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EXPO 2020 v DUBAJI
vydejte se na událost roku

ve Spojených arabských emirátech 

Prozkoumejte všechna malebná zákoutí 
perly Jadranu - ostrova Rab.

Toužíte ochutnat máslový ležák? Jeho 
tajemství odhalí Kouzelnický Londýn!

Zjistěte, jestli jsou švýcarské vlaky 
přesné jako švýcarské hodinky.

SLEVY až 10%
za včasný nákup I věrnostní



Vážení klienti, 
jsme rádi, že spolu s námi otevíráte náš katalog na rok 2020 
a  věříme, že si mezi nabízenými programy vyberete Váš zá-
jezd za poznáním nebo svou dovolenou u moře.

První část katalogu je zaměřena na pobyty u moře, kde je největší zájem 
stále o Jaderské moře v Chorvatsku. Již od roku 1992 s námi naši klienti jezdí 
na jeden z nejslunnějších ostrovů v Chorvatsku na ostrov Rab. Ve střední Dal-
mácii patří k oblíbeným destinacím Vodice, Primošten a Sv. Filip a Jakov. Novin-
kou je letovisko Sabunike u Ninu nedaleko Zadaru, které se pyšní Králjičinou 
pláží, jednou z 10 nejkrásnějších pláží v Chorvatsku. V jižní Dalmácii je naší nej-
navštěvovanější destinací letovisko Orebič na poloostrově Pelješac. Ubytování 
v Chorvatsku je zajištěno v příjemných apartmánech, v pensionech a hotelech 
všech kategorií se stravováním včetně all inclusive. V Itálii nabízíme pobyty 
ve velmi oblíbených letoviscích Lignano, Jesolo, Bibione, Rosolina Mare a pře-
devším Caorle, kde jsou možné pobyty i na zkrácený počet 3, 4 nebo 6 dnů. 
Ve střední Itálii je oblíbená Cupra Marittima, především pro skupiny s jógou či 
aerobikem a pro hudební nebo pěvecké soubory, jež zde mohou koncertovat.
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Druhou část nabídky tvoří poznávací zájezdy po Evropě, např. zájezdy 
do Švýcarska, kde se zaměřujeme na poznávání různých částí země - oblasti 
Jungfrau, Matterhornu, Svatého Mořice, železnice Bernina, Davosu nebo okolí 
Ženevského jezera vč. Ženevy a autosalonu. Součástí programu je i lehká tu-
ristika. Několik poznávacích zájezdů máme zaměřených na květinové slavnosti 
nebo festivaly, z nichž nejznámějších je Květinové korzo v Holandsku. 

Z tradičních evropských magnetů připomeneme Francii s metropolí na Sei-
ně, je zde zastoupena i Provence se slavnostmi levandulí, Burgundsko a kraj 
Champagne. Tradičně nechybí ani Itálie prezentovaná Římem, Neapolí s Po-
mpejemi a ostrovem Capri či krásami jezera Lago di Garda. Novinkou je gast-
ronomická slavnost v Toskánsku spojená s jízdou vlakem s parní lokomotivou. 
Další novinkou je Verona s operním představením Nabucco a lehká turistika 
v rozkvetlých Dolomitech.

Stále větší oblibě se těší naše letecké zájezdy do Velké Británie. V Londýně 
nabízíme ubytování přímo v srdci velkoměsta – pár kroků od vyhlášené nákup-
ní ulice Oxford Street. Návštěvu Londýna si můžete zpestřit návštěvou Fantoma 
opery (Královský Londýn) nebo prohlídkou studií Harryho Pottera (Kouzelnický 
Londýn). A pokud už Londýn znáte, proč se nevydat do hrabství Cornwall a De-
von, kde poznáte Anglii takovou, jakou ji znáte z knih a románů. Zajímavou vari-
antou je také prodloužený víkend ve skotském Edinburghu. Novinkou je letecký 
zájezd Londýn ve spojení s Gibraltarem.

