný
interaktivní park věnovaný vesmíru a kosmonautice
Cité de l´Espace.
4. den - Dopoledne odlet zpět do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, palub. zavazadlo,
3x nocleh, 3x snídani, 3-denní jízdenku na veřejnou
dopravu, průvodce. Příplatky: Pokoj 1/1 - 3990 Kč
(povinný), poj. léč. výloh a storna 140 Kč, Zavazadlo
k odbavení 2700 Kč, Fakultativní výlety 780 Kč/1 výlet.

AMSTERDAM – letecky
Program zájezdu:
1. den - Odlet do AMSTERDAMU. Ubytování. Později
odpol. procházka Amsterdamem. Fakult. možná projížďka po kanálech (UNESCO).
2. den – Polodenní prohlídka AMSTERDAMU – náměstí
Dam s Královským palácem a Novým kostelem, romantická zákoutí kolem kanálů, květinový trh aj. Odpoledne
možnost fakult. výletu do ZAANSE SCHANS nebo individuální návštěva některého z četných amsterdamských muzeí: Van Gogh muzeum s nejucelenější
sbírkou Van Goghových děl, Rijksmuzeum se slavnou
Noční hlídkou od Rembrandta, Muzeum Anny Frankové, unikátem je Námořní muzeum.
3. den - V průběhu dne odlet zpět do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha - Amsterdam a zpět,
palubní zavazadlo, 2x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce
Příplatky: Pokoj 1/1 - 3990 Kč (povinný), poj. léč. výloh
a storna 110 Kč, Zavazadlo k odbavení 1 650 Kč
Fakultativní výlet Zaanse Schans 1250 Kč

MORITZBURG A DRÁŽĎANY
Program zájezdu: Odjezd z Prahy v ranních hodinách.
Lovecký zámek uprostřed rybníku MORITZBURG s rozsáhlými sbírkami loveckých trofejí, míšeňského porcelánu a ojedinělým pokojem zdobeným ptačím peřím. Na
tomto zámku se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro
Popelku. Odpolední a podvečerní zastávka v DRÁŽĎANECH – atmosféru adventních trhů vám zpříjemní nádherně osvětlené památky města. Návrat do Prahy ve
večerních hodinách.
Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 35 Kč.

BUDYŠÍN A ZHOŘELEC
Návštěva dvou měst Horní Lužice, ve kterých jsou
nádherné adventní trhy - GÖRLITZ (Zhořelec) - nejvýchodnější německé město na hranicích s Polskem,
rozlehlá památková rezervace pyšnící se hlavně
množstvím zachovalých měšťanských domů, mezi
kterými je historický trh. BAUTZEN (Budyšín) – metropole historické Horní Lužice s jedinečně dochovaným
historickým centrem, kde adventní trh zakládal již
Václav IV.
Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 35 Kč.

IRSKO – letecky

ADVENT V HORNÍCH
RAKOUSÍCH – LINEC A WELS

Program zájezdu:
1. den - Odlet do Dublinu, transfer na ubytování. Večer
návštěva proslulé dublinské čtvrti Temple Bar.
2. den – Dublin: obchodní třída O´Connell Street, Spire
of Dublin (památník Světla), nejznámější most Dublinu
Ha’penny Bridge přes řeku Liffey, dublinská univerzita
Trinity College, stylová dublinská čtvrť Grafton street,
sídlo poslanecké sněmovny a senátu Leinster House i
Oscar Wilde´s House, kde spisovatel prožil dětství, tržnice Loft Market a kostel sv. Patrika. Později odpoledne
můžete navštívit pivovar Guinness.
3. den - Buď celodenní fakultativní výlet do Wicklow
Mountains (údolí Glendalough a Powersourt Gardens),
nebo indiv. poznávání dalších zajímavých míst Dublinu.
4. den - Městečko Kildare, kde se nachází Irský národní
hřebčín a také proslulé Japonské zahrady. V podvečer
odlet z Dublinu do Prahy.

WELS – adventní trh s domáckou atmosférou, vánoční
vesnička se stánky vyrobenými v duchu venkovské
romantiky a 13 metrů vysoká „křišťálová hora přání“.
LINEC – romantické město vánočních betlémů, nádherný Christkindlmarkt na barokním Hlavním náměstí.
Spousty ručně vyrobených dřevěných ﬁgurek, či tradiční linecké vyrábění svíček.

Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: letenku, palubní zavazadlo, 3x nocleh
v hotelu, transfery dle programu, průvodce.
Příplatky: Pokoj 1/1 - 4990 Kč (povinný), poj. léč. výloh
a storna 140 Kč, zavazadlo k odbavení 1990 Kč, Výlet
Wicklow Mountains 1490 Kč, 3x snídaně 1590 Kč.

Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 35 Kč.

ADVENTNÍ REGENSBURG
Nádherné historické město se třemi velkými vyhlášenými adventními trhy – romantický vánoční trh s řemesly
na zámku Thurn Taxisů s nádherně zdobeným vánočním
stromem nebo trh na náměstí Neupfarrplatz s rozzářenými vánočními ozdobami, kde pravidelně vystupuje
známý chlapecký chrámový sbor.
Číslo záj.
Termín
Cena
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a storna 35 Kč.
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Death Valley

Mt. Hood

Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

ZÁPAD USA
- OD SEVERU K JIHU
Od hory Mount St. Helens po Údolí smrti
Nabídku zájezdů
Seattle
do USA doplňujeme
o cestu, která vás
Mt. St. Helens
provede po dalších Portland Mt. Hood
Painted Hills
úchvatných mísCrater Newberry National
Volcanic Monument
tech amerického
Lake
Západu. Čeká nás
několik superla- Redwood NP
Lassen
NP
tivů - vyzkoušíte Volcanic
Heureka
Lake
žár Údolí smrti,
Great
Tahoe
Capitol
Basin NP
Reef NP
nejníže položeSan Francisco
Bryce
Canyon NP
ného, nejžhavějLas
Vegas Horseshoe
Death Valley
Bend
šího a nejsuššího
Canyon
Sunset
de Chelly
místa Severní AmeMorro Bay
Crater
riky, spatříte dvě nejhlubší jezera USA i nejvyšší
horu souvislých USA, necháte
se ohromit houževnatostí nejstarších stromů planety a projdete se mezi nejvyššími
stromy světa. Cesta vás zavede na mnohá místa v sopečných oblastech, především v Kaskádovém pohoří, pásmu
120 vulkánů, z nichž některé jsou ještě činné. Z nich navštívíte mimo jiné horu Mt. St. Helens či NP Lassen Volcanic,
o jehož vulkanické aktivitě svědčí fumaroly a termální prameny. Uvidíte však také jezera, od malých horských, ve
kterých se zrcadlí okolní štíty, přes jezero Crater Lake,
ležící uvnitř kráteru, průzračné Lake Tahoe, až po přehradní nádrž Lake Mead. Nemůžeme minout ani pískovcové útvary, kterými je proslulý jihozápad USA, např. Bryce
Canyon, jehož zástupy věžiček pokaždé očarují každého
návštěvníka, nebo kaňony, útesy a monolity NP Capitol
Reef. Nelze vynechat ani připomínky indiánské minulosti
zdejší oblasti nebo místa hazardních her či moderní města
současnosti. Nezapomeneme ani na pobřeží Paciﬁku
s jeho plážemi, mořskými vydrami, rypouši sloními a snad
i motýly monarchy.
WASHINGTON

OREGON

NEVADA

UTAH

KALIFORNIE

ARIZONA

Program zájezdu:
1. den - V ranních hodinách odlet z Prahy, navečer přílet
do Seattle.
2. den - Proslulá hora MT. ST. HELENS. Výlet v blízkosti
vulkánu, jehož obrovská erupce v roce 1980 ovlivnila
rozsáhlé území, s vyhlídkami na kráter této sopky i na
blízkou horu MT. ADAMS. Prohlídka PORTLANDU, největšího města státu Oregon s příjemnou atmosférou
připomínající téměř maloměsto.
Capitol Reef
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3. den - Cesta sevřeným údolím mohutné řeky COLUMBIA RIVER s vyhlídkami a vycházkami na zajímavých
místech - vodopády Nevěstin závoj, Multnomah Falls
a Dry Creek Falls. Bonneville Dam, jedna z přehrad na
řece Columbia, opatřená rybím žebříkem s prosklenou
stěnou umožňující pozorování lososů.
4. den - Výlety a vyhlídky pod nejvyšší horou Oregonu
MT. HOOD, která se zrcadlí v horských jezírkách.
Zastávky na dalších úchvatných místech vulkanického
KASKÁDOVÉHO POHOŘÍ.
5. den - Čedičová skála SMITH ROCK, považovaná za
kolébku amerického horolezectví, malebné oblé kopce
PAINTED HILLS vytvořené z pestrobarevných vrstev
sopečného popílku, pohled ze sopečného kužele a návštěva obrovského lávového tunelu ve vulkanické oblasti
NEWBERRY NATIONAL VOLCANIC MONUMENT.
6. den - Průjezd mezi vrcholky a lávovými proudy
Kaskádového pohoří pod horou MOUNT BACHELOR.
Slavné jezero CRATER LAKE, nezapomenutelné
vyhlídky z okraje sopečného kužele na jezero uvnitř
jeho kráteru, které se pyšní největší hloubkou v USA.
7. den - Návštěva národního parku REDWOOD, procházky mezi pobřežními sekvojemi, nejvyššími stromy
světa, výhledy na skalnaté paciﬁcké pobřeží.
8. den - Návštěva národního parku LASSEN VOLCANIC,
nejjižnější oblasti Kaskádového pohoří, s jeho sopkami,
fumarolami, termálními prameny, ale také horskými
lučinami a meandrujícími potůčky.

Escalante
9. den - Nádherné LAKE TAHOE, největší horské jezero
v Severní Americe, dějiště zimní olympiády v roce 1960,
výlet v úžasné skalnaté scenérii nad jezerem. Průjezd
po „nejopuštěnější silnici USA“ č. 50, bývalé trase Pony
Expresu. Historické zlatokopecké městečko Eureka.
10. den - Národní park GREAT BASIN, kde z kamenného
moře křemencových balvanů vyrůstají neuvěřitelně
zkroucené borovice osinaté, nejstarší stromy světa,
dosahující věku až kolem 5000 let. Vycházky ve velebné
horské krajině.
11. den - Návštěva národního parku CAPITOL REEF,
kraje překypujícího kaňony a různými pískovcovými
útvary, jako jsou kupole, útesy, monolity apod. Výlet ve
vznešené oblasti ESCALANTE do soutěsky se zprohýbanými stěnami vyhlazenými vodou.
12. den - BRYCE CANYON, snad nejefektnější park
v USA, se svým bludištěm z přírodou vytvořených
pískovcových různobarevných věžiček. Přejezd přes
řeku Colorado starým mostem přes MARBLE CANYON,
vycházka ke slavnému zákrutu této řeky HORSESHOE
BEND.
13. den - Návštěva národní památky CANYON DE
CHELLY, významné historií několika indiánských

San Francisco

národů a jejich tragickým osudem. Příbytky předchůdců současných Indiánů pod převisy, ale také
pískovcové útesy a věže. Průjezd pustým, ale pestrobarevným terénem PAINTED DESERT v rozsáhlé rezervaci Navahů.
14. den - Národní památka SUNSET CRATER, vulkanická krajina obsahující mnohé sopečné kužely, lávové
proudy, pole sopečného popílku. Návštěva přehrady
HOOVER DAM, zadržující vodu Colorada v nádrži Lake
Mead. LAS VEGAS, „město hříchu“ proslavené svými
hernami.
15. den - Národní park DEATH VALLEY, nejníže položené místo a nejteplejší a nejsušší oblast v Severní
Americe, zahrnující solné planiny, pískové duny, erozní
útvary, údolí, kaňony, pestrobarevné horniny, vše v dešťovém stínu horského pásma Sierra Nevada.
16. den - Výlet ve skalnaté krajině pod nejvyšší horou
souvislých USA MT. WHITNEY. Průjezd kolem jižních
výběžků hor Sierra Nevada a napříč kalifornským centrálním údolím k Tichému oceánu. Státní park MORRO
BAY, kde je možné pozorovat mořské vydry, lachtany
a mořské ptactvo včetně pelikánů. Možnost koupání na
plážích Paciﬁku pod výraznou skálou MORRO ROCK.
17. den - Vyhlídková jízda věhlasnou pobřežní kalifornskou silnicí č. 1 s mnohými výhledy a zastávkami, jako
například u kolonie mohutných mořských savců
rypoušů sloních nebo v místě, kde se v příhodný čas ve
velkých hejnech shromažďují slavní motýli monarchové.
18. den - SAN FRANCISCO, prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst USA.
19. den - Dokončení prohlídky San Francisca, odlet do ČR.
20. den - Přílet do Prahy.
Zájezd připravil Ing. Jan Šindelář
Číslo záj.
600-01

Termín
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.

Cena zahrnuje: letenku Praha - Seattle - Praha vč. let
tax, pronájem minivanů na území USA, průvodce, 18x
ubytování (dle času letu) v motelech (4lůžkové pokoje).
Cena nezahrnuje: víza, budou-li povinná
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
1700 Kč. Popis ubytovaní - viz propozice zájezdu.

Mt. St. Helens

Grand Canyon

Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

NÁRODNÍ PARKY USA
- velký okruh
Na základě našich osobních zkušeností jsme pro Vás pečlivě připravili okruh po americkém Západu tak, abyste
poznali skutečně všechna nejpoutavější a nejdůležitější
místa, která by měl v těchto oblastech turista navštívit.
Podíváte se do národních parků a rezervací, do nádherné
přírody i k významným památkám. Navštívíte území států
Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona, Colorado a Wyoming.
Podíváte se do nejznámějších monumentálních kaňonů
světa, na seskupení snad nejbizarnějších skalních útvarů
vzniklých působením vody a větru, na „jehly, brány či
věže“. Seznámíte se s divotvornou vegetací (ať už juky
či sekvoje), ale i se specifiky místní civilizace (ať už s indiánskou rezervací či s městy proslavenými hernami).
Okruh je navíc rozšířen o světově proslulý Yellowstone
s vyhlášenými gejzíry a oblast Rocky Mountains s nádhernou horskou přírodou.
Bryce Canyon

Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy v ranních hodinách do LOS ANGELES.
2. den – Prohlídka LOS ANGELES, města filmových
hvězd, které je také nazýváno město andělů.
3. den – JOSHUA TREE – národní park ležící na rozhraní
Coloradské a Mohavské pouště, kde spatříte bohatě rozvětvené divotvorné juky, podle kterých je tento park pojmenován. Ohromná přehradní hráz HOOVER DAM, přetínající skalnaté koryto řeky Colorado, vytváří jezero Lake
Mead oblíbené rekreanty. Večerní prohlídka LAS VEGAS
– města heren, kasin a fantastické hry barev nepřehlédnutelného množství neónů.
4. den – ZION – národní park plný kaňonů, jeskyň, strmých skalních stěn a údolí, který je snad největší atrakcí
státu Utah.

NP Arches
5. den – RED CANYON – červené skalní útvary. Národní
park BRYCE CANYON – nevídaná krajina plná červených
a hnědých skalních jehel různých tvarů připomínající
úchvatný amfiteátr. GLEN CANYON – přehradní hráz
Glen Canyon Dam, kde začíná ohromné jezero Lake Powell. Západ slunce nad Grand Canyonem.
6. den – GRAND CANYON – nesčetné vyhlídky na rozsáhlé
plochy Grand Canyonu, který se zařezává do hloubky
přes 1 600 m. REZERVACE NAVAHŮ – pohled z osady Indiánů na zbytky bývalého indiánského puebla zasazeného
v jícnu obrovské skalní jeskyně. MONUMENT VALLEY –
údolí, které se pro mnohé stalo symbolem Divokého
Západu pro svoji přírodní krásu, známé také z filmů
a reklamních šotů (např. na cigarety Marlboro).
7. den – Státní park GOOSENECKS, labutí krky – nádherné meandry řeky San Juan, které jsou zaříznuty
do šedých skal. Národní park CANYONLANDS – fantastický svět skal, kaňonů a skalních jehel „Needles“.
Město MOAB.
8. den – Národní park ARCHES – velmi působivá krajina
plná skalních bran, oblouků a skal bizarních tvarů. Cesta
na východ, částečně podél řeky Colorado a přes velehory
Rocky Mountains do státu Colorado.
9. den – ROCKY MOUNTAINS (národní park Skalisté hory)
– v parku je chráněno 1 070 km2 nedotčené přírody, ke
které patří 78 horských vrcholů vyšších než
3 600 metrů. Průjezd parkem po unikátní vysokohorské
silnici, dosahující výšky přes 3 000 m s množstvím panoramatických rozhledů. Procházka kolem malebného
jezera Bear Lake.
10. den – DENVER – metropole Colorada s mrakodrapy a
parky. Budova Kapitolu státu Colorado postavená podle
vzoru Kapitolu ve Washingtonu,moderní centrum s mnoha
mrakodrapy aj. Cesta na sever do Wyomingu, zastávka
v jeho hlavním městě CHEYENNE.
11. den – Průjezd krajem Shoshonů kaňonem Wind river.
HOT SPRINGS – park s teplými prameny a vápencovými
terasami hrajícími všemi barvami. CODY – město s muzeem indiánské kultury Buffalo Bill Historical Center.
12. den – YELLOWSTONE – světově proslulý národní
park, nejstarší park na světě, jehož návštěva patří k
nezapomenutelným zážitkům. Obrovský počet aktivních gejzírů s nejznámějším Old Faithful, termální prameny Mammoth Hot Springs, kde horká voda stéká
přes terasy, ale také množství divokých zvířat a líbezná
krajina.
13. den – Druhá část prohlídky parku YELLOWSTONE.
GRAND TETON – přírodně zajímavý a malebný horský
park s rozeklanými štíty. JACKSON – typické město amerického Divokého Západu s dřevěnými chodníky, staromódními salony s létajícími dveřmi aj.
14. den – Přejezd cestou, kudy putovali přistěhovalci ve
svých krytých vozech. SALT LAKE CITY – město s mnoha
náboženskými stavbami a památkami souvisejícími se

sektou mormonů, sídlo slavného pěveckého sboru, State
Capitol, Temple Square aj.
15. den – Zastávka u Bonnevillské rychlostní míle, kde
bylo na vrstvě soli dosaženo mnoha rychlostních rekordů. RENO – největší maloměsto na světě s promenádou River Walk s kasíny a svatebními kapličkami.
„Město duchů“ VIRGINIA CITY, jehož mohutná stříbrná
žíla financovala za Občanské války armádu Unie a jež
si od té doby zachovalo svůj původní vzhled. Právě zde
Mark Twain poprvé použil svůj pseudonym. CARSON příjemné nevadské městečko nedaleko kalifornské hranice.
16. den – Zastávka u 500 m hlubokého jezera TAHOE s obdivuhodně čistou vodou a s parníkem TAHOE QUEEN, přivezeným z Missisippi. MONO LAKE – jezero s bizarními věžičkami z krápníkového vápence, které jako by vyrůstaly
přímo z vody. YOSEMITSKÝ NÁRODNÍ PARK – průjezd od
východu k západu přes Tioga Pass (3 031 m), krajem nádherných jezer, hor, lesů a vodopádů. Úchvatné vyhlídky na
monumentální Half Dome.
17. den – Druhý den v YOSEMITSKÉM PARKU, turisticky
nejvyhledávanějším místě Kalifornie, údolí Yosemite
Valley.
18. den – KINGS CANYON a SEQUIOA NP v pohoří Sierra
Nevada – mamutí stromy staré téměř 2 500 let, nejhmotnější živé organismy na zemi.
19. den – SAN FRANCISCO – nejzajímavější město západu USA. Prohlídka známých míst – tramvaj na laně,
Golden Gate Bridge, Lombard Street, Chinatown, oblast
bank, aj.
20. den – Dokončení prohlídky San Francisca. Odlet.
21. den – Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Mono Lake
Číslo záj.
601-01

Termín
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu, pronájem minivanů na území USA, průvodce, 19x ubytování v hotelech
či motelech (4lůžkové pokoje), let. taxy
Cena nezahrnuje: vízum do USA - pokud bude nutné.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna 1750 Kč.
Popis ubytovaní - viz propozice zájezdu.
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Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