Ze zemí našich sousedů se můžete podívat do Rakouska do oblasti Dach-
steinu nebo putovat podél nejstarší UNESCO železnice v  Semmeringu. Ně-
mecko je zastoupeno Drážďanami se zaměřením na úzkokolejné dráhy v okolí 
a setkáním parních lokomotiv ze střední Evropy. Těší nás rostoucí zájem o zájezdy 
do Polska – oblíbeným zájezdem jsou Perly polského severu (Mazurská jezera, 
Gdaňsk, Toruň), Svatokřížské hory, polské zahrady a arboreta ve Wroclavi a okolí.

Již několik let rádi jezdíme ke krajanům do oblasti Českého Banátu v  Ru-
munsku. Podobný, pouze zkrácený program mohou klienti absolvovat také 
ve spojení s Draculovou Transylvánií. Těšit se můžete i na dlouhodobě velmi 
oblíbené pobyty u moře s výlety v ceně v černohorském Sutomore nebo 
na jihu Korsiky. 

Impulsem pro rozšíření naší nabídky do zemí bývalého Sovětského svazu 
bylo specializované EXPO na Energie budoucnosti v kazašském hlavním městě 
Astaně v roce 2017, kde naše cestovní kancelář byla partnerem Českého pavilo-
nu. I letos se s námi můžete vydat do zemí Střední Asie – Kazachstánu, Ky-
rgyzstánu, Uzbekistánu a nově do vysokohorského Tádžikistánu, pod stře-
chu světa. Pojeďte se podívat na architektonické skvosty zapsané do seznamu 
UNESCO v Samarkandu, Buchaře nebo Chivě. V Kyrgyzstánu Vás uchvátí horské 
scenérie Ťan-šanu nebo druhého největšího vysokohorského jezera na světě 
Issyk Kul. Pro zájem opakujeme atraktivní a přitom cenově velmi zajímavé zá-
jezdy na Ukrajinu: autobusové zájezdy na Podkarpatskou Rus či letecký a au-
tobusový zájezd do Kyjeva a Černobylu. 

Nechybí ani zájezdy po naší vlasti – v českých zemích máme na progra-
mu zajímavý zájezd Za králem Šumavy a po městech Přemysla Otakara 
II. s návštěvou vinného sklípku v Bzenci, kde nechybí ani cimbálová muzika.

Bohatá je i naše nabídka lázeňských wellness pobytů, které nabízíme 
vlastní i autobusovou dopravou. Osvědčenou klasikou jsou lázně Moravské 
Toplice – Resort Vivat Terme. Nejpestřejší nabídku ovšem tvoří lázně maďarské: 
Zalakáros, Mórahalom a luxusní 4-5 hvězdičkové resorty Spirit v Sárváru a Or-
chidea v Lipótu. Novinkou jsou severochorvatské lázně Svatý Martin. Ve všech 
těchto autobusových zájezdech do lázeňských resortů jsme zakomponovali 
i gastronomické ochutnávky s malým poznáním okolí lázní.

A úplně na závěr nemohou chybět ani oblíbené adventní zájezdy do Ně-
mecka, Rakouska a Polska. U adventních zájezdů bychom rádi zmínili naše ob-
líbené netradiční letecké adventy v Londýně, Paříži a Barceloně. 

Největší zájem na podzim a v zimě 2020 očekáváme o zájezdy na svě-
tovou výstavu EXPO Dubaj 2020-21, kde je naše kancelář opět přímým 
partnerem Českého pavilonu. Zájezdy na EXPO budou i s prodlouženým 
pobytem v oblíbeném přímořském resortu Ras al Khaimah (v areálu ho-
telu je i golfové hřiště, pro hráče golfu ideální příležitost skloubit svoji zálibu 
s návštěvou EXPO). Více informací najdete na našem speciálním webu: 
www.zajezdyexpo.cz.