NÁRODNÍ PARKY
ZÁPADNÍ KANADY A SZ USA

Opět pořádáme zájezd zaměřený na monumentální krajinu a přírodní zajímavosti západní Kanady s přídavkem
tématicky podobných oblastí severozápadního USA. Na
této cestě poznáte velkou část ze zdejších nejkrásnějších přírodních atrakcí, mezi něž patří velkolepá údolí
sevřená mezi štíty hor pokrytých i v létě sněhem a ledem, řeky protékající hlubokými kaňony a soutěskami
a bouřící v mohutných vodopádech či peřejích, smaragdová ledovcová jezera, ve kterých se odráží okolní
horské vrcholky. Navštívíte oblasti se suchou i bujnou
vegetací. Budete mít možnost si projít prastaré deštné
lesy s obrovskými stromy i lahodnou krajinu horských
lučin, uvidíte mokřiny i vřesoviště, budete projíždět
prérií a procházet se po plážích. V těchto končinách
ještě stále divoce žijí mnohé druhy zvěře a ptáků, je
možné potkat srnčí i jelení zvěř, losy i soby cariboo,
ovci tlustorohou, mývala nebo kojota, případně dokonce
zahlédnout vládce zdejší přírody - medvěda baribala či
grizzlyho, pumám se raději vyhneme.
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy, přílet do Seattle.
2. den - Výlet v národním parku MOUNT RAINIER, jehož
centrem je stejnojmenná aktivní sopka a nejvyšší hora
státu Washington. Výhledy na vrchol pokrytý sněhem
a ledem i na malebné horské lučiny. .
3. den - GRAND COULEE, údolí obrovité pravěké řeky
se zlomem DRY FALLS, přes který kdysi padaly nejmohutnější vodopády na světě. Prohlídka největší betonové
stavby v Severní Americe, přehrady GRAND COULEE
DAM na řece Columbia, přejezd do Montany.
4. den - Alpinské louky, nedotčené lesy i velehorská
krajina přetvořená ledovcem v americkém národním
parku GLACIER na hranicích Kanady.Tento kraj, který
byl díky své majestátnosti vždy posvátný pro indiánské
obyvatele, je často nazýván „Koruna kontinentu“. Přejezd do kanadské provincie Alberta.
5. den - Na pomezí kanadské prérie a Skalistých hor
navštívíte NP WATERTON LAKES, tvořící se svým americkým protějškem Mezinárodní mírový park. Mohutné
horské štíty mezi sebou svírají hluboká ledovcová jezera,
ze kterých vytékají řeky do tří oceánů - Severního, Tichého i Atlantického. Prohlídka historické pevnosti
FORT MACLEOD, kdysi nejvýznamnějšího opěrného
bodu slavné kanadské jízdní policie.
6. den - Návštěva oblasti kanadských velkých plání.
Procházka mezi podivnými skalními sloupy „hoodoo,“
vytvořené erozí prérie v kraji ALBERTA BADLANDS,
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jednom z největších nalezišť dinosauřích koster na
světě. Možnost návštěvy světoznámého Královského
Tyrrellova muzea dinosaurů v městě DRUMHELLER.
Prohlídka města CALGARY, rozlohou největšího města
Kanady, dějiště olympijských her.
7. den - Přejezd do oblasti, v níž dosud volně žijí medvědi grizzly. Východní část NÁRODNÍHO PARKU
BANFF, nejstaršího v Kanadě a třetího nejstaršího na
světě - procházka v horské přírodě okolí lázeňského
města Banff a výlet ke křišťálově čistému jezeru Boomlake. Zastávka v pestrém národním parku KOOTENAY s kaňony zaříznutými do vysoko vyzdvižených vápencových pohoří. Vycházka k minerálním pramenům
PAINT POTS, jejichž jíl zbarvený oxidy železa používali
Indiáni na barvení své kůže narudo. Možnost koupání
v bazénech RADIUM HOT SPRINGS vyhřívaných horkými prameny.
8. den - Průjezd malebným údolím horního toku řeky
Columbia River a průsmykem ROGERS PASS, který byl
tvrdým oříškem při stavbě transkanadské železniční
tratě. Návštěva národních parků GLACIER a MOUNT
REVELSTOKE s horami pokrytými ledovci, na jejichž
úpatí leží tsugové a zeravové pralesy s některými
stromy dosahujícími stáří až tisíc let. Tůra ke splazu
ledovce v údolí Illecillewaet. Výjezd na vrchol hory MT.
REVELSTOKE s horskými lučinami a velkolepým výhledem.
9. den - Národní park YOHO, kde při vycházkách kromě
řady hor o výšce přes 3000 m spatříte vysoké vodopády padající se strmých skalních stěn, řeky se stovkami obřích hrnců a smaragdově zbarvená jezera.
10. den - Prohlídka západní části národního parku
BANFF. Tůry v okolí snad nejfotografovanějších míst
kanadských Skalistých hor - nádherných ledovcových
jezer LAKE LOUISE a MORAINE LAKE, v jejichž tyrkysově zbarvené vodě se zrcadlí majestátní štíty.
11. den - Dokončení NP BANFF - další okouzlující pohledy na horské velikány zdvojené odrazem v ledovcových jezerech. Vyhlídková jízda „nejkrásnější silnicí
na světě“ Icefield Parkway vedoucí hlubokým glaciálním údolím a spojující NP Banff s národním parkem
JASPER. Jezera BOW LAKE a PEYTO LAKE, kaňon
MISTAYA. Výlet s výhledy na jeden z mnoha splazů
obrovského horského ledovce COLUMBIA ICEFIELD
pokrývajícího hřebeny kanadských Skalistých hor. Jezera BOW LAKE a PEYTO LAKE, kaňon MISTAYA. Možnost výjezdu speciálním autobusem k ledovcovému
splazu ATHABASCA GLACIER. Vodopády SUNWAPTA
a ATHABASCA.
12. den - Druhý den v NP JASPER - kouzelná jezera
MEDICINE LAKE a MALIGNE LAKE v oblasti, kde se
zdržují stáda sobů cariboo. Přejezd přes hřeben Skalistých hor průsmykem Yellowhead Pass. Vycházka
pod nejvyšší horou kanadských Skalistých hor MT.
ROBSON ve stejnojmenném provinciálním parku.
13. den - Vyhlídková jízda půvabnou krajinou oblasti
Okanagan dramatickým kaňonem řeky Thompson protékající dlouhým jezerem Kamloops Lake do městečka
LILLOOET, známého díky významnému nalezišti jadeitu, minerálu používaného ve šperkařství. Průjezd
soutěskami strmých hor provinciálního parku GARIBALDI, zastávky na malebných vyhlídkách.
14. den - Městečko WHISTLER, dějiště zimních olympijských her v roce 2010, možnost výjezdu lanovkou
na některé z okolních horských vrcholků, pro ostatní

výlet krásnou horskou přírodou. Dojezd do třetího největšího kanadského města VANCOUVERU, malebně
rozloženého na výběžku pevniny mezi ostrovy uprostřed mořského zálivu obklopeného několika horskými
pásmy. Prohlídka - slavný Stanley Park, střed města,
čínská čtvrť, kanadský pavilon pro světovou výstavu
Expo 86 „Canada Place“ aj.
15. den - Přejezd trajektem na překrásný VANCOUVER
ISLAND, největší z ostrovů tichomořského pobřeží Severní Ameriky. MACMILLANŮV PROVINCIÁLNÍ PARK
s pralesem obrovských douglasek, dosahujících stáří
více než 800 let. Návštěva NÁRODNÍHO PARKU PACIFIC
RIM na tichomořském pobřeží ostrova Vancouver Island.
Hukot příboje tříštícího se o útesy pod majákem, bělost
písečných pláží, neuvěřitelná zeleň zeravových deštných
pralesů se stromy porostlými mechem a lišejníkem, líbezná atmosféra rašelinišť, to vše ve vás zanechá nesmazatelné vzpomínky.
16. den - Přejezd na jihovýchod ostrova. Zastávka
v provinciálním parku GOLDSTREAM. Návštěva světoznámého divu zahradní architektury, nádherného
parku BUTCHART GARDENS. Prohlídka hlavního města
Britské Kolumbie VICTORIA, nejbritštějšího z kanadských měst.
17. den - Přejezd trajektem zpět do USA. Návštěva
amerického národního parku OLYMPIC obsahujícího
mnoho různých přírodních prostředí - zaledněné horské vrcholky, náhorní lučiny, deštné pralesy. Výlet
v okolí Hurricane Ridge s překrásnými výhledy na
Mount Olympus.
18. den - Přejezd po pobřeží poloostrova Olympic, zastávka v deštném pralese HOH se stromy obalenými
tlustou vrstvou mechu. Prohlídka malebného města
SEATTLE na břehu zálivu Puget Sound s vyhlídkou na
vrcholky Mt. Rainier, Olympic a Kaskádového pohoří,
které tento záliv obklopují. Proslulá vyhlídková věž
„Kosmická jehla,“ Pioneer Square, rybí tržnice Pike
Place Market, moderní centrum s mrakodrapy aj.
19. den - Dokončení prohlídky Seattle. Odlet do Prahy.
20. den - Přílet do Prahy.

Číslo záj.
602-01

Termín
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.

Cena zahrnuje: letenku Praha - Seattle - Praha vč. let
tax, pronájem minivanů na území USA a Kanady, trajekt
na ostrov Vancouver, průvodce, 17-18x ubytování (dle
času letu) v motelech (4lůžkové pokoje).
Cena nezahrnuje: víza, budou-li povinná
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
1700 Kč. Popis ubytovaní - viz propozice zájezdu.
Zájezd připravil Ing. Jan Šindelář.

Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ USA
Od Floridy po Niagaru

Flamingo možnost lodního výletu po kanálech a jezerech s průvodcem.
4. den – Souostroví KEYS – fascinující cesta přes
zhruba 70 mostů až na nejjižnější cíp kontinentálních
USA. Cestou jedna z nejkrásnějších pláží USA Bahia
Honda a slavný Sedmimílový most. Odpoledne návštěva krásného městečka KEY WEST položeného mezi
Atlantikem a Mexickým zálivem. Je zajímavé svou koloniální architekturou a památkou na Ernesta Hemingwaye.
5. den – Návrat na floridskou pevninu a pokračování cesty
na sever. Cestou návštěva nejluxusnějšího floridského
střediska PALM BEACH se slavnou Worth Avenue, okružní
jízda kolem nejzajímavějších rezidencí.
6. den – CAPE CANAVERAL – návštěva J.F.K. Space
Centra, místa startu programu Apollo a raketoplánů.
Okružní jízda Vám umožní navštívit startovací rampu
pro raketoplány a raketu Saturn V, používanou pro
cestu na měsíc. Je možno rovněž vidět řadu filmů, památek na kosmické lety, nejstarší rakety a památník
zahynulým kosmonautům. Velmi zajímavá je i simulace
startu v raketoplánu. Zastávka v přívětivém centru
města ORLANDO.

I v letošním roce pořádáme oblíbený zájezd na severoamerický kontinent, a to jeho východní část. V zájezdu
je skloubena prohlídka velkých měst s nádhernou a rozmanitou přírodou. Navštívíte nejzajímavější místa Floridy
včetně vyhlášeného národního parku Everglades, nejjižnější oblast Keys a místa startu raketoplánů. Dále si
prohlídneme světoznámé metropole východního pobřeží
Washington, New York, Boston, Philadelphii, i místa spojená s boji Severu proti jihu. Neopomeneme ani snad
nejproslulejší vodopády světa na Niagaře.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy, přílet do Miami ve večerních hodinách
2. den – Prohlídka centra MIAMI, města s charakteristickým panoramatem mrakodrapů na břehu Atlantiku.
Centrum kubánských emigrantů Little Havana. Procházka malebným středem MIAMI BEACH s typickými
budovami Art Deco na Ocean Drive. Možnost koupání
na slavných plážích.
3. den – Národní park EVERGLADES – unikátní močálovitá krajina s exotickou faunou a florou. Průjezd po
hlavní silnici parku až k Mexickému zálivu s možností
několika okružních vycházek, při kterých lze z bezprostřední blízkosti vidět divoká místní zvířata. Je to jediné
místo za Zemi, kde žijí pohromadě krokodýli a aligátoři
a s nimi želvy, sviňuchy, orli a další ptáci. V přístavu

7. den – Přelet z Orlanda na severovýchod USA. Zastávka
ve významném městě PRINCETON, slavném svou univerzitou, mezi jejímiž profesory bylo mnoho nositelů
Nobelovy ceny.
8. den – Prohlídka nejhistoričtějšího města USA –
PHILADELPHIA. Památky významné pro dobu vyhlášení
nezávislosti USA a prvního období americké vlády –
Independence Hall, Congress Hall, Zvon svobody aj.
Prohlídka centra města Baltimore, největšího ve státě
Maryland. Zastávka v ANNAPOLIS, hlavním městě tohoto státu.
9. den – WASHINGTON D.C. – hlavní město USA – prohlídka středu města. Travnatý areál Mall obklopený monumentálními vládními budovami a četnými památníky.
Věhlasná muzea a galerie uchovávající sbírky z mnoha
oborů lidské činnosti. Arlingtonský Národní hřbitov, kde
kromě vojáků padlých v amerických válkách byly pohřbeny mnohé významné osobnosti.
10. den – Zastávky na místech spojených s válkou
Severu proti Jihu. HARPERS FERRY, místo povstání
Johna Browna, který „s šikem černých přátel prapor
svobody tam zdvih“. Významná bojiště občanské války
ANTIETAM, GETTYSBURG. Zastávka v HARRISBURGU,
hlavním městě Pensylvánie.
11. den – Líbezná mírně zvlněná krajina v oblasti dlouhých sbíhajících se jezer FINGER LAKES, která zde kdysi
vytvořil prastarý ledovec. Město BUFFALO na břehu je-

zera Erie s monumentální radnicí a mnoha kulturními
institucemi.
12. den – NIAGARSKÉ VODOPÁDY, nejslavnější přírodní
zajímavost východu USA. Procházky mezi hučícími vodami, možnost plavby proti proudu řeky do vodní tříště
vodopádů. Přejezd do ALBANY, hlavního města státu
New York. Prohlídka centra města s jeho vzhlednými
moderními budovami.
13. den – Dva dny v NOVÉ ANGLII. Prohlídka města
CAMBRIDGE, střediska vzdělanosti, sídla osmi čelných
univerzit či vysokých škol. BOSTON, hlavní a největší
město státu Massachusetts a srdce celé Nové Anglie,
jedno z historicky i kulturně nejvýznamnějších měst
celých USA – prohlídka středu města po naučné stezce
Freedom Trail.
14. den – Cesta půvabnými městečky mysu CAPE COD,
v jehož zálivu poprvé přistáli „Otcové poutníci“ a který
je díky svým plážím velmi oblíbeným letoviskem slavných
osobností. Pokračování na jihovýchod po atlantickém
pobřeží, město NEW BEDFORD s dlouholetou velrybářskou tradicí, NEWPORT s mnoha koloniálními domy.
15. den – Přejezd do NEW YORKU, který mnozí považují
za „hlavní město světa.“ První seznámení s neuvěřitelně
živým „Velkým jablkem“.
16. den – NEW YORK, prohlídka nezapomenutelných
míst, která tvoří pestrý kaleidoskop této megalopole.
Jeho jednotlivé městské čtvrti, z nichž každá si udržuje
svůj specifický charakter. MANHATTAN, jeho avenue,
mrakodrapy, žluté taxíky, metro i „nadzemka“, mosty,
kostely a modlitebny různých církví, náměstí, parky či
muzea, galerie a jiné kulturní instituce. Významné památky jako Socha svobody nebo místo prvního přistání
přistěhovalců Ellis Island, slavný Central Park známý
z mnoha filmů. Ground Zero, kde stávala „Dvojčata“ Světového obchodního centra, finanční čtvrť Wall Street,
Broadway a náměstí Times Square proslulé svými divadly aj.
17. den – Dokončení prohlídky New Yorku, odlet.
18. den – Přílet do Prahy.
Zájezd připravil a průvodcuje Ing. Jan Šindelář.

Číslo záj.
603-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: leteckou přepravu do USA a zpět, jeden
vnitrostátní let, pronájem minivanů na území USA, průvodce, 16x ubytování v hotelech či motelech (4lůžkové pokoje), let. taxy.
Cena nezahrnuje: vízum do USA - pokud bude nutné.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
1600 Kč. Popis ubytovaní - viz propozice zájezdu.
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Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

NÁRODNÍ PARKY PERU,
BOLIVIE A CHILE S LEHKOU
TURISTIKOU
Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných
místech Latinské Ameriky, tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor,
začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu a pokračuje
přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými
ostrovy a do Bolívie - „jihoamerického Tibetu“. Naším
nejvyšším dosaženým vrcholem může být „pětitisícovka“ Chacaltaya v Královské Kordilleře, oko potěší
fotogenické vulkány Sajama i chilská Parinacota, zářící
město Arequipa a na závěr Huascarán se stejnojmenným národním parkem v Bílé Kordilleře.

Program zájezdu:
1. – 2. den – Letecký přesun do LIMY, přelet do
CUZCA - aklimatizace, prohlídka města s křivolakými
uličkami, koloniálními paláci a chrámy na inckých
základech, Pza de Armas, katedrála, konvent Sto Domingo, Zlatá zahrada Coricancha.
3. - 5. den – Incké památky v okolí CUZCA: pevnost svatyně SACSAYHUAMAN, incké lázně TAMBO MACHAY a údolí Vilcanoty neboli POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ,
terasy a chrámy v PISACU a poslední útočiště Inků
OLLANTAYTAMBO s tajemnými obřími kvádry. Přejezd do nižších poloh s tropickou vegetací (banánovníky, kávovníky, koka), pěšky cca 10 km „botanickou stezkou“ do Aguas Calientes a koupání
v přírodních termálních pramenech, návštěva legendárních ruin paláců a chrámů MACHU PICCHU, možnost výstupu ke Sluneční bráně (INTI PUNKU) s panoramatickým výhledem na celý komplex
s dominantou WAYNA PICCHU tyčící se nad ruinami,
návrat turistickým vlakem a minibusem do CUZCA.
6. den – Přejezd pohodlným busem přes náhorní
planinu ALTIPLANO a průsmyk ABRA LA RAYA (4318
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m) do města PUNO na březích jezera TITICACA,
plavba po jezeře Titicaca na plovoucí rákosové ostrovy LOS UROS.
7. den – Přesun do BOLÍVIE - slavné poutní místo
COPACABANA na jezeře Titicaca s katedrálou zázračné madony VIRGEN DE COPACABANA, skalní observatoř HORCA DEL INCA a západ slunce na křížovém vrchu CERRO CALVARIA.
8. den – Průjezd pod bílou CORDILLEROU REAL, návštěva nejvýznamnějšího obřadního střediska předinckého období TIWANACU. Nejvýše položená metropole
na světě LA PAZ (4200 m) - stříbrná ulička Sagarnaga
a tržiště čarodějnic, mestická architektura kláštera
S. Francisco, Muzeum koky, Muzeum zlata.
9. den – Možnost krátkého výstupu na horu CHACALTAYA (5400 m) - za příznivých klimatických podmínek výjezd až na horní parkoviště v nadmořské
výšce více než 5000 metrů a výhled na okolní fotogenické vrcholy HUAYNA POTOSI a ILLIMANI, a za
obzvlášť dobré viditelnosti až na jezero TITICACA.
10. den – Přesun pronajatým busem do CHILE: na
bolívijské straně průjezd NP SAJAMA se stejnojmenným nejvyšším vrcholem Bolívie vulkánem SAJAMOU
(6542 m), poté návštěva jednoho z nejkrásnějších chilských národních parků - NP LAUCA s andskou přírodou, vikuňami, viscachami, guanacy, překrásnými výhledy, nádhernými sopkami PARINACOTA
a POMERAPE s bílou čepicí, které se zrcadlí v lagunách
Chungara a Cotacotani, koupání v termálních pramenech, ubyt. v jednoduchých bungalovech (prosté dvoulůžk. pokoje s vl. přísl.) v horské osadě PUTRE.
11. den – Přejezd pronajatým minibusem severní
částí pouště ATACAMA s typickými kaktusy „candelabros“ a se skalními obrazci – geoglyfy a oázou
v údolí Lluta až k pobřeží Tichého oceánu, správní
centrum a plážové letovisko ARICA - nejsušší místo
na světě, vrchol EL MORO - dějiště nejvýznamnější
bitvy pacifické války.
12. – 13. den – Zpět do Peru, AREQUIPA - „bílé město“

s nejkrásnějšími skvosty španělské koloniální architektury v malebné poloze na úpatí vulkánu Nevado
Misti (5600 m), prohlídka „města ve městě“ - mystického kláštera SANTA CATALINA.
14. den – Přelet do Limy, prohlídka centra peruánské
metropole, noční přesun luxusním busem do Huarazu.
15. - 17. den - HUARÁZ - horské středisko v NP HUASCARÁN (CORDILLERA BLANCA) s výhledem na
15 pětitisícovek: jednodenní výlet ke smaragdově
zbarveným jezerům LLANGANUCO s výhledy na nejvyšší horu Peru HUASCARAN (6768 m) a s návštěvou
pomníčku výpravy čsl. horolezců z roku 1970 a města
YUNGAY pohřbeného pod lavinou. Návštěva arch.
lokality s pozůstatky nejstarší kultury v Peru CHAVÍN
DE HUANTAR s podzemními chrámy, návrat do LIMY.
18. - 19. den – LIMA - prohlídka peruánské metropole
(Zoo, botanická zahrada, archeologické památky
v Parque de las Leyendas, MercadoIndio - nákup suvenýrů atd.), návrat do ČR.

Číslo záj.
Termín
Cena
604-01
23.4. – 11.5.
87 990,604-02
1.7. – 19.7.
89 990,604-03
3.9. – 21.9.
87 990,604-04
10.9. – 28.9.
87 990,Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha - Lima vč. let.
tax a poplatků, vnitrostátní letenky Lima-Cuzco a Arequipa-Lima vč. let. tax a poplatků, veškerou místní dopravu v rámci programu (vlak na Machu Picchu, plavbu
po jezeru Titicaca, autobusy, minibusy, taxi), 15-16x ubytování v turistických hotelech latinskoamerického standardu se snídaní (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x
noční přejezd dálkovým autobusem, vedoucí zájezdu,
pojištění léč. výloh a storna do 15 000 Kč, piknik při
výletu v Chile 10. den.
Fakultativně: 1/1 pokoj – 7400 Kč (povinný při nedoobsazení). Připojištění vyššího storna do 80 000 Kč
- 700 Kč/os.

Kandy

INDICKÁ GOA - KRÁSKA ORIENTU
Program zájezdu:
1. den - Odlet z ČR do Indie.
2. den - Přílet do GOY, transfer na ubytování do ****hotelu na břehu Arabského moře nedaleko pohádkové
pláže s bělostným pískem.
3. den - První výlet na severní stranu státu Goa.
Po cestě zastavíme u několika pláží přerušovaných jen
občasnými říčkami či kouzelnými skalisky. Dorazíme
k vesničce VAGATOR s původními domky zemědělců,
jímž vévodí červené valy čaporské pevnosti a která se
chlubí širokou pláží BIG VAGATOR BEACH. Na této pláži
se vykoupeme, chvíli poležíme, protože hned vedle
musíme objevit i sousední, schovanou pláž OZRAN,
na jejímž jižním konci stojí jakési kavárničky nabízející
něco malého, ne však nic nudného, k zakousnutí. A pak
už se přesuneme kousek dále, na samé úpatí mysu
vybíhajícího od Vagatoru, do vesnice ČAPORA. Vyšplháme pěšky na kopec, jemuž vévodí ruina pevnosti
s hradbami z červeného kamene, kterou zde postavili
Portugalci v r. 1617 a ze které je úžasná vyhlídka. Dále
pokračujeme do vesnice ARAMBOL, za kterou leží rajská pláž PARADISE obehnaná strmými útesy. Můžete
vyzkoušet jezírko se sladkou vodou, která pochází
z horkého vřídla.
4. den - Snídaně, volný den, relaxace na pláži.
5. den - Snídaně, celodenní výlet na tropický ostrov
GRAND ISLAND (při plavbě můžeme zahlédnout i delfíny), abychom si zašnorchlovali v magických vodách
plných pestrobarevných ryb.
6. den - Putování za kulturou do vnitrozemí Goy, k nejvyšším vodopádům v Indii DÚDHSAGAR ležícím
v horách Západního Ghátu a zároveň v přírodní rezervaci BHAGVÁN MAHÁVÍR, která je útočištěm levhartů,
jelenů, gaurů a slonů. Vodopády se řítí z výšky 600 m
obrovskou rychlostí v mohutných kaskádách
do zelené tůně. Při cestě zpět prozkoumáme okolí
města PONDA, kde se v rozsáhlých údolích rozprostírá
asi tucet hinduistických chrámů ze 17. - 18. st. Navštívíme ty nejzajímavější - nejbohatší chrám ŠRÍ MANGUEŠ s rozsáhlou posvátnou vodní nádrží zasvěcený
Šivovi a ŠRÍMAHALSA zasvěcený Višnuovi. Večerní
prohlídku věnujeme městu STARÁ GOA (VELHA GOA),
které bývalo hlavním městem portugalské Indie.
Na hotel se vrátíme večer.
7. den - Volný den, individuálně možnost výletu motorkovým taxíkem do exotického letoviska ANDŽUNA
s možností nákupu tradičních suvenýrů.
8. den - Dopoledne dorazíme do PŘÍRODNÍ REZERVACE BONDLA výjimečné pro bohatou flóru, ale také
pro zajímavé druhy divokých zvířat - divoká prasata,
opice, indičtí bizony gauři, hyeny, levharti či gazely.
Zelené městečko LUTOLIM s koloniálními paláci z dob
největší slávy portugalského impéria. Skanzen ANCESTRAL GÓA. Pak se po klikaté cestě přesuneme na
krásnou pláž. Večer si užijeme rozlučkovou góanskou
večeři (rybí speciality).
9. den - Snídaně, poslední nákupy, odlet domů.
10. den - Přílet do ČR.
Poznámka: V případě nepříznivé návaznosti letů do
Goy může být do programu 2. dne navíc na náklady CK
zařazena prohlídka Bombaje a do Goy se přiletí až
v pozdních večerních hodinách.

Číslo záj.
Termín
Cena
605-01
2022
Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Goa vč. let.
tax a poplatků cca 18 500 Kč, transfery klimatizovaným minibusem a džípy k vodopádu Dúdhsagar, lodní
výlet na ostrov Grand Island (vč. barbecue a nápojů),
7x ubytování v hotelu**** se snídaní, 1x góanská večeře, průvodce.
Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 6000 Kč (povinný při nedoobsazení), 6x večeře 3000 Kč/os., poj. léč. výloh
včetně rozšířeného storna (do 40 000 Kč) 700 Kč,
vízum 2500 Kč.

SRÍ LANKA
ostrov památek, čajovníkových
plantáží a exotické flory i fauny
Oblíbený zájezd na exotickou Srí Lanku, nacházející
se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického
oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země”
a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů
i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou,
bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony,
čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy na Srí Lanku.
2. den – Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hl. města
Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face
green, odpoledne odjezd do hotelu.
3. den – Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO),
bývalé hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri
aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.
4. den – Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí
Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého
kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než
8900 m2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti,
kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná
nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů,
sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky
ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5. den – Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož
vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv.
osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních
nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou
vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen
a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – překrásně
zdobené jeskyně s mnoha symboly buddhismu a hin-

duismu, fresky zachycující život Buddhy a události
sinhálské historie. Průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských
králů KANDY (UNESCO), ležícího na stejnojmenném
jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka
v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením
jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den – Návštěva nejposvátnějšího buddhistického
místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám
Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub)
a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky
Mahaweli Ganga. Seznámíme se s ﬂórou Srí Lanky,
atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy “Coco
de Mer”. Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů
a safírů formou videoprojekce. V podvečer možnost
shlédnout tradiční srílanské představení - Kandyjští
tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7. den – Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL
COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého
procesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny
zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala
(2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla”- sídelní místo Britů.
8. den – NP HORTON PLAINS (UNESCO), fakult. výlet
do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř
a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve
výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh
(cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER’S
FALLS až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina
Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem,
odtud název vyhlídky a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá ﬂóra a fauna, krásné výhledy
po vysočině. Ostatní individuální volno, odpoledne
společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9. den – Volný den, koupání v INDICKÉM OCEÁNU,
v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet
s průvodcem do ČR.
10. den – Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
Oba termíny průvodcuje Petr Horák.
Číslo záj.
606-01
606-02
607-01
607-02

Termín
7.3. – 16.3.
21.11. – 30.11.
*7.3. – 20.3.
*21.11. – 4.12.

Cena
40 990,40 990,67 490,67 490,-

*Program rozšířený o 4 dny pobytu na Maledivách.
Program žádejte v CK nebo na www.ckmayer.cz
Cena zahrnuje: letenku na Sri Lanku a zpět včetně let.
tax, dopravu mikrobusem nebo autobusem
po ostrově, průvodce, místního průvodce, 7x ubytování
v hotelích***/****, 7x polopenzi.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a rozšířeného
storna 700 Kč, 1/1 pokoj 6900 Kč/*14 900 Kč (povinné
při nedoobsazení).
Vstupní vízum: turistické vízum cca 35 $, o aktuální
výši budeme informovat.
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Taj Mahal

Khajuraho

Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

INDIE - ZLATÝ TROJÚHELNÍK
a kraj maharádžů
RADŽASTHÁN

Orčha

Dillí

+ Váránasí, Órčha, erotické Khajuráho
Náš zájezd Vás zavede k nejvelkolepějším památkám Indie,
ke kterým bezesporu patří běloskvoucí Taj Mahal, růžové
město Jaipur i pevnosti a paláce maharádžů v kraji Radžasthán. Zajedeme i na jih Radžasthánu, kde se nachází
nádherné džinistické chrámy, které svou zdobností připomínají Alhambru. Při našem velkém okruhu navštívíte i další
významné turistické magnety – posvátné Váránasí, starodávnou Órčhu, erotické Khajuráho.
Nově vnitřní přelety místo vlaků
Program zájezdu:
1. den – V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí.
2. den – V ranních hodinách přílet do DILLÍ (Delhi).
Dopoledne první část prohlídky DILLÍ. Staré město Shahjahanabad, největší měšita v Indii Jama Masjid. Nové Dillí,
průjezd kolem vládních budov a velvyslanectví, Brána Indie. Zastávka v Raj Ghat - památník M. Ghándího. Hinduistický chrám Lakshmi-Narayan aj. Ubytování v hotelu.
3. den – Dopoledne přejezd z Dillí do AGRY. Prohlídka
Velké červené pevnosti v Agře a slavného TAJ MAHAL.
Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal. Nocleh
v Agře.
4. den – Dopoledne přejezd z Agry do JAIPURU (Džajpúr).
Po cestě zastávka v opuštěném městě FATÉHPUR SÍKRÍ.
Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským
dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny.
5. den – Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného
také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte
pevnost AMBER FORT (vyjížďka na pevnost v džípech
či na slonech), městský palác, exotický Havá Mahal neboli „palác větrů“ aj.
6. den – PUSHKAR (Puškar) – významné poutní město
s jezery a 400 chrámy. Pyšní se 52 ghóty, kde zbožní hinduisté smývají své hříchy a dalo by se tak nazvat „zmenšeným Varanásí“. Nocleh.
7. den – Přejezd do Jodhpuru. JODHPUR (Džódhpur) –
město ztělesňující romantiku Rádžastánu má majestátní
pevnost Mehrángarh vypínající se nad honosnými paláci,
bahnitými bazary a pouští Thár. Nocleh.
8. den – Přejezd do MOUNT ABU – jediná horská stanice
v Rádžastánu. Projížďka po jezeře Nakki, které je vroubeno koloniálními sídly a letními paláci rádžpútských
vládců. Nocleh.
Ranakpur
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Ranakpur

9. den – DILVARA – džinistické chrámy v Dilváře patří
mezi nejúchvatnější pamětihodnosti v zemi. Skupina 5
mramorových chrámů vyniká neuvěřitelně spletitou
a jemnou kamennou dekorací. Skulpturální detaily na branách, pilířích stropech návštěvníkům berou dech. Přejezd
na nocleh do Udajpuru.
10. den – RANAKPUR – unikátní chrámový komplex
v pohoří Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádimáthův
chrám, který je jedním z pěti nejposvátnějších míst pro
džinisty. KUMBHALGARH – mohutná pevnost s hradbami, které se jako had vinou na svazích pohoří Arávalí
do výšky 1050 m. Říkalo se jí také „Oko Méváru“, neboť
panoramatický výhled sahá kilometry daleko. Nocleh.
11. den – UDAJPUR – pohádkové město, jehož mramorové paláce a jezera obklopuje prstenec kopců. Městský
palác, dílo s jedinečnou architekturou je komplex několika paláců a je nejrozlehlejší v Rádžastánu. Nocleh.
Udajpur

16. den - Dokončení prohlídky DILLÍ. Historický areál
v Mehrauli (UNESCO) - Qutub Minar (nejvyšší cihlový
minaret na světě), dále světoznámý Lotosový chrám aj.
Pozdě večer transfer na letiště.
17. den - V časných ranních hodinách odlet do Prahy.
Program připravila Ing. Martina Kosková
Číslo záj.
608-01

Termín
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Dillí – Praha včetně letištních tax, 14x nocleh v hotelích ***/****, 14x polopenzi,
3 x vnitřní přelety Udajpur – Dillí, Dillí – Varanasi, Varanasi – Khajuraho, přejezd vlakem Jhansi – Dillí, vstupy
dle programu, projížďku lodí po Ganze, výjezd k pevnosti
Amber na slonech nebo džípy, průvodce, místní průvodce, dopravu dle programu autobusem či minibusem.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
1550 Kč, 1/1 pokoj 11 290 Kč (povinný).
Cena nezahrnuje: indické vízum, spropitné.
Nebude-li k dispozici přelet Varanasi – Khajuraho, bude
cesta absolvována pozemní cestou mikrobusem nebo
nočním vlakem.
Jaipur

12. den - Přelet do Varanasi s přestupem v Dillí. Nocleh.
13. den - Časně ráno projížďka na loďkách po řece
Ganze. Prohlídka VARANÁSÍ, které je také nazýváno
„věčným městem“. Leží na břehu posvátné řeky Gangy.
Návštěva textilních přádelen v muslimské čtvrti nebo
tzv. Zlatý chrám boha Shivy. Uličky a bazary starého
města patří k nejstarším v Indii. Odpoledne návštěva
Sarnathu. SARNATH je jedním z nejvýznamnějších budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se
svými pěti učni a konal zde své první kázání poté, co
došel osvícení. Prohlédnout si zde můžete Ashokův
sloup, budhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu Nocleh.
14. den - Přelet do Kajuraha. Odpoledne prohlídka
chrámů KHAJURAHO (světová památka UNESCO), chrám
je proslaven erotickými sochami a řezbami jejichž předlohou byla slavná Kamasutra. Původně se zde nacházelo
85 objektů, dnes jich je dochovaných pouze 22. Nocleh
v Khajurahu., transfer do hotelu. Nocleh.
15. den - Transfer busem do Jhansi. Cestou ÓRČHA –
historické místo s malebnou polohou na skalnatém
ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako
sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Cesta
vlakem do Dillí. Nocleh.

K zájezdu budeme na jaře pořádat prezentaci pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.
Amber Fort

Madurai

INDIE - ZLATÝ TROJÚHELNÍK,
Khajuraho, Varanásí + NEPÁL
Program zájezdu:
Nutná včasná rezervace
1. den - Odlet z Prahy do Indie.
2. den - V případě včasného příletu část prohlídky DILLÍ.
Největší mešita v Indii Jama Masjid. Dále procházka
kolem Indian Gate, průjezd kolem vládních budov
v Novém Dillí, prohlídka Humayunovy hrobky (UNESCO).
3. den – Dopoledne prohlídka pamětihodností metropole
DILLÍ, např. historického areálu v MEHRAULI (UNESCO)
- Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na světě) aj.
Odpoledne přejezd do Jaipuru.
4. den – Prohlídka JAIPURU, nazývaného také jako
Růžové město. Během prohlídky navštívíte nádhernou
pevnost AMBER FORT (vyjížďka na pevnost), která Vás
uchvátí svými zdobenými interiéry, dále navštívíme městský palác, exotický Havá Mahal neboli „palác větrů“ aj.
5. den - Přejezd do Agry. Po cestě zastávka v opuštěném
„městě duchů“ FATÉHPUR SÍKRÍ. Město, které zůstalo
dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce,
jehož odstíny hrají jemnými růžovými odstíny.
6. den – Celodenní prohlídka nezapomenutelného města
AGRA. Prohlídka Velké červené pevnosti v Agře a slavného mauzolea TAJ MAHAL. Tento nádherný palác byl
postaven císařem Shah Jahan na památku jeho ženy
Mumtaz Mahal. Nocleh v Agře.
7. den – Dopoledne přejezd vlakem do Jhansi . Pokračování mikrobusem do Khajuráha. Cestou ÓRČHA – historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově
v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město
bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury.
8. den - Prohlídka chrámů KHAJURAHO \(světová
památka UNESCO), chrámy jsou proslaveny erotickými
sochami a řezbami, jejichž předlohou byla slavná Kamasutra. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich je
dochovaných pouze 22. Odpoledne přelet do Varanásí.
9. den - Časně ráno projížďka na loďkách po řece Ganze.
Prohlídka VARANÁSÍ , které je také nazýváno „věčným
městem“. Návštěva textilních přádelen v muslimské
čtvrti nebo tzv. Zlatý chrám boha Shivy. Odpoledne návštěva SARNATHU, které je jedním z nejvýznamnějších
budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se
svými pěti učni a konal zde své první kázání poté, co
došel osvícení.
10. den – Dopoledne přelet do DILLÍ. Podle času příletu
1.den odpočinek nebo pokračování v prohlídce Dillí.
11. den – Přelet do KÁTHMANDÚ. Podle času letu případně začátek prohlídky Káthmandú.
12. den - KATHMANDU – živá obchodní čtvrť Thamal,
hlavní historické náměstí Durbar s Královským palácem,
tajemný chrám Pashupatinath s gháty – místo přirovnávané k indickému Varánásí, Boudhanath stúpa, chrám
Svájambhů přezdívaný též „Opičí chrám“ s pěknými
výhledy na Kathmandu.
13. den - KATHMANDU – dříve samostatné královské
město PATAN , které si stále zachovává rázovitou atmosféru a proti centrálnímu Kathmandu působí klidněji historií dýchající působivé náměstí Durbar s krásnými
chrámy, uličky s řemeslnými dílnami, podmanivý Zlatý
chrám aj. Přejezd do světoznámé POKHARY – města ležícího u jezera PHEWA.

Patan

14. den - POKHARA – ranní výjezd a krátký výstup na
vyhlídku SARANGKOT odkud se za příznivého počasí otevírá výhled na Himalájské velikány včetně osmitisícovky
Annapurna. World Peace Pagoda, vodopády Davis Falls,
jeskyně Gupteshwor, možnost projížďky po jezeře.
15. den - Odjezd z Pokhary. Po cestě prohlídka malebného městečka BANDIPUR, které leží na úchvatném horském hřebeni. Panoramatické výhledy na Himaláje na
skupinu kolem osmitisícovky Manáslu. Dojezd do horského městečka NAGARKOTU.
16 den - NAGARKOT – vyhlídka na hlavní velikány Himalájí.
Procházka po hřebeni s výhledy na údolí a okolní krajinu.
Při troše štěstí lze vidět i Mt.Everest. Sjezd do „perly
Nepálu“ historického města BHAKTAPUR, kde domy
a chrámy z tmavého vyřezávaného dřeva a růžových cihel
jsou zdobené množstvím působivých kamenných soch.
17. den – 18. den - Odlet z Kathmandu do Prahy, přílet.
Číslo záj.
609-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha – Dillí - Kathmandu –
Praha, 14x nocleh v hotelích***, 14x polopenzi, vnitřní
přelet Khajuraho – Varanasi, přejezd vlakem Agra –
Jhansi, vstupy dle programu v Indii, projížďku lodí po
Ganze, výjezd k pevnosti Amber na slonech nebo džípy,
průvodce, místní průvodce v Indii, dopravu dle programu
autobusem či minibusem.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna 1600 Kč.
Cena nezahrnuje: víza, spropitné.
Nebude-li k dispozici přelet Khajuraho – Varanasi, bude
cesta absolvována mikrobusem nebo nočním vlakem.