Nemůžeme vyjmenovat všechno, co bychom Vám rádi nabídli. Výběr 
je už na Vás, ať už z našeho katalogu či ještě rozšířenější výběr na webo-
vých stránkách www.quicktour.cz. Budeme se těšit na setkání s  Vámi 
a přejeme Vám mnoho zážitků na Vašich cestách

kolektiv CK QUICKTOURŠvýcarsko - Matterhorn

EXPO 2020 DUBAJ

Londýn
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SPECIÁLNÍ SLEVY A PODMÍNKY PRO KOLEKTIVY A SKUPINY NAD 20 OSOB (NA DOTAZ V CK)!

SLEVY AŽ

10 %
10 % při zaplacení 100 % částky do 20. 12. 2019 (max. do výše 2.000,- Kč za osobu nebo apartmán)
8 % při zaplacení min. 50 % částky do 20. 12. 2019 (max. do výše 2.000,- Kč za osobu nebo apartmán)
8 % při zaplacení min. 50 % částky do 31. 1. 2020 (max. do výše 800,- Kč za osobu nebo max. 1.000,- Kč na apartmán)
6 % při zaplacení min. 50 % částky do 29. 2. 2020 (max. do výše 800,- Kč za osobu nebo max. 1.000,- Kč na apartmán)

Sleva pro stálé klienty: 3 %. Platí pro klienty, kteří se v kalendářním roce 2017, 2018 nebo 2019 zúčastnili jakéhokoli 
zájezdu pořádaného přímo CK Quicktour. Tuto slevu lze připočítat ke slevám za včasné objednání do max. výše 10 % 
a tato sleva platí i při přihlášení po 29. 2. 2020.

DÁRKOVÉ POUKAZY
Pro ty, kteří rádi cestují, může být zájezd tím nej-
krásnějším dárkem. Rádi pro Vás připravíme dár-
kový poukaz v libovolné hodnotě nebo tematic-
ký poukaz s věnováním k již vybranému zájezdu.

KVALITNÍ UBYTOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA
U zájezdů označených touto ikonou Vám nabízíme 
ubytování v  centru města, které šetří Váš čas (netrá-
víte zbytečně drahocenné hodiny při cestách z hote-
lu do centra města) a peníze za MHD (neplatíte „zóny 
navíc“).

LETECKÉ POZNÁVÁNÍ S QUICKTOUREM 
– užijte si komfort malé skupiny

U zájezdů označených touto ikonou Vás nečekají žádné 
velké skupiny. Tyto zájezdy jsou určeny pro skupiny 
15–20 klientů. Menší skupinky umožní průvodci více 
prostoru pro osobnější přístup, podrobnější výklad 
a větší flexibilitu samotného programu dle přání sku-
piny.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ
V cenách našich zájezdů není zahrnuto cestovní po-
jištění. Ke všem zájezdům, které pořádá cestovní kan-
celář Quicktour, nabízíme svým klientům komplexní 
cestovní pojištění od Allianz pojišťovna a. s.
Cena za osobu a den: 36,- Kč *)

Toto cestovní pojištění zahrnuje i pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvo-
dů. Abychom předešli případným nepříjemným situacím, důrazně doporuču-
jeme uzavření tohoto cestovního pojištění při rezervaci zájezdu. Více informací 
na www.quicktour.cz.

*) Tato cena platí pro zájezdy v rámci Evropy a pro zájezdy do 20.000,- Kč. U zájezdů 
mimo Evropu a dražších zájezdů (z důvodu vyššího plnění v případě storna) se cena 
pojištění stanovuje konkrétně pro daný zájezd.
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Ostrov Rab

Poreč
Umag

ostrov Rab
Karlobag

Krk

Vodice

Orebič

Drvenik

Sabunike

Primošten

Sv. Filip a Jakov

Navštivte s  námi oblíbené letovisko nazývané Perlou Jadranu - ostrov 
Rab. Projděte se starobylými uličkami stejnojmenného městečka s obchůdky 
a kavárničkami, odpočiňte si ve zdejším přístavu, ochutnejte výbornou zmrzli-
nu a další kulinářské speciality tohoto kraje. Na své si přijdou ti, kteří mají rádi 
členité pobřeží s množstvím romantických zákoutí a příležitostí ke kou-
pání v blankytně modrém moři. Ostrov se pyšní i druhým největším po-
čtem slunečního svitu ve Středomoří (je to přibližně 2600 hodin ročně). Os-
trov Rab je významným klimatickým lázeňským místem, kde i Vy máte mož-
nost léčit se přímými účinky vzduchu, mořské vody a slunce. Místo je ideální 
i pro rodinnou rekreaci (písečné pláže letoviska Lopar - San Marino).
Pobyt na Rabu si můžete zpestřit výlety: autokarový výlet na Plitvická jeze-
ra a lodní výlety: plavba kolem ostrova Rab s návštěvou ostrova Krk - letovis-
ko Baška, lodní výlet na ostrov Lošinj, výlet s rybařením aj.

Doprava na  Rab může být autobusem nebo vlastní. Spojení ostrova 
Rab s  pevninou je zajišťováno krátkým trajektem ze Stinice do  Mišnjaku. 
Rab je pro nás velmi blízká destinace, vzdálenost z Prahy 900 km, z Českých 
Budějovic 750 km, z Brna 720 km.

Cena jízdenky: obousměrně 2.690,- Kč, jednosměrně 1.900,- Kč.

Nástupní místa:
Trasa A: Praha – Benešov – Votice – Tábor/Písek – České Budějovice – 
Dolní Dvořiště. Dopravu po této trase zajišťujeme v období 5.6.–12.7. 
a 14.8.–13.9.
Svozy k trase a za příplatek 200,- Kč: Vrchlabí, Jičín nebo Turnov, Mni-
chovo Hradiště, Mladá Boleslav nebo Trutnov, Dvůr Králové, Hradec Králo-
vé, Poděbrady (rozhodující trasa dle většího počtu klientů). Ostatní nástup-
ní místa na trase i mimo ni dle dohody.

Trasa B: Praha – Jihlava – Brno – Mikulov. Dopravu po této trase zajiš-
ťujeme po celou sezónu 29.5.–27.9.
Další nástupní místa a svozy za příplatek k trase B na dotaz v CK. 

Odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli (z Prahy odjezd orientačně v 15-
16 hod, z Českých Budějovic v 18-19 hod, z Brna v 19 hod).

Nástupy na pobyt: obvykle sobota – sobota, pro klienty s vlastní dopra-
vou lze vyžádat libovolný den nástupu i jakýkoli počet nocí (min. 3 noci).

Nabídka hotelů na Rabu na rok 2020: Valamar Hotel Imperial, Hotel Interna-
tional, Hotel Eva a Residence Suha Punta, Hotelový komplex San Marino (Saha-
ra/Rab, Veli Mel, Lopar)..
Hotel Istra v r. 2019 se na původním místě začal stavět nový, našim hostům jej 
opět nabídneme až v r. 2021. 
Na sezónu 2020 jsme rozšířili nabídku apartmánů na Rabu. 

CHORVATSKO

Hotel Carolina na Suha Puntě nebude v r. 2020 volně prodejný, pro stálé 
klienty se budeme snažit o individuální vyžádání pobytu. Informace v CK 
Quicktour nebo na www.quicktour.cz.