KRÁSY STŘEDNÍ A JIŽNÍ INDIE
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy do Indie.
2. den – Přílet do Indie. V případě časného příletu začátek
prohlídky Bombaje. Město BOMBAJ, hlavní město Maharáštry je nepochybně nejdynamičtějším a nejkosmopolitnějším městem Indie.
3. den – Výlet na ostrov ELEPHANTA, kde se nachází
jeskynní chrámy (UNESCO) pocházející již z 6. století.
Uvnitř jeskyní uvidíte jedny z nejúchvatnějších ukázek
indického sochařství.
4. den – BOMBAJ - dopoledne prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města – slavná Brána Indie, Centrální Viktoriino nádraží (UNESCO), Muzeum Prince
Waleského vyhlášené umělecko-řemeslnými sbírkami,
procházka po promenádě Marina Drive aj. Odpoledne
přejezd vlakem do města Aurangabad.
5. den – Návštěva slavných jeskyní v ADŽANTĚ. Třicet
jeskyní vytesaných do čedičové skály ve tvaru půlměsíce

zde zdobí zázračně zachované živé malby z doby před 2
tisíci lety. Cestou zpět návštěva památky Bibi ka Maqbara
na okraji města AURANGABAD, která se tyčí uprostřed
rozlehlé mughalské zahrady a je napodobeninou slavného Tádž Mahálu a jako on je zdobena mramorem.
6. den – Prohlídka vrcholu indické skalní architektury –
jeskyní v ELLOŘE. Po tři staletí se zde budoval komplex
34 jeskyní, které jsou spojeny s buddhistickým, hinduistickým i džinistickým náboženstvím. Večer návrat zpět
do Bombaje.
7. den – Ráno přelet do Bangalore. Prohlídka centra
města BANGALORE, které je centrem průmyslu informačních technologií, a proto přezdívané indické „Silicon
Valley“. Červená zahrada Lalbagh, Palác Tipú Sultána,
Bull temple aj.
8. den – Návštěva chrámu KESHAVA. Kéšavův chrám
představuje jednu z nejkrásnějších ukázek hójašálské
architektury, jeho svatyně mají nádhernou výzdobu
s propracovanými zvířecími a květinovými motivy. Dále
návštěva města ŠRÍRANGAPATTANAM na řece Kávérí
s chrámem boha Višnua.
9. den – Prohlídka města MYSORE (Maisúr) – nazývaného
„Město paláců“, které bylo skoro 600 let hlavním sídlem
mocného království. Návštěva rozlehlého pohádkového
Maisúrského paláce, odkud vládl legendární sultán Tipú.
Odpoledne přejezd do Ooty.
10. den – Den věnovaný bohaté přírodě MODRÝCH HOR
v pohoří Západní Ghát. Oblast s příjemným mírným klimatem, rozsáhlými čajovými plantážemi a ovocnými
sady. Horské středisko OOTY s vyhlášenou Růžovou
zahradou, jízda horskou historickou železnicí Nilgiri
Mountain Railway, zapsanou na seznamu UNESCO.
11. den – Dopolední přejezd do města MADURAI. Město
je jedním z nejstarších měst světa a pro hinduisty je svatým poutním místem, nádherný chrámový komplex Šrí
Minákší s bohatě zdobenými pestrobarevnými chrámovými věžemi a skvostný palác Tirumály Nájaky, který
bývá označován za jeden z divů Indie a který je příkladem
hinduisticko-islámské architektury 17. st.
12. den – Přejezd do NP PERIYAR, který je také nazýván
„Tygří rezervace Periyar“ a je vyhlášený bohatou ﬂórou a
faunou. Zde se také nachází věhlasné plantáže koření.
13. den – Lodní výlet po JEZEŘE PERIYAR s pozorováním
volně žijící zvěře. Tento park je považován za jednu z nejkrásnějších přírodních rezervací Indie. Poté přejezd do
ALLEPPEY. Nalodění na hausbót a romantická plavba po
kanálech a poloslané laguně „backwaters“, která je od
moře oddělena písečnými dunami a řadou palem.
14. den – KÓČÍN – někdy označován jako „Královna moře“,
nejstarší portugalská kolonie založená objevitelem
Vasco da Gama. Večer přelet do Bombaje.
15. den - Odlet do Prahy.
Číslo záj.
610-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha – Bombaj– Praha, 13x
nocleh v hotelích***, 13x polopenzi, vnitřní přelety,
vstupy dle programu, plavbu po jezeře Periyar a kanálech v Kerale, jízdu historickým vláčkem, průvodce,
místní průvodce, dopravu dle programu minibusem.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna 1450 Kč.
Cena nezahrnuje: indické vízum, spropitné.
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Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

INDIE - ZLATÝ TROJÚHELNÍK

Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy do Indie
2. den - V případě včasného příletu část prohlídky
DILLÍ. Největší mešita v Indii Jama Masjid. Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), průjezd kolem
vládních budov v Novém Dillí. Odpoledne prohlídka
Humayunovy hrobky (UNESCO).
3. den – Dopoledne prohlídka pamětihodností metropole DILLÍ, např. historického areálu v MEHRAULI
(UNESCO) - Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na
světě) aj. Odpoledne přejezd do Jaipuru.
4. den – Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného
také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte
nádhernou pevnost AMBER FORT (vyjížďka na pevnost
v džípech či slonech), která Vás uchvátí svými zdobenými interiéry, dále navštívíme městský palác, exotický
Havá Mahal neboli „palác větrů“ aj.

Číslo záj.
611-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Dillí – Praha
včetně letištních tax, 6x nocleh v hotelích***, 6x polopenzi, vstupy dle programu, výjezd k pevnosti Amber
na slonech nebo džípy, průvodce, místní průvodce, dopravu dle programu autobusem či minibusem.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna 600 Kč.
Cena nezahrnuje: indické vízum, spropitné.

KRÁSY NEPÁLU

5. den - Přejezd z Jaipuru do Agry. Po cestě zastávka
v opuštěném „městě duchů“ FATÉHPUR SÍKRÍ. Město,
které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským
dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny.
6. den – Celodenní prohlídka nezapomenutelného
města AGRA. Prohlídka Velké červené pevnosti v Agře
a slavného mauzolea TAJ MAHAL. Tento nádherný
palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku
jeho ženy Mumtaz Mahal. Dále návštěva pěkných hrobek Sikandra a ev. Itimádudaula. Nocleh v Agře.
7. den – Přejezd z Agry do Dillí. V pozdním odpoledni
pokračování prohlídky DILLÍ.
8. den – Odjezd z Dillí.
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Zájezd do země ležící pod nejvyššími velikány Himalájí,
země s úžasnou přírodou i duchovní atmosférou díky
množství nádherných chrámů a klášterů. To vše pro nás
vytváří pestrý barevný obraz spojení přírody a života
v této zemi. Na tomto zájezdu navštívíme nejen nádherná historická místa např. Patan a Baktapur , ale také
přírodní krásy a vyhlídky na hřeben Himalájí např. Nagargot, Bandipur nebo Sarangot.
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy.
2. den - Přílet do Kathmandu.
3. den - KATHMANDU – živá obchodní čtvrť Thamal,
hlavní historické náměstí Durbar s Královským palácem, tajemný chrám Pashupatinath s gháty – místo přirovnávané k indickému Varánásí (řeka Bagmati se vlévá
do posvátné Gangy), Boudhanath stúpa, chrám Svájambhů přezdívaný též „Opičí chrám“ s pěknými výhledy
na Kathmandu.
4.den - KATHMANDU – dříve samostatné královské
město PATAN, které si stále zachovává rázovitou atmosféru a proti centrálnímu Kathmandu působí klidněji historií dýchající působivé náměstí Durbar s krásnými
chrámy, uličky s řemeslnými dílnami, podmanivý Zlatý
chrám aj.
5. den - Přejezd do světoznámé POKHARY – města ležícího u jezera PHEWA. Odpolední procházka, možnost
projížďky po jezeře.
6. den - POKHARA – ranní výjezd a krátký výstup na
vyhlídku SARANGKOT odkud se za příznivého počasí
otevírá výhled na Himalájské velikány včetně osmitisícovky Annapurna. World Peace Pagoda, vodopády
Davis Falls, jeskyně Gupteshwor.

7. den - Odjezd z Pokhary. Po cestě prohlídka malebného městečka BANDIPUR, které leží na úchvatném
horském hřebeni. Panoramatické výhledy na Himaláje
na skupinu kolem osmitisícovky Manáslu. Dojezd do
horského městečka NAGARKOTU.
8. den - NAGARKOT – ranní vyhlídka na hlavní velikány
Himalájí. Procházka po hřebeni s výhledy na údolí a
okolní krajinu. Při troše štěstí lze vidět i Mt.Everest.
Sjezd do „perly Nepálu“ historického města BHAKTAPUR, kde domy a chrámy z tmavého vyřezávaného
dřeva a růžových cihel jsou zdobené množstvím působivých kamenných soch.
9. den - Odlet z Kathmandu do Prahy nebo pokračování
do Indie.
Pořadí návštěvy jednotlivých míst může být pozměněno.
Číslo záj.
612-01

Termín
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Kathmandu
– Praha včetně letištních tax, 7x nocleh v hotelích***,
7x polopenzi, průvodce, dopravu dle programu minibusem.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna 650 Kč.
Cena nezahrnuje: vízum, spropitné.

INDIE - ZLATÝ TROJÚHELNÍK
A KRÁSY NEPÁLU
Program zahrnuje sloučení obou výše uvedených zájezdů.

Číslo záj.
613-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Dillí – Kathmandu – Praha včetně letištních tax, 13x nocleh v hotelích***, 13x polopenzi, vstupy dle programu v Indii,
výjezd k pevnosti Amber na slonech nebo džípy, průvodce, místní průvodce v Indii, dopravu dle programu
minibusem.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna 1450 Kč.
Cena nezahrnuje: víza, spropitné.

Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

pickým ovocem, krátká procházka pod palmami, pozorování každodenního poklidného života místních vesničanů. Zastávka na tradiční čaj s medem, možnost
ochutnávky exotického ovoce, seznámení s jeho pěstováním. Návštěva manufaktury na zpracování kokosu.
Návrat do Saigonu, nocleh.
13. den - Volno před odletem ze Saigonu do Prahy.
14. den – Návrat do Prahy 13. nebo 14. den.

VIETNAM – VELKÝ OKRUH
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy.
2. den – Přílet do Hanoje, ubytování v hotelu.
3. den – Prohlídka hlavního města HANOJE, Pagoda jediného sloupu, Tran Quoc Pagoda – nejstarší svatyně
ve městě, položená na okraji Západního jezera. Po
obědě Chrám literatury a vietnamská nejstarší universita z 11.století, udržované zahrady a historické budovy.
Projížďka rikšami ulicemi Staré čtvrti. Zastávka u jezera
Hoan Kiem, které je spojeno s místními legendami,
chrám Ngoc Son, návštěva představení vodních loutek.
Noční lehátkový vlak do Lao Cai.

4. den – Výjezd do horské vesnice SA-PA při úpatí nejvyšší hory Vietnamu (Fan Si Pan 3143 m) nedaleko čínských hranic. Sapa je obklopena bujnou zelení a rýžovými terasami. 2 km trek do jedné z domorodých vesnic
CAT CAT, jež je domovem národa H´mong, příležitost
poznat zdejší způsob života. Dále návštěva vesnice
PHIN, kde žije jiné etnikum – Dzaové. Možnost nákupu
ručně tkaných výrobků od místních žen. Prohlídka
JESKYNĚ TA PHIN. Nocleh v hotelu v Sa-Pa.
5. den – Výlet do domorodé vesnice LAO CHAI (H´mongové), lehký trek ÚDOLÍM MUONG HOA, s nádhernými
sceneriemi do vesnice Ta Van (Dzaové). Jízda do průsmyku TRAM TON a vycházka ke Stříbrnému vodopádu
BAC. Návrat do Lao Cai a noční lehátkový vlak zpět do
Hanoje.
6. den – Cesta do zátoky HA LONG (UNESCO) s více než
3000 vápencovými ostrůvky vystupujícími ze smaragdově zbarvené vody Tonkinského zálivu. Nalodění na
tradiční místní loď(džunka), plavba po zátoce, pozorování útesů, skalních výběžků, pláží, plovoucích ostrovů,
jeskyní. Návštěva jedné z nejkrásnějších JESKYŇ THIEN
CUNG. Koupání, odpočinek, jídlo a nocleh na lodi.
7. den – Časně ráno cvičení Tai Chi na palubě lodi a pozorování východu slunce. Brunch během plavby zpět
po zátoce Ha Long, transfer na letiště, přelet do Hue,
ubytování v hotelu.
8. den – HUE – sídelní město poslední vietnamské královské dynastie, první místo ve Vietnamu zapsané do
seznamu UNESCO. Návštěva pagody Thien Mu stojící
na břehu Voňavé řeky, prohlídka královského paláce,
kde žila vládnoucí dynastie mezi lety 1802 -1945 (Vlajková věž, brána Ngo Mon, palác Thai Hoa, Zakázané
Purpurové město aj.). Odpoledne hrobka Tu Duc králebásníka, která je umístěna uprostřed nádherné zahrady
s jezerem a elegantními pavilóny. Poté přejezd do historického přístavního města Hoi An ubytování v hotelu.

9. den – Svatyně MY SON – kdysi hlavní náboženské
centrum Chamů, významem srovnatelné s kambodžským Angkor Watem, thajskou Ayutthayou a indonéským Borobudurem, věže a malé chrámky postavené
v období mezi 7. a 13.stoletím z červených cihel. Odpoledne pěší prohlídka starého města HOI AN (UNESCO).
Japonský krytý most, čínský společenský dům, museum, místní tržiště, umělecké galerie, suvenýry, krejčovské dílny. Návštěva lampiónové dílny, seznámení
s druhy svítidel, jejich výrobou, možnost vlastní tvorby.
Nocleh v Hoi An.
10. den - Přelet do SAIGONU, ubytování v Saigonu.
11. den – Návštěva tunelů CU CHI. Jedná se o rozsáhlý
systém tunelů vyhloubených během let 1948-1968. Toto
podzemní město sloužilo k úkrytu vojáků i obyvatel,
ke skladování zbraní, byla zde nemocnice, kuchyně. Za
vietnamské války bylo místo těžce bombardováno.
V roce 1988 byla část areálu zpřístupněna turistům.
Návrat do SAIGONU a prohlídka sídla bývalých indočínských guvernérů a později prezidenta Jihovietnamské republiky – tzv. Paláce Sjednocení. Katedrála Notre
Dame a živý trh Ben Thanh, nocleh v Saigonu.
12. den - Výlet do delty MEKONGU - nejmohutnější řeky
JV Asie, plavba po kanálu Vam Xep podél sadů s tro-

Číslo záj.
614-01

Termín
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu vč. letištních tax do
Vietnamu a zpět, vnitrostátní přelety Hanoj - Hue, Hoi AnSaigon, lodní plavby a přejezdy busem/minibusem dle programu, 11x ubytování - 2x noční lehátkový vlak Hanoj-Lao
Cai a zpět, 8x nocleh v hotelu***, 1 x nocleh loď (džunka),
8x snídaně, 7x oběd nebo večeře, český a místní průvodce,
vstupy (dle programu).
Cena nezahrnuje: vízum.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
1400 Kč, 1/1 pokoj 8800 Kč (povinný při nedoobsazení).
K zájezdu budeme na jaře pořádat prezentaci pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Myslete na DOVOLENOU
bez STAROSTÍ.

s cestovním
Vždy a všude
IQA.
UN
pojištěním

Bangkok

Angkor Wat

Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

THAJSKO - velký okruh
+ KAMBODŽA
Vydejte se s námi do pohádkové země – exotického
Thajska. Náš zájezd zahrnuje jak překrásné kulturní
památky připomínající bohatou historii (Khmérské období – Lop Buri, období Sukhotai – památky v Sukhothai, období Ayutthaya – chrámy v Ayutthayi a pozdější
Lanna, Rattnakosin - nádherné chrámy v Bangkoku)
i přírodní skvosty této země NP Doi Ithanon. K zájezdu
je nově připojena návštěva jedinečné chrámové oblasti
v Kambodži - světoznámý Angkor Wat.
Nutná včasná rezervace
Bangkok

Program zájezdu:
1. den – Odlet do Bangkoku.
2. den – Přílet do Bangkoku, ubytování. Tento den
program v Bangkoku záleží na času příletu, památky
mohou být navštíveny až další den. BANGKOK je
7-mi milionová metropole, kde poznáte lesk i bídu,
spousty paradoxů, čtvrti plné moderních mrakodrapů,
které se za rohem mění v zapáchající slam. Z letiště
okružní jízda městem, seznámení se s místní kulturou,
návštěva nejstaršího chrámu ve městě WAT PO, nádherného khmérského chrámu WAT ARUN, místních
trhů s ovocem a zeleninou, a ČÍNSKÉHO MĚSTA
s chrámem WAT TRAIMIT s největší sochou Buddhy
vytesaného z valounu zlata. Pozdě odpoledne odjezd
na hotel do čtvrti SUKHUMVIT.
3. den – Celodenní program v BANGKOKU – brzy ráno
navštívíme nejkrásnější a nejpompéznější palác
v Thajsku – ROYAL PALACE – královský palác s nejposvátnější soškou Buddhy v zemi. Poté si projedeme
loďkou část řeky CHAO PHRAYA a jejích přilehlých
kanálů. Odpoledne procházka po první baťůžkářské
ulici KHAO SAN ROAD. Projížďka tuk tuky (místní motorizované tříkolky) ke krásnému chrámu WAT SAKET
s vyhlídkou na Bangkok.
4. den – Výlet na severozápad od hlavního města.
Nejdříve zastávka v městečku MAEKLONG, které je
známé svým trhem na vlakových kolejích, který se
musí na chvíli uklidit, když projíždí vlak. Poté známý
PLOVOUCÍ TRH v okolí městečka DAMNOEN SADUAK,
kde si uděláme projížďku loďkami zemědělskou oblastí po zavlažovacích kanálech, po kterých dojedeme
až na hlavní kanál, kde se vaří a obchoduje na loďkách. Odpoledne se podíváme ke známému železničnímu mostu přes ŘEKU KWAI, proslaveného z knižního a filmového zpracování. Tento most byl jedním
z klíčových bodů zásobovací železniční trasy mezi
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Bangkokem a Rangoonem (Barma), který v roce 1942
a 1943 stavěly tisíce válečných zajatců a místních
civilistů pod dohledem japonských okupačních vojsk.
Podmínky stavby byly drsné, proto zde více než polovina zajatců zemřela. Díky tomu tato trasa proslula
jako Železnice smrti.
5. den – Dopoledne se po cestě na sever Thajska podíváme do starého královského města AYUTHAYA –
bývalé královské město zařazené na seznam světového dědictví UNESCO plné velkých chrámových komplexů, soch buddhů, které se více či méně dochovaly
dodnes. Prohlídky chrámů Wat Phra Ram, Wat Phra
Si Sanphet, Wat Mahathat aj. Dále pokračujeme do
Lop Buri. Prohlídka LOP BURI – jedno z thajských nejstarších měst, nádherný příklad kmérského umění
a architektury, chrámy podobné chrámu Angkor Wat.
Dojezd na nocleh do oblasti Phitsanulok. Večerní procházka po nábřeží řeky Nan a místním nočním trhu.
6. den – PHITSANULOK – prohlídka chrámu Wat Phra
Si Rattana Mahathat na břehu řeky Nan, kde se nachází významná socha Buddhy z bronzu. Prohlídka
města SUKHOTAI – klenot Thajska, historický park
s mnoha chrámy. Pro svou nádheru a význam byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Chrám
Wat Maha Dhat – hlavní královský chrám s 240 menšími pagodami a mnoho dalších. Přejezd na sever do
Chiang Mai.
7. den – Dnešní den začneme návštěvou dvou krásných chrámových komplexů v CHIANG MAI. Jsou to
chrámy WAT CHEDÍ LUANG a WAT PHRA SINGH, kde
poznáme starou chrámovou architekturu z doby království Lanna na severu Thajska. Poté si zajedeme
za město do krásné a klidné venkovské krajiny, kde
navštívíme vesnici udělanou jako skanzen thajských
horských kmenů, kde nechybí ani proslulé ženy s žirafími krky. Odpoledne si prohlédneme sloní farmu
s možností projížďky na slonech. Jako poslední zastávka bude chrám WAT DOI SUTHEP nacházející se
v nadm.výšce 1000 m.n.m.nad městem Chiang Mai.

Angkor

9 .den - Přelet přes Bangkok do KAMBODŽI. Transfer
do hotelu na ubytování.
10. – 11. den – SIEM REAP – prohlídka památek
z období khmérských říší, svého času nejmocnějších
a nejskvělejších v jihovýchodní Asii. Lokalita
ANGKOR nezahrnuje pouze jeden světoznámý chrám,
ale jedná se o pozůstatky desítek chrámů na mnoha
čtverečních metrech archeologického areálu. Dva
celé dny budeme věnovat podrobné prohlídce této
jedinečné lokality. Navštívíme pralesní chrám z 12.st.
TA PHROM, památky v ANGKOR TOMU – brány, centrální chrám Bayon, chrámy Baphuon (11.st),
Phimenakas (10.st.), Terasu slonů a Terasu malomocného krále. Podrobně si prohlédnete i vyfotíte
také proslulý ANGKOR WAT z 12. století, atd.
12. den – Přelet do Bangkoku a následně dle letového
řádu do Prahy.
13. den – Přílet do Prahy.
Číslo záj.
615-01
615-02

Termín
2022
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.
–

Cena zahrnuje: leteckou dopravu včetně letištních tax,
dopravu na sever Thajska mikrobusem, místní přelety
Chiang Mai – Bangkok – Siem Reap – Bangkok, 10 -11x
ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 10 - 11x snídaně, průvodce.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna 1350 Kč,
1/1 pokoj 3400 Kč (povinný).
Návštěva Kambodže může být z důvodu lepšího letového
spojení přesunuta i na začátek zájezdu. Počet noclehů
záleží na časové návaznosti letů.

NP Doi Ithanon
8. den – Den věnovaný horám severního Thajska.
NÁRODNÍ PARK DOI ITHANON – s nejvyššími vrcholky
až do výšky 2565 m, kam návštěvníci přichází pro udivující a úchvatné scenérie zahrnující mnoho vodopádů
a bohatou divokou přírodu. Návštěva vesnice kmene
Karen, kde je krásný vodopád WACHIRATHAN, uvidíme plantáže kmene Hmong, kteří dříve pěstovali
opium, a také navštívíme královské pagody. Dojedeme
až na nejvyšší vrchol Thajska DOI ITHANON do výšky
2.565 m.n.m., kde si užijeme příjemných 15 – 17 stupňů
Celsia s vegetací deštného tropického pralesa. Večer
návrat do Chiang Ma.