městečko Rab

Ostrov Rab

Hotel Eva

městská pláž pláže na Frkáni 
FKK Valamar Hotel Imperial

letovisko San Marino (15km)Residence Suha Punta

Hotel International
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Rab – město

luxusní hotel s dlou-
hou tradicí na  Rabu 
se  od sezóny 2018 
řadí mezi síť hotelů 
Valamar, jež ubyto-
vává pouze dospělé 
klienty od 18 let. Svý-
mi službami uspokojí 
náročné klienty, vyhle-
dávající klid nerušený 
dětmi. Hotelová budo-
va s terasou je umístě-
na v zeleni městského parku Komrčar, do historického centra města je jen 150 m. 
Parkem sejdete 150 m k městské pláži - na  pláži místy písek, místy kamínky. 
Od městské pláže je možné využít v období 30.5.-12.9. zdarma lodní dopra-
vu na poloostrov Frkáň – koupání v krásné přírodě, oblázkové a kamenné plá-
že, malé romantické zálivy, nachází se zde také FKK pláž. Plavba trvá jen 15 minut.
 Vybavení hotelu, zábava a  sportovní vyžití: klimatizovaná restaurace, 
aperitiv a piano bar, konferenční místnost. Na terase hraje každý večer hudba. 
Hoteloví hosté mají k dispozici krásně upravenou venkovní terasu s bazé-
nem a vířivkou, s lehátky ke slunění zdarma. K relaxaci přispívá možnost 
občerstvení přímo na místě z denního baru a snack baru. Welness centrum 
nabízí biosaunu, finskou saunu, whirpool, fitness, masáže a kosmetiku – za po-
platek. Je zde také vnitřní bazén 42 m2 s protiproudem. Lze si půjčit kola, vyu-
žít 3 tenisové kurty a minigolf. Připojení WiFi na pokojích je zdarma. Parkoviště 
za hotelem je zdarma. Domácí zvířata nejsou dovolena.

Valamar Hotel Imperial****

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou 
bufetových stolů), pobytovou taxu, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč 
- pokoj obsazený 1 osobou singl use na vyžádání – cena bude upřesněna
- doprava autobusem viz str. 2

 Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové pokoje Classic 1 /2 a 2-lůžkové 
pokoje Classic 1 /2 mořská strana. Všechny pokoje jsou vybavené klimati-
zací, koupelnou s WC, SAT/TV, minibarem a sejfem.
 Stravování - polopenze formou bufetu, výborná kuchyně.

Akce: sleva 15% při zaplacení celé částky do 15.3.2020

POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO

Valamar Imperial Hotel – pokoje Classic 1/2 a Classic 1/2 mořská strana

Termíny  
ubytování

1. a 2. dosp. os. 
Classic 

1. a 2. dosp. os. 
Classic 

MS strana
30.05–06.06. 12.590 13.390
06.06.–13.06. 13.590 14.390
13.06.–04.07. 16.390 17.490
04.07.–01.08. 19.390 20.690
01.08.–22.08. 21.490 22.990
22.08.–05.09. 16.390 17.490
05.09.–12.09. 13.590 14.390
12.09.–26.09. 11.490 12.190

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí

Akce: sleva 15% při zaplacení celé částky do 31.1.2020
sleva 10% při zaplacení celé částky do 9.4.2020

Hotel International***
leží přímo u moře v městečku Rab, v blízkosti promenády. do malebného his-
torického centra s obchůdky a kavárničkami je to jen pár kroků, procházkou 
300 m dojdete na městskou pláž (částečně písek, částečně kamínky). Čluny 
zakotvené naproti hotelu Vás svezou na pláže poloostrova Frkáň - koupání 
v krásné přírodě, oblázkové a kamenné pláže, malé romantické zálivy, nachází 
se zde také FKK pláž. Plavba trvá jen 15 minut. Orientační cena obousměrně 20 
HRK (kun) na dosp. os., děti se slevou. 
 Vybavení hotelu, zábava a sportovní vyžití: v hotelu je restaurace, bar, 
kavárna s terasou, v atriu můžete využívat venkovní bazén, za příplatek sau-
nu, vířivku, fitness, masáže. WiFi v prostoru recepce zdarma. Parkování aut (za 
poplatek) zařizuje hotel. Domácí zvířata nejsou dovolena.

 Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek a 1-lůžkové po-
koje. Všechny pokoje mají klimatizaci, koupelnu s WC, SAT/TV, sejf. Část pokojů 
je orientována na stranu město, část pokojů za příplatek na moře. 
 Stravování: polopenze formou bufetu, lze si připlatit obědy – výběr z jídelníčku.