K zájezdu budeme na jaře pořádat prezentaci pro
rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zájemce
o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Kek Lok Si

Langkawi

Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

PŘÍRODNÍ KRÁSY
A PAMÁTKY MALAJSIE
+ možnost prodloužení o Singapur
Zájezd do Malajsie, země, která zaujme svoji vyspělostí
a též přívětivostí k turistům, svou krásnou exotickou přírodou a třpytivým mořem. Na zájezdu budete moci obdivovat krásné chrámy a svatyně, města s koloniální
architekturou i moderními stavbami, přírodní zajímavosti, jako krajinu a čajové plantáže pohoří Cameron
Highlands či tropickou vegetaci ostrova Langkawi. Na
začátku i na konci zájezdu navštívíte dvě asijské metropole Kuala Lumpur a Singapur, kde se prolíná supermoderní architektura s tradičními čínskými, indickými
i jinými vlivy.
Program zájezdu:
1.- 2.den - Odlet z Prahy do Kuala Lumpur.
3. den - KUALA LUMPUR s moderní čtvrtí plné mrakodrapů, které dominují věže PETRONAS TOWER (452 m).
KLCC PARK nabízí odpočinek od městského shonu
a zároveň díky své poloze v centru moderní čtvrti pěkné
pohledy na Petronas Tower i okolní mrakodrapy.
Moderní a historickou část města spojuje moderní nadzemní dráha, ze které je možné pozorovat město. Čínská
čtvrť, čínský chrám Chan See Sbu Yuen, hinduistický
chrám SRI MAHAMARIAMMAN, Central Market, náměstí
nezávislosti s historickou budovou Nejvyššího soudu.
Nejstarší mešita ve městě MASJID JAMEK aj.
Kuala Lumpur

4. den - KUALA LUMPUR – hinduistická svatyně BATU
CAVES – komplex tří jeskynních hinduistických svatyní
připomínající Indii. Ze svatyň můžeme zaslechnout zpěv
manter. K největší jeskyni nás dovede 272 schodů,
vchod do jeskyně hlídá ohromná zlatá socha boha
Murgy (43m vysoká, největší na světě), okolo je možné
navštívit systém dalších menších jeskyň se zajímavými
výjevy. Příjezd do CAMERON HIGHLANDS - pohoří s příjemným klimatem objevené již Angličany s mnoha stavbami připomínajícími jejich přítomnost. Camerom
Highlands jsou známé pro své čajové plantáže, ale také
jsou centrem pěstování jahod. Při příjezdu do pohoří
zastávka u působivého vodopádu LATA ISKANDAR.
5. den – Malebné pohoří CAMERON HIGHLANDS.
Návštěva čajových plantáží, čajové keříky se táhnou po
okolních kopcích a vytváří krásné, šťavnatě zelené scenérie, které jsou pastvou pro fotografy. Možnost
ochutnávky čaje na místních plantážích. Čínský chrám
SAM POH TEMPLE s vyhlídkou na vesnici a okolní

kopce. Cestou na pobřeží zastávka u mešity UBUDIAH
– jeden z nejzajímavějších příkladů islámské architektury v Malajsii. Příjezd na ostrov PENANG.
6. den - Výlet po ostrově PENANG – zubačka na
PENANG HILL – výhledy na město a přes mořskou úžinu
na malajskou pevninu. Na vrcholu jsou též hinduistický
chrám a malá mešita. Největší a nejposvátnější buddhistický chrám v Malajsii KEK LOK SI – jedna z nejvýznamnějších památek Malajsie. Rozsáhlý komplex
chrámů, krásných zahrad s 30m vysokou pagodou
deseti tisíců Buddhů BAN PO THAR. Chrám představuje
spojení buddhistů z různých zemí, nachází se zde thajská, čínská i barmská architektura. Vše zastřešuje
Langkawi

ohromná bronzová socha bohyně milosrdenství - KuanJin. Centrum města GEORGETOWN – historicky
významný a překrásně zdobený chrám Khoo Kongsi,
koloniální čtvrť s pevností Fort Cornwallis , hodinová
věž, zajímavé malby rozeseté po městě – „street art“.
Chrám WAT CHAYA MANGKALARAM také známý jako
„chrám ležícího Buddhy“, který je třetím největším ležícím Buddhou na světě.
7. den - Transfer na LANGKAWI – přírodně zajímavý
ostrov s krásnými plážemi, vysokými horami, palmovými háji a působivými ostrůvky rozesetými kolem
hlavního ostrova. Langkawi je tropický ráj, klenot
malajského státu Kedah a též bezcelní zóna.
8. den - Výlet do nejvyššího pohoří ostrova. Výjezd
soustavou lanovek na MACHINCHANG MOUNTAIN.
Návštěva visutého mostu, LANGKAWI SKY BRIDGE,
který spojuje vrcholky strmých hor. Působivé výhledy
na kopce porostlé bujnou vegetací tyčící se vysoko
nad mořskou hladinou. Oriental village s restauracemi
a obchůdky. Hlavní město ostrova KUAH – market,
Eagle square s ohromnou sochou orla – symbolu
Langkawi.

9. den - Výlet na východní stranu ostrova do národního
parku KILIM GEOFOREST PARK, kde lodičky jezdí průlivy mezi skalnatými ostrůvky s bujnou vegetací,
zastávka na rybí farmě, pozorování hnědých orlů symbolu Langkawi, výjezd až na otevřené moře, plavba
podél útvarů skalnatého pobřeží. V rámci plavby návštěva netopýří jeskyně se stovkami těchto živočichů na
stropě jeskyně.
10. den - Přelet do Kuala Lumpur nebo Singapuru.
Odlet do Čech nebo pokračování zájezdu v SINGAPURU.
Večerní procházka osvětlenou metropolí zaujme každého návštěvníka Singapuru.
11. den - SINGAPUR - prohlídka jednoho z nejčistších
a nejzajímavějších měst světa s úchvatnou kosmopolitní
atmosférou. Návštěva centra města s koloniální čtvrtí
a křesťanskými kostely (katedrála sv. Ondřeje, Arménský
kostel aj.), barevné čínské čtvrti s malebnými chrámy
(např. Buddha Tooth Relic Temple, Thian Hock Keng
Temple), čtvrti Little India (malá Indie) se zajímavými
chrámy (Sri Srinivasa Perumal, Sri Vadapathira Kaliamman aj.) i muslimské části s mešitou Sultan Masjid. Na
závěr navštívíme i proslulou Orchard Street s vyhlášenými hotely a nákupními centry. Večer odlet do Prahy.
12. den - Přílet do Prahy.
Cameron Highlands

jeskyně Batu
Číslo záj.
616-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenky Praha – Malajsie (Singapur) –
Praha, vnitřní přelet z Langkawi, transfer Penang –
Langkawi, dopravu minibusem po Malajsii, průvodce,
8x ubytování v hotelích – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím v Malajsii, 8x snídani.
Fakultativně: poj. léč. výloh a vyššího storna 800 Kč,
1/1 pokoj 5800 Kč (povinný).

Prodloužení o Singapur: 2800 Kč/os.
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Bagan

TAJEMSTVÍ BARMY
- od zlatých pagod k horským kmenům
Program zájezdu:
1. den - odlet z ČR.
2. den - přílet do YANGONU. Ubytování, návštěva místních večerních trhů a ČÍNSKÉ ČTVRTI.
3. den - Dopoledne přelet do MANDALAY, prohlídka
města - dřevený klášter SHWENANDAW a okolní chrámy.
Den zakončíme pohledem na západ slunce nad městem
z MANDALAYSKÉHO KOPCE, na který vystoupíme po
dlouhých schodech s mnohými chrámy a stánky po
cestě.
4. den - Pro ranní ptáčata možnost spatřit obřad omývání Buddhovy tváře v pagodě MAHAMUNI, který je
vykonáván pravidelně ve 4 hod. ráno. Po snídani prohlídka tří starobylých měst AMARAPURA, SAGAING
a INWA. Ranní obřad darování rýže mnichům v klášteře
MAHAGANDHAYON, projdeme se po 1,2 km dlouhém
dřevěném UBEINOVĚ MOSTĚ napříč jezerem TAUNGTHAMAN, nahlédneme do MEZINÁRODNÍ BUDDHISTICKÉ AKADEMIE SITAGU, z pagody na SAGAINGSKÉM
KOPCI si prohlédneme Mandalay. Na závěr si prohlédneme z koňmi tažených povozů starobylé městečko
INWA. Večer přejezd do BAGANU.
5. den - Celodenní prohlídka starobylých chrámů
v BAGANU (UNESCO). Západ slunce na jedné z pagod,
možnost večeře na terase s výhledem do okolí u řeky
IRRAWADDY.
6. den - Dopoledne dokončení prohlídky BAGANU.
Odpoledne odjezd do NYAUNG SHWE u jezera INLE se
zastávkou u posvátné hory POPA s klášterem TAUNG
KALAT. Vystoupáme sem po 777 schodech.
7. den - Celodenní výlet po pověstném jezeře INLE klasickými úzkými dřevěnými čluny. Večer možnost návštěvy místní vinice s ochutnávkou zdejších vín u dobré
večeře.
8. den - Ráno přesun do horského městečka PYIN OO
LWIN. Prohlídka NÁRODNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY KANDAWGYI, večerní prohlídka místních trhů a posezení
v jedné z klasických čajoven.
9. den - Výlet do džunglí porostlého údolí k vodopádům
ANISAKAN. Odpoledne bude možnost projížďky koloniálním městečkem koňmi taženým dostavníkem.
10. den - Přesun scénickou železnicí do HSIPAW, městečka v srdci hor. Po cestě přejedeme přes hlubokou
rokli po nejvyšším mostě v Barmě - GOTEIK VIADUKT.
Podvečerní procházka po městečku HSIPAW.
11. den - Celodenní výlet po okolních horách, projdeme
se zemědělskou krajinou plnou rýžovišť, kukuřičných
polí a banánových plantáží. Navštívíme VODOPÁDY
NANT HUNT NWET.
12. - 13. den - Přejezd do KYAUKME, začátek 2denní
túry místními horami. Přespíme v originální horské vesnici, kde ani elektrický proud není samozřejmostí a lidé
se myjí ve veřejných umývárnách u potoka zahaleni
v šátcích. Bydlet budeme v rodinách a povečeříme
u společného stolu. Druhý den zpět do KYAUKME.
14. den - Přesun do MONYWY, prohlídka místních
památek - 2. nejvyšší stojící Buddha na světě, který je
ve skutečnosti 31patrovou budovou o 130 m, a mnoho
dalších obřích soch na témže kopci.
15. den - prohlídka nedalekého skalního města PHO
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Ulundan

WIN TAUNG, které sestává z mnoha svatyní a chrámků
vytesaných před osmi stoletími do pískovce. Přesun do
MANDALAY a večerním letem do YANGONU.
16. den - Polední přelet do THANDWE, přesun do plážového letoviska NGAPALI. Ubytování u pláže.
17. - 18. den - Zasloužený odpočinek na pláži. Fakultativně šnorchlovací výlet.
19. den - Odlet do YANGONU. Návštěva monumentální
ŠWEITIGOUMSKÉ PAGODY, která je jednou z největších
v celé Barmě. Královské jezero KANDAWGYI a zlatý
palác KARAWEIK.
20. - 21. den - Známá zlatá pagoda SULE, arcibiskupství s KATEDRÁLOU SV. MARIE, hinduistický chrám
bohyně KHÁLÍ nebo pagoda BOTAHTAUNG, která
ukrývá Buddhovy vlasy. Odlet.
Číslo záj.
617-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Yangon, zpáteční přelet Yangon-Mandalay a Yangon-Thandwe vč.
let. tax, místní dopravu v rámci programu (loď, autobus,
taxi, vlak), 17x ubytování v hotelu nebo penzionu,
1x v tradičním domě ve vesnici v rodinách (jedna společná místnost), 18x snídani, 2x oběd, 2x večeři,
1x barmský kulturní večer, průvodce.
Cena nezahrnuje: ostatní stravu, vstupné, vízum, bakšišné.
Příplatky: 1/1 pokoj 9 300 Kč (povinný při nedoobsazení), vízum 1 400 Kč, pojištění léčebných výloh a storna
zájezdu do 80 000 Kč – 1750 Kč.

BALI - OSTROV BOHŮ
Program zájezdu:
1. - 2. den - Odlet na BALI, ubytování poblíž světoznámé
surfařské pláže a místního „městečka“ KUTA.
3. den - Celodenní relaxace v oblasti KUTA - LEGIAN,
koupání, četné restaurace aj.
4. den - Návštěva jezerního chrámu ULUNDANU na BRATANSKÉM JEZEŘE, které zavlažuje svou vodou četná
rýžová pole. BUAYNSKÉ JEZERO. Nádherný výhled na
místní hory od jezera TAMBLINGAN. Z vesničky MUNDUK
zažijeme takřka ptačí pohled na rýžová pole, plantáže
kávy a hřebíčku. Termální prameny BANJAR s možností
koupání a krátké relaxace v blízkosti buddhistického
kláštera. Takřka věrné kopie chrámového komplexu
BOROBUDUR na Jávě - BRAHMA ARAMA VIHARA. Odpoledne relaxace a oběd na pláži LOVINA s černým
sopečným pískem. 35 m vysoký vodopád GIGIT. Podvečerní příjezd do podhorské umělecké vesničky UBUD.
5. den - Činná sopka MT. BATUR (1 717 m n. m.). Odpoledne návštěva pralesních chrámů GUNUNG KAWI
s královskými hrobkami z 11. stol., ke kterému sejdeme
po vice než 200 schodech okolo rýžových polí a vodních
chrámů TIRTA EMPUL (UNESCO). Příjezd do UBUDU.
Pěší výlet do OPIČÍHO LESA. Fakultativně lze tento den
absolvovat brzký ranní výstup na sopku Batur
s pozorováním východu slunce (cca 35 USD).
6. den - Celodenní výlet po nejznámějších balijských
chrámech. Královský TAMAN AYUN z pol. 17. stol.
(UNESCO), směrový BATUKARU (UNESCO) uprostřed
lesů na úpatí hory Batukaru. Zemědělskou krajinou

JATILUWIH (UNESCO) s četnými rýžovými poli a plantážemi kakaa, durianu, avokáda apod. dorazíme k moři,
abychom navštívili jedinečný chrám z 16. stol TANAH
LOT (UNESCO) postavený na skalnatém ostrohu v moři.
Ubytování v oblasti SANUR.
7. den - Pobyt u moře. Pro zájemce odpolední nenáročná procházka k místnímu chrámu BELANGJONG.
8. den - Sídlo boha lásky SEPARAPURA s plovoucími
pavilóny, netopýří jeskynní chrám GOA LAWAH, kaňon
SUKAWATI (v případě příznivého počasí).
9. den - Pobyt u moře. Varianta ** 9. - 12. den: Pobyt
u moře. V tyto dny jsou možné fakultativní výlety např.
na Lembocké souostroví se šnorchlováním, 3denní
trekking na sopku Rinjani (3 770 m) na ostrově Lombok
nebo zaletět na Jávu do Yogyakarty, odkud je to kousek
na památky zapsané na seznamu UNESCO - Borobudur
a Prambanan.
10. - 11. Den - Dopoledne přeplutí na LEMBONGSKÉ
OSTROVY, které jsou malým rájem mezi ostrovem BALI
a LOMBOK. Pobyt u moře, možnost pěších výletů (nebo
na zapůjčeném motocyklu) po ostrovech.
12. den - Odpolední přesun z ostrova zpět na BALI do
SANURU, ubytování v hotelu, po zbytek dne volno.
13. den - Po poledni odjezd do jižní části Bali. Koupání
na jedné z pláží jižního poloostrova s nádherným
pískem a útesy. Podvečerní návštěva chrámu ULUWATU (UNESCO), který je postavený na stometrových
útesech nad Indickým oceánem.
14. den - Pobyt u moře, poslední nákupy. Společná
večeře v balijsko-indonéském stylu. Odjezd na letiště.
15. den - Odlet z Indonésie zpět do ČR.
POZNÁMKA: zájezd označený ** je za velmi výhodnou
cenu.

Číslo záj.
618-01
618-02

Termín
2.4. – 16.4.
2.11. – 16.11.

Cena
49 990,49 990,-

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha-Denpasar vč.
let. tax, pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč,
místní doprava v rámci programu (minibusy, taxi, bema),
lodní transfer, 12x ubytování v hotelech střední třídy se
snídaní, 1x společná večeře , místní průvodce, průvodce.
Cena nezahrnuje: další strava, fakult. výlety, bakšišné,
vstupné.
Příplatky: 1/1 pokoj 5 800 Kč (povinný), připojištění vyššího storna do 40 000 Kč + 200 Kč.

Baalbek

Jeruzalém

LIBANON
– PERLA BLÍZKÉHO VÝCHODU
Libanon je ideální turistickou destinací, která na relativně malém prostoru nabízí nepřeberné množství zajímavých míst, národních kuchyní a kulturních památek.
Libanon nabízí významné archeologické lokality, labyrinty orientálních súků (tržišť), nádherné horské scenérie
i možnosti pěší turistiky v údolí Qadisha se starobylými
křesťanskými památkami.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy.
2. den – Přílet do Bejrútu. Dle času příletu prohlídka
hlavního města Libanonu BEJRÚTU: okružní projížďka,
procházka po Corniche (Nábřeží) až k Holubím skalám
(přírodní skalní oblouk), monumentální mešita Muhammada al-Amína v moderním centru města, která připomíná Modrou mešitu v Istanbulu, náměstí Mučedníků a
nedaleko něj mešita al-Omarí, postavená původně křižáky jako kostel sv. Jana Křtitele, hlavní bejrútský
maronitský kostel katedrála sv. Jiří, aj.
3. den - Dopoledne návštěva krápníkové jeskyně JEITA
s jedněmi z nejpůsobivějších stalaktitů a stalagmitů na
světě. Dále pro zájemce jízda velmi strmou lanovkou
z DŽUNÍJE na posvátný vrchol HARÍSA se sochou
Panny Marie Libanonské a kostely a katedrálami různých církví. Krásný výhled na libanonské pobřeží. Zříceniny starověkého BYBLU (UNESCO) se 7000 let
dlouhou historií, nejstarší osídlené město světa,
malebný starý přístav, křižácký hrad, starověké
památky, súk.
Byblos

působivými ruinami ANJARU – jediného dochovaného
umajjovského města na Blízkém východě.
6. den – Cesta do oblasti pohoří CHOUF. Unikátní palácový komplex BEITEDDINE PALACE, který dal vystavět
emír Bašír na začátku 19. století, krásné arkády, fontány, fasády, stropy z cedrového dřeva. Dále prohlídka
bývalého hlavního města Libanonu DEIR AL QAMAR,
které si zachovává starý feudální ráz. BAROUK – vesnička ve výšce 2221 m n. m. v Chouf district. Zde je největší přírodní rezervace v Libanonu AL SHOUF CEDAR
NATURE RESERVE.
7. den – Městečko BŠARRÉ – rodiště básníka Džibrána,
jeskyně Panny Marie Lurdské, Fénická hrobka. Procházka v CEDARS FOREST, každý, kdo navštíví Libanon
obdivuje jejich národní strom, který se objevuje na
všech symbolech země. Nádherné údolí QADISHA
(UNESCO) – údolí schované hluboko pod horami,
jeskyně a do skály vytesané kláštery.
8. den – Dokončení prohlídky BEJRÚTU. Večeře v místní
restauraci. Pozdě večer transfer na letiště. Odlet
9. den – Přílet do Prahy.
Číslo záj.

Termín

Cena

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Bejrút –
Praha včetně letištních tax, 6x nocleh v hotelu, 6x snídani, 7x večeři, dopravu autobusem či minibusem dle
programu.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
650 Kč, 1/1 pokoj 3900 (povinný při nedoobs.)

4. den – SIDÓN – kdysi výstavné fénické město, hrad
sv. Ludvíka a mořský hrad, Velká mešita, Khan alFrandž, mešita Báb as-Saráj, labyrint historických
súků, Muzeum mýdla. TYROS (UNESCO) – Archeologická lokalita Al-Míná (římské a byzantské stavby), křižácká katedrála, archeologická lokalita al-Bas
(nekropole, brána, akvadukt a největší římský hippodrom na světě), zajímavé osmanské súky. EŠMÚNŮV
CHRÁM – fénický chrámový komplex ze 7.stol.př.n.l.
s dalšími památkami.
5. den – BAALBEK (UNESCO) – ve starověku Heliopolis
- Město slunce, nejkrásnější antické památky v Libanonu, nejvýznamnější římská lokalita na Blízkém
východě, rozlehlý chrámový komplex, největší kamenné
bloky, jaké kdy byly na stavbu použity. Možnost obědu
v ZAHLE – římsko-katolické městečko, známé jako
gastronomické centrum Libanonu. Údolí Biká s nejstarším a nejznámějším libanonským vinařstvím KSARA a

IZRAEL
OKRUH ZA BIBLICKÝMI PAMÁTKAMI
Program zájezdu:
1. den - Přílet do Tel Avivu brzy ráno. Malebné uličky staré
JAFFY. Prohlídka TEL AVIVU – moderní město na březích
Středozemního moře. CAESAREA – významné římské
město a rozsáhlý archeologický areál. POHOŘÍ KARMEL karmelitánský klášter, Mariánská svatyně - Stella Maris,
překrásná vyhlídka na Haifu. CHRÁM BAHAI s krásnými
zahradami.
2. den - Oblast GALILEJSKÉHO JEZERA: TABGHA – kostel
zázračného rozmnožení chlebů a ryb. Kostel sv. Petra MENSA CHRISTI – Petrův apoštolský primát. KAFARNAUM
– dlouhodobé působiště Ježíše, místo mnoha zázraků
a znamení, dům rybáře Petra, synagoga. HORA BLAHOSLAVENSTVÍ s kostelem na nádherném místě nad jeze-

rem. TIBERIAS – hrobka židovského učence Maimonida,
Hammam Tiberias a Archeologický park. Místo křtu Ježíše
v řece Jordán – JARDENIT.
3. den - SAFED – posvátné místo judaismu, nejvýznamnější středisko kabaly, malebné středověké uličky
s významnými synagogami. Přejezd na GOLANSKÉ
VÝŠINY, nejvyšší izraelský vodopád GAMLA. Římské vykopávky a relaxace v horkých lázních HAMMAT GADER nedaleko Jordánských hranic.
4. den - Přejezd biblickou krajinou. KÁNA GALILEJSKÁ první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno. NAZARETH
- pramen Marie, kostel sv. Gabriela a kostel sv. Josefa,
monumentální bazilika Zvěstování. MEGGIDO – místo
poslední bitvy na Zemi, místo Posledního soudu. HORA
TABOR - místo a bazilika Proměnění Páně.
5. den - První část prohlídky JERUZALÉMA: Chrámová
hora (Skalní dóm, mešita Al Aksa, místo prvního i druhého
židovského chrámu), slavná Zeď nářků, kde Židé oplakávají zničení chrámu, průchod starou židovskou čtvrtí. Procházka po hradbách Jeruzaléma. Odpoledne hora Sion,
Caenaculum-místo Poslední večeře a Davidův hrob,
Dormition – Bazilika zesnutí Panny Marie. Odpoledne působivý památník holocaustu Yad Vashem.

Haifa
6. den - 2. část prohlídky JERUZALÉMA: Olivetská hora –
místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, panoramatická vyhlídka na Jeruzalém, chrám Dominus Flevit,
Getsemanská zahrada a jeskyně, kostel Všech národů,
chrám hrobu Panny Marie, Lví brána, staré město a průchod slavnou Via Dolorosa se 14 zastaveními křížové
cesty, Chrám Božího hrobu, Citadela-Museum Jerusaléma a vyhlídka na město.
7. den – JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na
Zemi, dobyté Jozuem Boží mocí. Hora Pokušení - lanovkou
ke skalnímu klášteru do míst, kde se Ježíš Kristus postil
a připravoval na své veřejné poslání. Koupání a relaxace
U MRTVÉHO MOŘE. Římská pevnost MASADA, která se
monumentálně tyčí nad Mrtvým mořem, místo hrdinského
odporu a smrti židovských povstalců proti Římanům.
8. den - Odlet do ČR.
Program 1. a 8.dne může být přehozen dle letového řádu.
Program může byt upraven vzhledem k aktuální politické
situaci (Chrámová hora atd).
Číslo záj.
621-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha
včetně letištních tax, 7x nocleh v hotelích, 7x polopenzi,
dopravu dle programu autobusem či minibusem.
Fakultativně: pojištění léč. výloh a vyššího storna 480 Kč,
1/1 pokoj 8500 Kč (povinný).
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Muscat

OMÁN - VELKÝ OKRUH
+ DUBAJ
Poleťte s námi do jedné z nejhezčích zemí Arábie Ománu,
kde není jen poušť, ale i krásné hory, spontánně rostoucí
zeleň a města s novou moderní arabskou architekturou.
Dále si prohlídneme mekku arabského luxusu – Dubaj,
a to jak starou část s tradičními trhy zlata či koření, ale
nové mrakodrapy, obrovské luxusní obchody, hotely či
umělé ostrovy.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy.
2. den – Přílet do Ománu. Cesta do ománských hor.
SAYG – nachází se v rozeklaných horách pohoří JABAL
AKHDAR. Úchvatné vyhlídky do hlubokého kaňonu a na
terasovitá políčka. Procházka vyhlídkovou cestou.
BIRKAT AL MAWZ - zbytky původních obydlí v podhůří
JABEL SHAMS. Působivá vyhlídka na údolí od bývalé
strážní věže. NIZWA – nádherné zelení obklopené
město. jedno z nejstarších v Ománu s velmi zajímavým
rozsáhlým tržištěm (souq), mešita. impozantní pevnost
s výhledy na údolí, která je též nejnavštěvovanější
národní památka v Ománu.
3. den – AL HAMRA – krásné tradiční domky z hliněných
cihel mezi kterými je možno se procházet úzkými uličkami a objevovat historií dýchající zákoutí. Ústí kaňonu
VALLE NECROSIS, který se zařezává pod nejvyšší
vrcholky pohoří Jabal Shams. MISFAT AL ABRIYEN –
typická horská vesnice malebně zasazená na úbočí
pohoří Jabal Shams. Kamenné domy, zahrady, procházka do údolí s pěknými scenériemi skal nad palmovým údolím.
4. den - BAHLA – město hrnčířů s rozsáhlou pevností
ze které jsou pěkné výhledy na celé palmové údolí.
HRAD JABREEN - impozantní pouštní hrad jeden z nejkrásnějších v zemi ležící v pusté pláni a za ním horský
masív Jebel Akhdar. Přejezd do pouště WAHIBA SANDS
– v poušti možnost procházky po dunách, pozorování
západu slunce.
5. den – Odjezd z pouště Wahiba Sands WADI BANI KHALID - krásné wadi, kde je po celý rok voda, kolem jsou
úrodné plantáže a vesnice. Kolem řečiště a jezírek lze
projít po jejich okrajích, cestách a můstcích. Možnost
koupání v azurové vodě ve skalních průrvách. AL KAMIL
se starými strážními věžemi. Dojezd na pobřeží Arabského moře. SUR - významný přístav rozložený v laguně,
tradiční loděnice, stále se zde ještě vyrábí dřevěné lodě.
6. den - WADI SHAB – snad nejkrásnější wadi v Ománu.
Od mořského pobřeží výlet hlubokým kaňonem podél
řeky až k soustavě azurových jezírek. Možnost přepla-
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Petra

vání tří jezírek až ke skalní jeskyni. Propadlina BIMMAH,
přírodní jev, který vznikl, když se propadl strop podzemní jeskyně. Na dně propadliny leží průzračné jezírko,
ke kterému je možno sestoupit po schodišti. . QURIYAT
– zastávka ve městě ležícího na břehu Arabského moře
mezi Surem a Muscatem. Dojezd do MUSCATU.
7. den – MUSCAT – prohlídka hlavního města Ománu –
nádherná mešita sultána Kábuse , staré tržiště Mutrah
souk, kde můžete obdivovat typická jemná kadidla, tradiční stříbrné zbraně, koření či šátky. Muzeum Bait Al
Zubair, pevnost Jalali a Mirani, vládní čtvrť s palácem
sultána, staré opevnění aj.
8. den – Odlet do Dubaje. DUBAJ – prohlídka starého
města – palác vládnoucího šejka, pevnost Al Fahidi, historické centrum Bastakia s unikátními větrnými věžemi.
Přes záliv CREEK přejezd typickou dřevěnou lodičkou
Abra do části Deira, kde jsou dva velmi zajímavé trhy –
trh se zlatem a trh s kořením. Ubytování v hotelu.
9. den – Pokračování prohlídky DUBAJE – moderní části,
centrum Sheikh Zayed Road se slavnými mrakodrapy,
nejvyšší stavba světa Burj Khalifa. Největší obchodní centrum Mall of Emirates, uměle vybudované ostrovy ve tvaru
palmy, sedmi hvězdičkový hotel Burj Al Arab, největší
mešita města Blue Mosque. Nocleh.
10. den – Odlet do Prahy.
Číslo záj.
622-01

Termín
2022

4. den – Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka
u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB.
Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého
hradu v Jordánsku KERAK a menšího, ale velice pěkně
umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do
Petry na nocleh.
5. den – Celodenní putování unikátním skalním městem
PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského království.
Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve
volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící
chrámy, dva byzantské kostely, z toho jeden s krásnými
mozaikami. Odehrával se zde i závěr ﬁlmu Indiana Jones
a poslední křížová výprava.
6. den – Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní
útvary (červenavé, ﬁalové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM
– místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie,
uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny. Přejezd do Aqaby na nocleh.
7. den – Celodenní pobyt u Rudého moře v AQABĚ.
Wádí Rum

Cena

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Dubaj –
Muscat, Muscat – Dubaj, Dubaj – Praha vč. letištních tax,
8x ubytování (7x hotel, 1x pouštní kemp), 8x snídani,
průvodce, pronájem minivanů v Ománu dle programu.
Cena nezahrnuje: vízum do Ománu.
Fakultativně: pojištění léčebných výloh a rozšířeného
storna - 700 Kč, 1/1 pokoj 4800 Kč (povinný).

JORDÁNSKO
– velmi podrobný okruh
Připravili jsme pro vás podrobné putování po Jordánském
království. Jordánsko nabízí obrovské množství památek
z dlouhého období lidské civilizace, která se v těchto
oblastech rozvíjela a zanechala zde velkolepé památky.
Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních krajích
Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním
Mojžíše z Egypta, tak zejména světoznámou perlu pouště,
růžové skalní město Petra.
Program zájezdu:
1. den – Let Praha – Ammán, přílet do Ammánu, dle času
příletu začátek prohlídky města, ubytování.
2. den – Polodenní výjezd k pouštním hradům
a zámečkům východně od Ammánu. Jedinečná
fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) –
zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR
AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který
sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka
AMMANU – Archeologické muzeum, římské divadlo pro
6000 diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.
3.den – Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII
ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích
s Izraelem. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE.

8. den – Dopoledne pobyt u moře v AQABĚ. Odpoledne
přejezd pouštní dálnicí zpět na sever.
9. den – JERASH – nejvýznamnější archeologická
lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře
dochované starověké stavby – divadla, několik lázní
a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum. Další
antická lokalita a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS.
Ajjúbovský hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do kraje, který je jedním z mála muslimských hradů postavených na obranu proti křižákům.
10. den – MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa
Svaté země z r. 560). HORA NEBO, odkud se Mojžíš díval do
země zaslíbené a kde také zemřel. UMM AR-RASAS
(UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor a od 5.st. město.
Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly
nádherné mozaikové podlahy.
11. den – Let Ammán – Praha.
Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová.
Číslo záj.
623-01
623-02

Termín
3.4. – 13.4.
6.11. – 16.11.

Cena
35 990,36 990,-

Cena zahrnuje: 10x ubytování v hotelích***,
9x polopenzi, dopravu minibusem nebo autobusem,
letenky Praha – Amman – Praha, průvodce a místního
průvodce, terénní auta ve Wádí Rum, vstup na pláž
u Mrtvého moře, vyřízení jordánského víza.
Cena nezahrnuje: výstupní taxu cca 15 USD, vstupy,
spropitné. Fakultativně: poj. léč. výloh a storna 750 Kč. 1/1 pokoj 6200 Kč (povinný při nedoobs).

Jeruzalém

JORDÁNSKO A IZRAEL

Petra

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Ammán a zpět
Tel-Aviv – Praha (s přestupem), letištní taxy a poplatky,
transfer na letiště a zpět, transfery klimatizovanými minibusy dle programu, 8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
8x polopenzi, jordánské vízum, vstupné do navštívených
objektů na území Izraele, český průvodce po celou dobu
zájezdu, místní průvodce
Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna
650 Kč. 1/1 pokoj 7 200 Kč (zde povinný při nedoobsazení),
odletová taxa cca 15 USD (platba na místě).
Vstupní vízum: jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu, Izrael - bezvízový styk

Petra

biblické památky a Mrtvé moře
–džípy ve Wádí Rum v ceně v termínu 20.5. – 28.5.
Zájezd nás zavede do dvou zemí Blízkého východu za poznáním antických, biblických i islámských památek. K Jordánsku neodmyslitelně patří starodávná pouštní města nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskutečné
přírodní scenérie Wádí Rum a vykoupeme se v Mrtvém
moři. Druhou zemí Blízkého východu je Izrael, navštívíme
nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde
se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy, přílet do Ammánu, transfer do
hotelu, dle časových možností večerní prohlídka města.
2. den – Prohlídka jordánského hl. města AMMÁNU starověká část, ammánská citadela na kopci nad městem, Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán
s moderní a upravenou podobou. JERASH - perla Jordánska, rozkládající se na svazích návrší Gilead, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu - oválné náměstí tzv.
Agora, velmi zachovalé cesty lemované sloupovím, „
šeptající sloupy“, tři amfiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně Artemis s nádvořím a majestátní bránou. Projedeme krajinou mezi
plantážemi oliv a piniovými háji do městečka AJLUN jeden z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů
- HRAD AJLUN, islámská pevnost postavená r. 1184-85
na obranu proti vojenským nájezdům křižáků, železné
doly města Ajlun a obchodní cesty mezi Jordánskem
a Sýrií. Krásné výhledy na údolí Jordánu, do Sýrie, Libanonu i Izraele. K večeru návrat na ubytování.
3. den – Královská cesta - starověké město MADABA město Nabatejců, byzantské a umajjovské umění. Město
proslulé svými mozaikami. Následuje posvátná hora
NEBO (802 m n.m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku
z Egypta, aby odtud ukázal „Zemi zaslíbenou“, byzantský
kostel, nádherná mozaika. Otevře se nám překrásný
výhled na údolí řeky Jordán, ale i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. Před ubytováním u Petry,
navštívíme další z nejznámějších a nejlépe dochovaných
křižáckých hradů KERAK z 12. století.
4. den – Celodenní prohlídka fascinujícího „růžového”
skalního města PETRA (UNESCO), unikátní komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal,
vysokých až 100 m. Město je přístupné pouze úzkou
skalní soutěskou Siq (1200 m), na jejímž konci je mnoho
chrámů, klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobených
složitými sochami - Pokladnice, Vítězný oblouk, antické
divadlo, královské hrobky a klášter aj. Nocleh.
5. den – Nádherná divoká pouštní krajina u hranic se
Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. WÁDÍ RUM
(UNESCO), známá také jako The Valley of Moon, skalní
věže z narůžovělého pískovce, měsíční krajina, skalní
brány, rokle a soutěsky, fakult. 2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí za to - úžasné skalní scenérie z bílého, růžového a fialového písku. Ubytování v populárním
přímořském letovisku AQABA, možnost koupání, dle
času krátká prohlídka města s průvodcem.
6. den – Po snídani opustíme Jordánsko na hraničním
přechodu Allenby Bridge - asistence při vyřízení nutných formalit. IZRAEL - přes nádherné údolí Wádí Qilt

odjedeme ke krátké prohlídce nejstaršího města na
světě (9 000 let) - JERICHO, oáza se zavodňovacím systémem, obklopená datlovníky a palmami, mešity, římské paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad městem se
tyčí Hora Pokušení. QUMRAN - proslulé naleziště svitků
s texty Starého zákona. Nejníže položené odkryté místo
světa MRTVÉ MOŘE - unikátní slané jezero, vysoká koncentrace minerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd
přes okraj Judské pouště do města JERUZALÉM.
7. den – JERUZALÉM - Svaté město pro věřící tří náboženství, město, které před více jak 3 000 lety prohlásil
král David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal
postavit První chrám. Prohlídka - OLIVETSKÁ HORA místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, návštěva
Getsemanské zahrady, bazilika Utrpení a chrám hrobu
Panny Marie aj. Odjezd do BETLÉMA - chrám Narození
páně s jeskyní, návštěva kostelů svaté Kateřiny a Grotto.
8. den – Hora SION - archeologický areál Davidova
města, Cenaculum - místo poslední večeře, hrob krále
Davida, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie,
Bazilika zesnutí. Pokračujeme ke Zdi nářků, Staré
město, židovská čtvrť, Křížová cesta - Via Dolorosa,
Chrám Božího hrobu - uctívaný jako Golgota neboli hora
Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj.
9. den – Okružní jízda novými částmi JERUZALÉMA - památník holocaustu Yad Vashem, zastávka u izraelského
parlamentu - budova Knesset z červeného jeruzalémského pískovce. Dle časových možností se podíváme na
Menorah, sedmiramenný svícen, který zdobil starověký
chrám v Jeruzalémě a je od té doby židovským symbolem, transfer na letiště do Tel-Avivu a odlet do Prahy.
Číslo záj.
624-01
624-02
Jerash

Termín
2022
2022

Cena

VELKÁ CESTA PO JIŽNÍM PACIFIKU
MALAJSIE - INDONÉSIE – FILIPÍNY
Program zájezdu: Kuala Lumpur - Batu Cave - Cameron
Highlands - Jakarta - Borobudur - Bandung - Manila vnitrozemí ostrova Luzon - Bangaan - Sagada - Bontoc
Fakultativně 3 dny navíc (+11 000,-): ostrov Palawan NP Puerto Princesa Subterranean River.
Číslo záj.
625-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha - Kuala Lumpur - Puerto
Princesa - Praha, 10/13x nocleh ve 3* a 4* hotelích,
10/13x polopenzi (snídaně a obědy nebo večeře),
všechny přelety dle programu, transfery minivany
a jeepy dle programu, vstupy dle programu, český průvodce, místní průvodci mimo ostrov Palawan.
Cena nezahrnuje: bakšišné
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna do 80 000 Kč 1350 Kč/1500 Kč.
Program a více info najdete na www.ckmayer.cz

BAHRAJN, KUVAJT, QATAR, OMÁN
TO NEJLEPŠÍ Z PERSKÉHO ZÁLIVU
Program zájezdu: Bahrajn - ministát na 33 ostrůvcích.
Přelet do Kuvajtu - malá, ale extrémně bohatá a velmi
vyspělá monarchie. Přelet do Qataru - hlavní město
Dauhá s nejkrásnějším tradičním trhem v Perském zálivu
súqem Waqif. Přelet do Ománu - Maskat (moderní
architektura i nejstarší arabský súq Muttrah), starodávné
hlavní město Nizwa, jedno z nejstarších měst Ománu
Bahla, písečné moře Wahiba Sands s 200 m dunami.
Číslo záj.
626-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha - Bahrajn - Kuvajt - Doha
- Maskat - Praha, 7x nocleh ve 3* a 4* hotelích se snídaní, průvodce, okruhy Bahrajnem, Kuvajtem a Doha s
místními průvodci, program v Ománu s místními průvodci, transfery dle programu.
Cena nezahrnuje: víza, bakšišné, vstupy
Fakultativně: poj. léč. výloh a storna do 80 000 Kč 1200 Kč, 1/1 pokoj 9500 Kč (povinný).
Program a více info najdete na www.ckmayer.cz
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Astana

KAZACHSTÁN
A UZBEKISTÁN

Samarkand

Charyn kaňon

- moderní Astana, přírodní krásy Kazachstánu
a nádherné památky Uzbekistánu
Uzbekistán i Kazachstán jsou poklidné země s vyvinutou
infrastrukturou, které jsou velmi přátelské k návštěvníkům. Tento zájezd propojuje prohlídku nádherných dechberoucích památek ležících na bývalé Hedvábné stezce
v Uzbekistánu s návštěvou přírodních zajímavostí sousedního Kazachstánu i jeho metropolí. My se zastavíme
na jedné z nejhezčích částí této stezky, kde díky ní
vyrostla úchvatná města jako jsou Samarkand,
Buchara, Šachrizabz, nyní zrekonstruovaná do své
původní nádhery. Návštěvníka ohromí mohutné
mešity i medresy s barevnými bohatě zdobenými
průčelími a modrými kupolemi.
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy do Astany.
2. den – Přílet do Astany. Při časném příletu začátek
prohlídky Astany. ASTANA – supermoderní živá zářící
metropole, kde si v rámci okruhu po městě prohlédneme monument Kazakh Eli, Palác míru s výhledem na
město a mešitu Harzat Sultan – největší mešitu ve
střední Asii aj.
3. den – Prohlídka ASTANY – procházka po bulváru Millenium, Nazarbajevovo centrum z r. 2013, Koncertní síň
z r. 2013, complex Khan-Shatyr na 140 000 m2. Vyhlídka
z monumentu Baiterek – vyhlídka ptačím pohledem na
hlavní město. Nočním lehátkovým vlakem do Almaty.
4. den – ALMATY – bývalé hlavní město Kazachstánu.
Prohlídka města - Zenkova katedrála, Památník nezávislosti, Zelený bazar, Park Panﬁlova. Odpoledne výjezd
lanovkou na horu KOK-TOBE (1 100 m n. m.), s pěknými
výhledy na Almaty i okolní hory. Nocleh v Almaty.
5. den – Výlet za poznáním okolních hor NP ILE ALATAU
do horského lyžařského střediska MEDEO, lyžařského
střediska ŠYMBULAK (2 260 m n. m.) a do soutěsky
Velikaja Almatinskaja, nádherné výhledy na Almaty i na
okolní zasněžené vrcholy vysoké přes 4 000 metrů, procházka u jezera BIG ALMATY LAKE s nádhernou okolní
krajinou, v případě času zastávka v prvním sokolnickém
centru v Kazachstánu Sunkar.
6. den – Tento den se vydáme za poznáním hor v okolí
jezera ISSYK, cestou si prohlédneme museum Issyk se
slavnými vykopávkami pohřebních kurhanů včetně
mohyly „zlatého muže“. Procházka u JEZERA ISSYK –
jezero alpského rázu obklopené lesy i květinovými loukami v nadm. výšce 1 760 metrů. Dále přejedeme do
TURGENSKÉ SOUTĚSKY v nádherné přírodě. Turgenskou soutěskou kdysi procházely karavany tzv. Královskou branou do Číny a Indie. Procházka k 30 metrů
vysokému MEDVĚDÍMU VODOPÁDU.
7. den - Přejezd do NP CHARYN. Odpoledne prohlídka
úchvatného CHARYNSKÉHO KAŇONU přezdívaného
„Gran Canyon Asie“, který se táhne v délce 154 km podél
stejnojmenné řeky v severní části pohoří ŤAN ŠAN a je
150-300 metrů hluboký. Oblast zvaná ÚDOLÍ HRADŮ má
až neuvěřitelné skalní formace. Návrat do Almaty.
8. den – Odlet do TAŠKENTU, metropole Uzbekistánu.
Dle času příletu začátek prohlídky.
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9. den – TAŠKENT – v uzbečtině Taškent znamená
„kamenné město“. Je známé svými kontrasty moderního a starého. V průběhu prohlídky uvidíme zvenku
nebo i zevnitř nejvýznamnější památky např. KhazratImam komplex, medresu Barak-Khan, uvidíme Jami
mešitu aj. Přejezd rychlovlakem do Samarkandu.
10. den – Celodenní prohlídka SAMARKANDU (UNESCO) –
nejkrásnějšího města na Hedvábné stezce, které rovněž
patřilo k nejvýznamnějším obchodním centrům. Slavné
nádherné náměstí Registan s Ulugbegovou medresou
a medresami Tilla-Kari a Sher Dor. Dále mauzoleum GurE-Amir, Ulugbegova observatoř, starobylý architektonický komplex Šach i Zinda – rozsáhlá nekropole se 44
hrobkami a 20 mauzolei z 11. – 15.st, mešita Bibi-Chanum.
11. den – Odjezd do slavného města ŠACHRISABZ
(UNESCO) – rodiště významného dobyvatele Tamerlána
(Timur Lenk), park se zbytky paláce Ak-Sarai, ohromná
socha Timura Lenka, nádherná mešita Kok Gumbaz
a další zajímavosti. Přejezd do Buchary.
12. den – BUCHARA (UNESCO) – starobylé město s půvabným historickým centrem a mnoha architektonickými
památkami. Komplex Lyabi-Hauz, Ulugbegova medresa,
kryté bazary, mešita Magoki-Attar, minaret a mešita
Kalon, medresa Mir-i-Arab, pevnost Ark, mešita BoloHauz, mauzoleum Ismail Samani, palác Nadir Devon Begi.
13. den – Dokončení prohlídky BUCHARY, přejezd do
Taškentu
14. den – Odlet zpět do Prahy.
Číslo záj.
627-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha – Astana - Taškent –
Praha, vnitřní let Astana – Taškent, přejezd rychlovlakem do Samarkandu, přejezd lehátkovým vlakem
Astana - Almaty, dopravu pronajatým mikrobusem, průvodce, 11x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 11x snídaně, 5x oběd nebo večeře
v Kazachstánu, 4x večeře v Uzbekistánu.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna 1400 Kč.
Samarkand

UZBEKISTÁN
– PERLA „HEDVÁBNÉ STEZKY“
Hedvábná stezka – starověká trasa vedoucí jižní Asií,
spojující čínský Xi-an s Malou Asií byla přes 8000 km
dlouhá. Obchod na této stezce byl důležitým faktorem
rozvoje starověkých civilizací a pomohl položit základy
moderní civilizace. My se zastavíme na jedné z nejhezčích částí této stezky, kde díky ní vyrostla úchvatná
města jako jsou Samarkand, Buchara, Šachrizabz, nyní
zrekonstruovaná do své původní nádhery. Návštěvníka
ohromí mohutné mešity i medresy s barevnými bohatě
zdobenými průčelími a modrými kupolemi.
Program zájezdu:
1. den – Přelet do TAŠKENTU, metropole Uzbekistánu.
2. den – TAŠKENT – v uzbečtině Taškent znamená
„kamenné město“. Je známé svými kontrasty moderního a starého. V průběhu prohlídky uvidíme zvenku
nebo i zevnitř nejvýznamnější památky např. KhazratImam komplex, medresu Barak-Khan, uvidíme Jami
mešitu aj. Přejezd rychlovlakem do Samarkandu.
3. den – Celodenní prohlídka SAMARKANDU (UNESCO)
– nejkrásnějšího města na Hedvábné stezce, které rovněž patřilo k nejvýznamnějším obchodním centrům.
Slavné nádherné náměstí Registan s Ulugbegovou
medresou a medresami Tilla-Kari a Sher Dor. Dále
mauzoleum Gur-E-Amir, Ulugbegova observatoř, starobylý architektonický komplex Šach i Zinda – rozsáhlá
nekropole se 44 hrobkami a 20 mauzolei z 11. – 15.st,
mešita Bibi-Chanum.
4. den – Odjezd do slavného města ŠACHRISABZ
(UNESCO) – rodiště významného dobyvatele Tamerlána
(Timur Lenk), park se zbytky paláce Ak-Sarai, ohromná
socha Timura Lenka, nádherná mešita Kok Gumbaz a
další zajímavosti. Přejezd do Buchary.
5. den – BUCHARA (UNESCO) – starobylé město
s půvabným historickým centrem a mnoha architektonickými památkami. Komplex Lyabi-Hauz, Ulugbegova
medresa, kryté bazary, mešita Magoki-Attar, minaret
a mešita Kalon, medresa Mir-i-Arab, pevnost Ark,
mešita Bolo-Hauz, mauzoleum Ismail Samani, palác
Nadir Devon Begi.
6. den – Celodenní přejezd pouštěmi do oázy Chiva.
7. den – Prohlídka klenotu střední Asie CHIVY
(UNESCO). Chiva je sice z monumentálních měst na
Hedvábné stezce nejmenší, ale rozhodně ne méně zajímavá. Prohlídka Chivy zahrnuje komplex starého města
Ichon Qala s pevností Kunya Ark, mešitou Juma, mauzoleem Pahlavan Mahmud, a dalšími stavbami. Odpoledne přelet do Taškentu.
8. den – Odlet zpět do Prahy.
Zájezd může být absolvován i v opačném pořadí.
Číslo záj.
628-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha – Taškent – Praha, vnitřní
let Urgenč – Taškent, přejezd rychlovlakem do Samarkandu, dopravu pronajatým mikrobusem, průvodce,
7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenze.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna 600 Kč.

Esfahan

ÍRÁN – VELKÝ OKRUH
- letecky

Irán – starověká Persie. Kolik starých kultur tudy prošlo a zanechalo
zde své výrazné stopy. Pojeďte s námi
poznat tuto nádhernou a turisty zatím nepříliš navštěvovanou zemi s krásnými mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými zahradami, nekonečnou pouští, s vysokými
horami, starověkými památkami a hlavně příjemnými
a pohostinnými lidmi.
Nutná včasná rezervace
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
2. den – Přílet do Teheránu v nočních – ranních hodinách. Dle času příletu transfer na hotel a krátký odpočinek nebo začátek programu.
Prohlídka moderního hlavního města dnešního Íránu TEHERÁNU: palác Golestan, National jewels museum –
největší nerozřezaný diamant na světě Moře světla, 34
kilogramový Globe of Jewels, koruny šáhů atd. Na závěr
dne procházka po jedinečném zavěšeném mostě Tabia.
3. DEN - QOM – centrum šíitů, svatyně Fatimah Masumah
(sestra 8. imáma Rézy, procházka po nádvořích, upozorňujeme, že nelze navštívit prostor s vlastní hrobkou),
druhé nejposvátnější místo v Iránu. KESHAN – krásné
a rozsáhlé bohaté tradiční domy a historické lázně.
4. den – Dokončení prohlídky KESHANU – krásné
zahrady Fin s jezírky a vodními kanály (perské zahrady
jsou zapsané na seznamu UNESCO). ESFAHÁN – bývalé
hlavní město safíjovské říše, arménská katedrála Vank
(v Esfahánu je 13 křesťanských obcí), slavné mosty přes
řeku Zayandeh.
5. den – Dokončení prohlídky ESFAHÁNU - nádherné
náměstí Maidán Emám (UNESCO), Šáhova mešita,
mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún,
volno na nákupy na bazaru, pro zájemce možnost
výjezdu lanovkou a krátká procházka v horách nad Esfahánem.
6. den – Cestou do pouštních oblastí se zastavíme ve
starobylém městě NAIN, kde si prohlédneme mešitu
Jamme a projdeme se kolem pozůstatků mohutné pevnosti. CHAK CHAK – nádherné místo v poušti, stále
funkční ohňový zoroastriánský chrám, výstup k věčně
hořícímu ohni v jeskynním chrámu.
7. den - YAZD – poslední výspa před nekonečnými pouštěmi, centrum zoroastriánského náboženství, chrám
ohně Ateshkadé, Věže mlčení, typické kupolovité pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), procházka
starým centrem Yazdu, mešita Jámé.
8. den – Ráno odjezd do PASARGÁD (UNESCO) - hlavní

Keshan

Shíráz

město Perské říše za Kýra II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého, procházka
tímto rozlehlým areálem a vzpomínka na kdysi mocnou
Perskou říši. Přejezd do Shirázu.
9. den – NAGHST-E ROSTAM – 4 impozantní hrobky perských achajmenovských králů (období 5.stol.př.n.l.)
vytesané do skal. PERSEPOLIS (UNESCO) – achajmenovské sídlo patří k nejpůsobivějším starověkým místům
v Přední Asii, Palác Apadana, Síň 100 sloupů, Brána
všech národů s okřídlenými býky, hroby perských
vládců, monumentální reliéfní výzdoba. Začátek prohlídky SHIRÁZU - starobylý bazar Vakil a komplex mešity
a lázní Vakil. Relaxace v zahradách v areálech hrobek
dvou básníků – Háfeze a Sa’dího.
Keshan

14. den – TAKHT-E SOLEJMAN (UNESCO) – jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Íránu, leží
v nadm. výšce 2 070 metrů, „Šalamounův trůn“, rozvaliny
města na břehu jezera, krásné výhledy. Výstup na tzv.
Šalamounovo vězení – vysoký kužel zvedající se nad
Takht-e Solejman. Dojezd na ubytování do Zanjanu.
15. den – SOLTANIYE (UNESCO) – hlavní město ilchánských Mongolů, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea patří k největším na světě). Zastávka v bývalém
hlavním městě Persie QAZVÍNU s nejlepšími příklady
kádžárovské architektury. Jedinečný bazar – jeden
z nejlepších v Íránu. Dojezd do Teheránu.
16. den – Brzy ráno (může být i v nočních hodinách)
odjezd na letiště a odlet z Teheránu zpět do ČR.
CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst
dle místních podmínek.
Číslo záj.
629-01

Termín
2022

Cena do 23.12.19 Cena od 24.12.19

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Teherán –
Praha (s přestupy), vnitrostátní let Shiráz – Ahváz, kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu
klientů) po Íránu, 13-14x ubytování v hotelu (dle časů
letů, 2lůžk. pokoje s vl. příslušenstvím), 14x polopenzi,
průvodce a místního průvodce, vstupy dle programu.
Cena nezahrnuje: vízum (informace obdržíte cca 2
měsíce před zájezdem).
Fakultativně: rozšířené poj. léč. výloh a storna do
40 000 Kč – 1 000 Kč. 1/1 pokoj – 5 800 Kč (povinný při
nedoobsazení).
Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.
K zájezdu budeme v lednu / únoru pořádat prezentaci
a info schůzku k vízům. Zájemce prosíme o nahlášení
zájmu v CK.
Yazd

10. den – SHÍRÁZ - město básníků, vzdělání, slavíků, růží
a kdysi i vína. Hlavní pozoruhodností Shirázu jsou velké
mešity, některé z nich si samozřejmě také prohlédneme. Na závěr rozlehlé zahrady ráje Bagh-e Eram. Přelet do Ahvazu.
11. den – TCHOGA ZAMBIL (UNESCO) - nejlépe dochovaný (a zároveň jediný) elamitský stupňovitý chrám zikkurat - v Íránu (13. stol.př.n.l., dochovaly se tři
stupně). Královské město SÚSY, jedno z hlavních měst
Perské říše, údajný hrob proroka Daniela. Historické
vodní mlýny v SUSHTARU (UNESCO).
12. den – Přejezd pohořím Zagros do oblasti Khoramabadu. Jedny z nejkrásnějších sásánovských reliéfů v Iránu
v TAGH E-BOSTÁN. Nocleh v Bisotunu v historickém karavanseraji přímo v oblasti archeologického areálu.
13. den - BISOTUN (UNESCO) - skalní reliéfy a nápisy
Dareia I. – procházka pod skalním masivem. Klínopisné
nápisy na skále v GANJNAME, krásná krajina v horách s
vodopádem. HAMADAN – starověká Ecbatana, jedno
z nejstarších měst na světě, hrobka biblické Ester, hrobka
největšího učence islámského světa Avicenny.

NAMIBIE
- VZPOMÍNKY NA AFRIKU
Číslo záj.
630-01

Termín
17.6. – 28.6.

Cena
72 990,-

Cena zahrnuje: letenku Praha – Windhoek – Praha,
9x nocleh v hotelu nebo lodge, 9x snídani, 1 x večeři,
dopravu terénními auty nebo mikrobusem, průvodce
Fakultativně: zajištění víz do Namibie (info v CK),
pojištění léč. výloh a rozšířeného storna 1300 Kč, 1/1
pokoj 9990 Kč (povinný při nedoobsazení)
Podrobné informace najdete na www.ckmayer.cz
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hory u Guilinu

Bonus za včasné
přihlášení.
Info na straně 1.

ČÍNA – VELKÝ OKRUH
příl

Huashan

et

Velká zeď

vl
ak

Peking

Xian

od
let

pohoří Zhouzhuang Šanghai
Huashan Suzhou

Dračí páteř
Yangshuo
- řeka Li

Guilin

Program zájezdu:
1 - 2. den - Odlet z Prahy, přílet do Pekingu. Dle času
příletu transfer, ubytování.
3. den – Metropole Číny PEKING. Prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men (NÁMĚSTÍ NEBESKÉHO
KLIDU) o rozloze 44 ha. ZAKÁZANÉ MĚSTO - bývá též
nazýváno největším kulturním muzeem Číny. V minulosti
bývalo sídlem panovníků dynastie Ming a Čching a bylo
nepřístupné veřejnosti. CHRÁM NEBES – je typickým příkladem harmonie a symboliky čínské architektury. Jedná
se o nejrozlehlejší chrámový komplex v Číně rozkládající
se v příjemném parku.
4. den – Výlet z Pekingu. Návštěva VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI,
která je jedním ze symbolů Číny se vine přes hory i pouště
v délce několika tisíc kilometrů. Procházka po její zrekonstruované části, která se nachází cca 60 km od Pekingu. HROBKY PANOVNÍKŮ DYNASTIE MING-místo odpočinku 13 z celkem 16 panovníků dynastie.

5. den - Druhá část prohlídky PEKINGU. YONGHE LAMA
TEMPLE – budhistický chrám s největší dřevěnou sochou
Budhy na světě. Prohlédneme si LETNÍ PALÁC – sídlo císařů v letních měsících. Pahorky a voda zde vytvářejí
krásné scenérie, které doplňují mosty a chrámy. V rozlehlých zahradách můžeme obdivovat Bronzový pavilon,
horu Dlouhého života, mramorovou loď císařovny Cixi
a množství dalších chrámů, pavilonů a mostů, které vytvářejí idylická zákoutí. Večer přejezd nočním lůžkovým
vlakem do Xianu.
6. den - XIAN – hlavní město provincie Šan–si bývalo
sídlem 11 čínských dynastií. Bylo zmiňováno jako výchozí
místo Hedvábné cesty. TERAKOTOVÁ ARMÁDA – hliněná
armáda objevená v roce 1974 rolníky při hloubení studny.
Skládá se z více než 7000 vojáků, lučišníků a koní, měla
chránit hrobku císaře Qin Sh´huang-di, který před více než
2200 lety sjednotil Čínu. Po návratu zpět do Xianu si
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prohlédneme významné buddhistické místo - Pagodu
velké divoké husy. A v podvečer se projdeme po
jedinečném místním trhu v muslimské čtvrti, který nabízí
tradiční jídla i množství místních produktů.
7. den - Výlet do pohoří HUASHAN – nejvyšší ze všech
pěti taoistických hor v Číně. Úchvatné pohoří, na které je
možné vyjet lanovkou, poskytuje výhledy na strmé průrvy
a okolní vrcholky, které tvoří jedinečná panoramata.

sférou, uličkami, trhy a chrámy. Pěkné zahrady Yuyuan
z doby Mingů a bazar vybudovaný ve starém stylu. Večerní procházka po nábřeží Bund – výhledy na efektně
nasvícené mrakodrapy čtvrti Pudong. Možnost projížďky
vyhlídkovou lodí.
12. den – Výlet do vodního městečka ZHOUZHUANG, které
je jako protkané vodními kanály s nádhernými starými
domy bohatých čínských obchodníků. Dále starobylé
město SUZHOU, vyhlášené překrásnými čínskými
zahradami (UNESCO). Návštěva zahrady Mistra rybářských
sítí a ulička Shantang Street s 1200 let starou historií.
Transfer na letiště nebo nocleh (dle letového řádu).
13. den - Odlet ze Šanghaje. Přílet do ČR 13. nebo 14. den.
Zhouzhuang

Číslo záj.
631-01

8. den – Přelet ze Xianu do Guilinu. Návštěva čajové plantáže a seznámení se s čínským čajovým uměním vč. ochutnávky. V podvečer volno v GUILINU k procházce po nábřeží
řeky Li a k Měsíční a Sluneční pagodě.
9. den - Návštěva nedaleké malebné jeskyně REED FLUTE
CAVE, nazývané též „Muzeum přírodního umění“. Odpoledne
návštěva jedinečných terasových rýžových polí SEVEN
STARS AND MOON – oblast DRAČÍ PÁTEŘ (Long Ji).
10. den – Krasová oblast u ŘEKY LI patří k vrcholům
každého zájezdu do Číny. Z čínského výtvarného umění
každý Evropan zná zelené hory (homole), které se pyšně
vypínají nad údolíčky mezi nimi. Dopoledne plavba po
řece Li, která patří k nezapomenutelným zážitkům.
Doplutí do městečka YANGSHUO, malebného místa s
množstvím krámků a příjemnými uličkami. Přelet z Guilinu do Šanghaje.
11. den - ŠANGHAJ – největší a nejdynamičtější město
v zemi. Moderní čtvrť Pudong s vysokými mrakodrapy
a novodobým symbolem města, 457 m vysokou televizní
věž Perla Orientu. Staré město s typicky čínskou atmoŠanghaj

Termín
2022

Cena do 28.2. Cena od 1.3.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Čína a zpět vč.
let. tax, transfery pronajatými minibusy dle programu,
noční lůžkový vlak do Xianu, přelety Xian – Guilin a Guilin
- Šanghaj, 9-10x ubytování se snídaněmi v hotelích***
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 9x oběd nebo večeře, českého a místního průvodce, lanovku na Mt. Huashan, projížďku po řece Li.
Cena nezahrnuje: vízum 2700 (nebude-li změna), spropitné, vstupy.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšířeného storna 1400 Kč,
1/1 pokoj 6800 Kč (povinný).
Zájezd průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.
K zájezdu budeme na jaře/létě pořádat společnou
prezentaci pro oba zájezdy do Číny. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.
Pro rok 2022 připravujeme dva nové zájezdy do Číny:
Rychlovlaky po Číně – Kanton, opevněné věže v provincii Guangdong, kruhová obydlí lidu Haiko, Hangzhou
a Západní jezero, Žluté hory Huangshan, Šanghaj, Peking
a Velká čínská zeď. Přejezdy většinou rychlovlaky.
Severní Čína a hory z ﬁlmu Avatar – Dlouhá zeď v méně
navštěvovaných úsecích, buddhistické sochy a svatyně
Datong, posvátná buddhistická hora Wutaishan, středověké město Pingyan, buddhistické jeskyně u Luoyangu,
Kung-fu klášter Shaolin, neskutečná krajina skal, která
vytvořila kulisy na planetě Pandora ve ﬁlmu Avatar.
Rýžová pole - Dračí páteř

Zhongdian

údolí Blue Moon

JIHOZÁPADNÍ ČÍNA A TIBET
př

t
odle

t
íle

Lhasa

Sněžná hora
Soutěska
Tygřího skoku
Šangri-La
Lijiang

Chengdu
Emeishan
+ Leshan

Jezero Erhai + Dali
Kunming
+ Kamenný les

Jedinečná cesta do nejzajímavějších částí Číny v kombinaci se „Střechou světa“ – tajuplným Tibetem. Vydejte
se s námi poznat pravou Čínu, dosud jen málo objevenou
západními turisty. Naše putování začneme v „Zemi hojnosti“ - provincii S´cchuan, kde kromě pandy velké uvidíme také jednu ze čtyř posvátných buddhistických hor
(Emeishan) a největší sochu sedícího Buddhy vytesanou
do skalní stěny (Leshan). Následovat bude province Yunnan, v překladu „Země na jih od mraků“, kde najdete nejbohatší přírodu Číny. Uvidíte téměř 4 kilometry hlubokou
soutěsku na Dlouhé řece, rozlehlý tibetský klášter v bájném Šangri-la i jedinečné starobylé město Lijiang
(UNESCO). Závěr našeho putování věnujeme nejkrásnějším a nejzajímavějším místům v okolí tibetské Lhasy –
jedinečné kláštery, které naštěstí neztratily svůj duch
lámaistického buddhismu. A také neskutečně krásná
krajina na střeše světa (budeme se pohybovat v nadm.
výšce 3500 – 4500 metrů).
Zájezd je náročnější vzhledem k vyšší nadm. výšce, aklimatizace ale bude probíhat postupně, před návštěvou
nejvýše položených míst v Tibetu, strávíme již předcházející dny ve výšce kolem a přes 3 000 m a dva noclehy
v Šangri-la ve výšce cca 3 200 m.
Program zájezdu:
1.-2. den – Let Praha – Chengdu. Přejezd pod horu Emeishan
(provincie S´cchuan - země hojnosti).
3. den - EMEISHAN (UNESCO) - výjezd na posvátnou
horu Emei (3099 m n. m.), jednu ze čtyř posvátných
buddhistických hor, prohlídka klášterů, turistika, nádherné výhledy. Sjezd dolů opět lanovkou. Nocleh.
4. den - Přejezd do LESHANU - rozsáhlý areál Velkého
Buddhy (UNESCO) s největším spodobněním sedícího
Buddhy na světě, výška do skály vytesané sochy je
71 metrů. Prohlídka přilehlých svatyní a klášterů
a plavba lodí s jedinečným výhledem na kolosální
sochu Buddhy. Dojezd zpět do Chengdu a nocleh.
5. den - Unikátní CHOVNÁ STANICE PANDY VELKÉ –
seznámení se s tímto jedinečným a pro Čínu až symbolickým zvířetem. Let Chengdu – Kunming (provincie Yunnan).
6. den – Nedaleko od KUNMINGU prohlídka jedinečných,
až 30 metrů vysokých vápencových skalních útvarů
v KAMENNÉM LESE (UNESCO). Pozdě odpoledne přejezd rychlovlakem do Dali (cca 2 hod. jízdy).
7. den – DALI a okolí – v případě dobrého počasí výjezd
lanovkou až pod vrchol POHOŘÍ CANGSHAN do výšky
3 920 metrů za nádhernými výhledy. Z níže položených
stanic pěší trasa – dva úseky po tzv. Jade Belt Road
(STEZCE NEFRITOVÉHO PÁSU) cca 12 km celkem, mož-

Lijiang
nost zkrácení, k další lanovce, cestou nádherné výhledy
na JEZERO ERHAI a na závěr taoistický chrám Zhonghe
z 9.st. Odpoledne rozsáhlý areál Tří pagod z 9.st. s nejvyšší pagodou vysokou 73 metry.
8. den – Dokončení prohlídky DALI – staré město
s pěkně dochovanými dřevěnými domy. Odpoledne projížďka lodí po JEZEŘE ERHAI. Přejezd do Lijiangu.
9. den – Brzy ráno odjezd pod SNĚŽNOU HORU NEFRITOVÉHO DRAKA – dle počasí výjezd k ledovci do výšky
4 500 m n. m., jedinečná horská scenérie nejjižnějšího
ledovce na severní polokouli. V případě horšího počasí
využití dalších dvou níže položených lanovek v rámci
scénického parku na SPRUCE MEADOW a YAK
MEADOW, na obou místech kratší vycházky. Vycházka
kolem kaskád, vodopádů a jezer s neskutečně modrou
barvou vody BLUE MOON VALLEY. Návrat do Lijiangu.
10. den – LIJIANG (UNESCO, 2400 m n. m.) - 600 let
staré městečko s atmosférou středověké Číny, které
obývá zajímavá národnostní menšina Naxi, 500 let starý
rozlehlý palác rodiny Mu, malebné uličky s dřevěnými
domy, kanály rozvádějící vodu po městě, park Tůně černého draka s jedinečným výhledem na Sněžnou horu
Nefritového draka, volno k procházkám uličkami
s množstvím obchůdků, restaurací... Program 9. a 10.
dne může být prohozen vzhledem k počasí.
11. den – Brzy ráno odjezd z Lijiangu. Zastávka u tzv.
PRVNÍHO OHYBU DLOUHÉ ŘEKY u města SHIGU
(Kamenný buben), kde řeka Jang-c´, dosud tisíc kilometrů tekoucí rovně od svého pramene na hranicích
Tibetu, vytváří první ohyb o 180°. Zastávka na začátku,
v tzv. horní části SOUTĚSKY TYGŘÍHO SKOKU
(UNESCO), cca 1 hodinu sestup k řece a výstup zpět,
nejužší bod soutěsky široký jen 30 metrů, kde se měl
od kamene odrazit tygr a přeskočit řeku. Přejezd do tzv.
střední části Soutěsky tygřího skoku a sestup až k řece,
dramatická krajina, kde řeka spadá o dalších 100 metrů
níže. Výstup zpět, celkem cca 3-3,5 hodiny chůze.
Pozdní oběd v místním penzionu a poté přejezd krásnou
krajinou hor do PODHŮŘÍ TIBETU do bájného
ŠANGRI-LA (Zhongdian, 3 200 m n.m.).
12. den – ZHONGDIAN – hraniční město etnického Tibetu,
procházka starým tibetským městem s obrovským modlitebním mlýnem, lámaistický KLÁŠTER GANDÄN SUMCELING se 600 mnichy položený nad městem aj.
13. den – Přelet do Lhasy v TIBETU (tajemná střecha
světa, která je dodnes pro turisty obtížně přístupná).
Odpoledne začátek prohlídky hlavního města LHASY
(3650 m n. m.) – duchovní centrum Tibetu s portály starých chrámů i starým tibetským městem, dosud
naštěstí neudolaným rozpínající se čínskou kulturou:
jedna z nejstarších budov ve Lhase a nejposvátnější

tibetský CHRÁM DŽOKHANG (UNESCO), vysvěcený
v r. 647. ULICE BARKHOR - poutní okruh, kam míří poutníci z celého Tibetu, celý okruh překypuje barvami
a aktivitou.
14. den - LHASA: PALÁC POTÁLA (UNESCO) - bývalé
sídlo dalajlámů. Bývalé letní sídlo dalajlámů NORBULINKA (UNESCO) v západní části Lhasy. Prohlídka jednoho z největších a nejvýznamnějších klášterů tibetské
sekty Gelugpa (sekta žlutých miter v Tibetu převažujícího lámaistického buddhismu). KLÁŠTER DÄPUNG,
který byl založen v 15.st. a dříve zde žilo 10 000 mnichů
a jednalo se o největší klášter na světě. Dodnes zde sídlí
asi 600 mnichů.
15. den – Prohlídka KLÁŠTERA GANDÄN ležícího 4 300
metrů vysoko, který založil r. 1409 sám Conghapa,
mnohé stavby pocházejí z této doby a jsou zde uloženy
jeho ostatky. KLÁŠTER SERA - 2. největší a nejvýznamnější klášter tibetské sekty Gelugpa.
16. den – Celodenní výlet do kolébky tibetské kultury:
údolí Jarlung: nejstarší tibetský KLÁŠTER SAMJE
a sídlo prvních tibetských králů HRAD JUMBULAGANG.
17. -18. den - Let zpět do Prahy.
Kamenný les

Jihozápadní Čína bez návštěvy Tibetu
Číslo záj.
632-01

Termín
2022

Cena

Jihozápadní Čína s návštěvou Tibetu
Číslo záj.
633-01

Termín
2022

Cena

Cena zahrnuje: letenku Praha – Chengdu – Praha (*+
Lhasa – Chengdu), vnitrostátní lety Chengdu – Kunming
a Diqing (Šangri-la) – Chengdu / * Diqing – Lhasa,
dopravu mikrobusem dle programu, vlak Kunming –
Dali, 11x / *15x nocleh v hotelích (2lůžk. pokoje s vl. přísl.),
11x / *15x polopenzi, českého průvodce a místní průvodce, lanovky na Emeishan, Cangshan v Dali a Sněžnou
horu v Lijiangu, plavbu po jezeře Erhai, vstup do Kamenného lesa a do rezervace pandy velké, * při prodl. o Tibet
vstup do paláce Potála (1 hod. prohlídka), *povolení ke
vstupu do Tibetu. Cena nezahrnuje: vízum 2700 Kč
(nebude-li změna), spropitné, ostatní vstupy.
Fakultativně: poj. léč. výloh a rozšíř. storna – 1 400 Kč /
*1 600 Kč, 1/1 pokoj – 8 000 Kč / *10 200 Kč (povinný).
Zájezd připravila průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.
K zájezdu budeme na jaře/létě pořádat společnou
prezentaci pro oba zájezdy do Číny. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.
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Kazaň

Moskva

MOSKVA, TATARSTÁN, URAL
MONGOLSKO, PEKING
+ jízda Transsibiřskou magistrálou
Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Poznejte krásu Moskvy, nechte se
obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu,
ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských
hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu
Bajkalu, skutečnou svobodu ve stepích Mongolska
a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském
Pekingu.
Nutná včasná rezervace
Program zájezdu:
1. den - Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu.
MOSKVA (UNESCO), večerní procházka, Rudé náměstí,
GUM, Chrám Vasila Blaženého aj.

Moskva
2. den - Prohlídka KREMLU s jedinečným komplexem chrámů a paláců. Dále Novoděvičí klášter
a hřbitov a vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor. Odjezd
na nádraží, fotka u symbolického začátku TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLY. Noční cesta vlakem do
Kazaně.
3. den - Ráno KAZAŇ (UNESCO), návštěva bělokamenného Kazaňského kremlu se starobylými mešitami,
mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy
a chrám sv. Petra a Pavla. Nocleh v hotelu.
4. den - Výlet autobusem do starého opevněného
města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE
(UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy. Odpoledne odjezd Transsibiřským
expressem do Jekatěrinburgu.
5. den - Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou
a Asií, prohlídka (chrám Všech svatých na krvi aj.). Nocleh v hotelu.
6. a 7. den - Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ
MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou
tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob
(jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.
Kazaň
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8. den - Odpoledne příjezd do IRKUTSKA. Transfer do
hotelu na břehu BAJKALU.
9. den: Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické
KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými
zastávkami a vyhlídkami. Vzpomeneme osud stavitelů
– vězňů, ale také slavnou historii československých
legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu
v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula –
skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Pozdě
v noci návrat do hotelu.
10. den: Dopoledne místo našeho pobytu LIVSTJANKA
na břehu BAJKALU (UNESCO), nádherná okolní příroda,
akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd
od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvyky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných domků.
Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera,
domy Děkabristů. Nocleh v hotelu v Irkutsku.
Ulánbátar

11. den - Ráno odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály
směr Mongolsko. Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou
části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená
jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.
12. den - Ráno hl. město Mongolska ULÁNBÁTAR,
neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů,
paláců chánů i sovětských budov. Prohlídka např. největšího klášterního komplexu Gandan s obří sochou
Buddhy. Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, okolní hory
a stepi. Nocleh v hotelu.
13. den - Celodenní výjezd do NP HUSTAI, jeden
z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světě – koní Převalského. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení – mongolské
hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.
14. den - Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek
s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud
žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí
s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhis-

tických a šamanských modliteben. Návrat do ULÁNBÁTARU, nákupy suvenýrů. Nocleh v hotelu.
15. den - Ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce
nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.
16. den - Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva na oslavu
cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes
(UNESCO). Nocleh v hotelu.
17. den - Prohlídka PEKINGU, Zakázané město (UNESCO),
největší náměstí světa, Letní palác (UNESCO), Večer stylová čajovna, degustace.
18. den - Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ
ZEĎ (UNESCO) a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13
hrobek císařů dynastie Ming. Večer odlet do Prahy.
19. den - Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
Peking

Číslo záj.
634-01

Termín
29.7. – 16.8.

Cena
75 590,-

Cena zahrnuje: letenky Praha – Moskva, Peking – Praha
(s přestupem), let. taxy, transfery do hotelů, na nádraží
a na letiště, autobusovou dopravu během prohlídek měst,
dopravu vlakem po Transibiřské magistrále dle programu,
17x nocleh - z toho 11x hotel*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, a 6x nocleh ve vlaku, 11x snídaně, autobusovou
dopravu na výlety (Bolgar, Krugobajkalská železnice, NP
Hustai, NP Terelj, hrobky Mingů a Velká čínská zeď), 4x
oběd (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů), vstupy
do NP v Mongolsku a v Číně (Zakázané město, Letní palác,
Velká Čínská zeď, hrobky Mingů), průvodce, služby místních průvodců, komplex. poj. vč. storna do 15 000 Kč.
Cena nezahrnuje: jízdné na vyhlídkové Krugobajkalské
železnici, lanovku na Velkou čínskou zeď, spropitné pro
místní průvodce a řidiče, (vstupné a další poplatky cca
3000 RUB, 130 $). Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj
v hotelích 6000 Kč (povinný při nedoobs.), připojištění
storna zájezdu do 80 000 Kč +700 Kč, vízum do Ruska
1990 Kč, vízum do Číny 3000 Kč, vízum do Mongolska
1990 Kč (o potřebných formalitách budete včas informováni), 4x večeře v hotelích v Rusku (mimo 1. a 9. den)
1300 Kč, jízdné po Krugobajkalské železnici vč. oběda
2800 Kč, Moskva - vstup do Kremlu vč. povinného místního průvodce 680 Kč (jízdné a vstup je nutné objednat
nejpozději měsíc před odjezdem), příplatek za vlak 2.
třídy namísto 3. v Rusku 3900 Kč.
Cesta vlakem: v úseku Moskva – Irkutsk cena zahrnuje
přepravu charakteristickým vozem 3. tř. Plackarnyj (Vagon
pro 54 osob, členěný na průchozí oddělení pro 6 osob – denní
sezení, v noci lůžka), úsek cesty Irkutsk – Peking uzamykatelné kupé 2. tř.pro 4 osoby. Za příplatek 3900 Kč/os.
možno doobjednat místo v kupé pro 4 osoby 2. tř. i v úseku
Moskva – Irkutsk.

Kjóto

JAPONSKO – okruh na Honšú,
památky UNESCO i metropole
v době květu sakur
Připravili jsme pro Vás zájezd do pro nás exotického Japonska. Uvidíte tam podivuhodnou směsici starobylého
a moderního, tisícileté chrámy, čajové pavilonky vedle
futuristických mrakodrapů. Vybrali jsme pro návštěvu
nejhezčí období roku, kdy po celém Japonsku rozkvétají
sakury, z kterých se raduje rok co rok snad každý Japonec. V průběhu zájezdu navštívíme všechna historická
hlavní města země s jejich nádhernými chrámy a svatyněmi včetně nezapomenutelného Kjóto, i největší japonské metropole Tokio, Jokohamu či Osaku.

Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy.
2. den – Přílet do Osaky v podvečerních hodinách. Přejezd do hotelu, ubytování.
3. den – OSAKA – třetí největší město a kulinářské
centrum země. Návštěva nejzajímavějších míst Umeda Sky Building – futuristická stavba s proskleným
výtahem a vyhlídkou ve 173 m, nádherný osacký hrad
s pevností původně z 16. stol., chrám Šitennodži, který
je považován za kolébku japonského buddhismu, rušné
starobylé centrum Dotonbori s obrovským množstvím
restaurací, barů a heren.
4. den – Hrad HIMEDŽI – nejvelkolepější z 12 dochovaných feudálních hradů v Japonsku. Nádherný bílý
hrad na vysokém útesu přezdívaný „pevnost bílé volavky“, vrcholný příklad samurajského hradu. Impozantní opevnění, pěkné zahrady se sakurami. Zahrada KOKOEN – kompozice devíti malých zahrad
z období Edo na půdorysu původních samurajských
domů.
5. den – Cesta do první japonské metropole z 8. století,
Nary. Cestou návštěva chrámu HORJUDŽI – jedny z nejstarších dřevěných staveb na světě z 6. – 7. stol., nádherná pětipatrová pagoda patří k nejpamátnějším svého
druhu. NARA – starobylé město a velkolepé centrum
budhismu, nejvýchodnější výspa Hedvábné stezky. Návštěva narského parku s řadou významných chrámů
a toulajících se jelínků. Nejvýznamnější chrám Tódaidži
se síní velkého Buddhy (největší bronzová podobizna
Buddhy na světě), Velká šintoistická svatyně Kasuga,
malebná zahrada Isuien z období Meidži.
6. den – KJÓTO – stará císařská metropole nádherně obklopená ze tří stran horami, s přestávkami od 8. do 19.

století hlavní město. Chrám Tódži s nejvyšší pagodou v Japonsku, impozantní chrám Sandžúsangendó s hlavní síní,
která je nejdelší dřevěnou stavbou světa a ukrývá 1001
soch. Starobylá čtvrť Gion s kamennými uličkami, nejznámější čtvrť gejš, oblast místní keramiky. Chrám Čionin
s kolosální největší bránou v Japonsku, zenový chrám
Nanzenži v borovicovém háji. Na závěr procházka tzv. Filozofovou stezkou podél vodního kanálu lemovaném sakurami ke Stříbrnému pavilonu, kde vznikl pověstný čajový
obřad.
7. den – KJÓTO – dokončení prohlídky nejvýznamnějších
památek. Chrám Ninnadži s nebetyčnou pagodou a zahradou se sakurami, úchvatný Zlatý pavilon, který se
zrcadlí v jezírku, hrad Nidžó s neobvykle zdobenými
interiéry. V Kjótu se rovněž podíváme do oblasti trhů
se všemi možnými potravinami i hotovými jídly, či do
oblasti večerního života.
8. den – Přejezd do Tokia vysokorychlostním šinkanzenem a začátek prohlídky hlavního města – západní
část TOKIA. Západní Šindžuku – centrum moderních
výškových budov, Tokijská radnice (výhled z observatoře na nejvyšším patře), zajímavá atria mrakodrapů.
Východní Šindžuku – čtvrť zábavy, pánských barů a nočního života. Hlavní tokijská svatyně Meidži a okolí (olympijský stadion, čtvrť Haradžuku – centrum alternativní
módy), čtvrť Šibuja – oblast módy i klubů a heren (pachinko).
9. den – KAMAKURA – přímořské město chrámů a zalesněných vrchů, v 12. – 14. stol. hlavní město. Slavný
Velký Buddha, bronzová socha z roku 1252, skromný
elegantní chrám Hasedera s četnými sochami malých
dětí i velkolepá svatyně Hačimangú. Kamakura je rovněž centrem zen-buddhismu, jsou zde 3 z pěti velkých
zenových chrámů, návštěva chrámu Kenčódži, odkud
se šířilo učení zen. JOKOHAMA – jeden z nejvýznamnějších přístavů v Asii. Nová moderní architektura je
v celé oblasti přístavu a doků, možnost výjezdu nejrychlejším výtahem světa na vyhlídku na Landmark
Tower, 296 m.
10. den – NIKKÓ – město starých chrámů, které si
v 17. století zvolil významný šogún za místo svého
mauzolea. Aby ohromil svět, chrámy upoutají svou
bohatou výzdobou, pozlacením, krásnými motivy zvířat a květin. Svatyně Tóšógú s nejúchvatnější výzdobou, řadou krásně zdobených bran. Svatyně Taijúinbjó
rovněž krásně zdobená a nádherně umístěná v cedrovém háji. Dále lze navštívit svatyně Futarasan s obrovskou bronzovou bránou, či chrám Rinnódži se Síní
tří Buddhů.

Tokio

Kjóto
11. den – TOKIO – prohlídka centra metropole. Nejdříve
návštěva zahrad Císařského paláce, pohled na sídlo
dnešního císaře, dále pak „místní Eiffelovka“ Tokyo Tower s vyhlídkou na město. Možnost lodního výletu od
přístavu na sever po řece Sumido pod 13 různorodých
mostů, oblastí moderní architektury. V severní části
města chrám Sensódži, nejposvátnější a nejvelkolepější
chrám v Tokiu. Ke chrámu vede ulička plná obchodů
s tradičními výrobky, kde je možno nakoupit řadu suvenýrů. Okolní čtvrtě vyhlášené obchody se sakrálním
zbožím. Na závěr velkolepé centrum Tokia – Ginza, moderní čtvrť s velkými obchodními domy. V nočních hodinách odlet z Tokia.
12. den – Přílet do Prahy.
Zájezd průvodcuje Ing. Martina Kosková.
Osaka

Nikkó

Číslo záj.
635-01
635-02

Termín
2022
2022

Cena do 30.11. Cena od 1.12.

Cena zahrnuje: letenku do Japonska a zpět vč. letištních
tax, 9x ubytování v hotelu, veškerou dopravu vlaky a šinkanzeny dle programu, metro a autobusy ve městech dle
programu, průvodce. Fakultativně: pojištění léč. výloh
a rozšířeného storna 1300 Kč, 1/1 pokoj 8790 Kč (povinný).
K zájezdu budeme v lednu pořádat prezentaci.
Zájemce prosíme o nahlášení zájmu v CK.
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31. SEZÓNA
CK MAYER & CROCUS s.r.o.
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8 - Libeň
(v blízkosti metra Palmovka)
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575

www.ckmayer.cz
www.poznavacizajezdy.cz
e-mail:ckmayer@ckmayer.cz