Ubytování v hotelu International je možné využít i pro skupiny, dospělých 
či studentů, a to i na menší počet nocí (např. 3 noci na Rabu, lze zkombino-
vat s 1 - 2 noclehy např. u Plitvických jezer). 
Zvýhodněnou cenu pro skupinu Vám rádi připravíme v CK Quicktour. 

Hotel International - strana město – pokoje 1/2 s 1-2 přistýlkami a 1 /1 pokoje

Termíny 
ubytování

1. a 2. 
dosp. os.

1. dítě 
do 6 let
na přist.

2. dítě 
do 6 let
 na přist

1. a 2. dítě 
6–12 let 
na přist.

Dosp. 
osoba

 na přist.
1-lůžk. 
pokoj

30.05.–06.06. 7.290 zdarma 3.690 3.690 5.890 9.990
06.06.–20.06. 8.790 zdarma 4.390 4.390 7.090 10.990
20.06.–18.07. 11.590 zdarma 5.790 5.790 9.290 13.790
18.07.–22.08. 13.490 3.990 6.690 6.690 10.790 15.990
22.08.–29.08. 11.590 zdarma 5.790 5.790 9.290 13.790
29.08.–12.09. 8.790 zdarma 4.390 4.390 7.090 10.990
12.09.–26.09. 7.290 zdarma 3.690 3.690 5.890 9.990

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí 
• dítě do 12 let s 1 dospělým sleva 30%
• dítě do 2 let bez lůžka zdarma
• DÍTĚ ZDARMA platí povinný poplatek 250,– Kč
• v hotelu International nezajišťuje CK Quicktour delegátské služby

Cena zahrnuje: 7x ubyto-
vání, 7x polopenzi (snídaně 
i  večeře formou bufetových 
stolů), pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplex-
ní cestovní pojištění 360,- Kč
- mořská strana 1.100,- Kč/

dosp. os., 550,- Kč/dítě do 12 
let (nelze u 1 /1 pokojů)

- 7 - 7x plná penze 3.100,- 
Kč/dosp. os., 1.550,- Kč/dítě 
do 12 let, platí i dítě zdarma

- dětská postýlka 900,- Kč/týden
- doprava autobusem viz str. 2
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POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO
Rab – Suha Punta Jógu na Rabu 

nabízíme v  termínech 30.5.–
6.6., 6.6.–13.6., 13.6.–20.6. 
s  ubytováním v  hotelu Eva a 
v Residenci Suha Punta. Cviče-
ní jógy vede zkušená lektorka. 

Více informací 
v CK Quicktour 

Ubytování v hotelu Eva nebo v Residenci Suha Punta často volí i skupiny, 
které chtějí mít společný program, např. cvičení, kurzy aj. Zvýhodněnou 
cenu pro skupinu Vám rádi připravíme v CK Quicktour.

Akce: sleva 15% při zaplacení celé částky do 15.3.2020

Hotel Eva**
se těší po mnoho let největší oblibě u našich klientů a udržuje si nejnižší ceny 
na Rabu. Nachází se v borovém háji v klidné části ostrova v letovisku Suha Pun-
ta, 150 m od přírodní pláže v menší zátoce. Pláž je oblázková, místy kamen-
ná, místy s hrubším pískem. V přilehlých zátokách najdete všechny druhy pláží 
i soukromí, v blízkosti je FKK pláž.
 Pobyty jsou vhodné pro méně náročné klienty, kteří hledají nerušený odpo-
činek a procházky uprostřed krásné přírody. Městečko Rab je vzdálené 4,5 km, 
pro dopravu lze využít lodní taxi, místní autobus nebo taxi bus. 
 Vybavení hotelu, zábava a  sportovní vyžití: hotel svým návštěvníkům 
nabízí klimatizovanou restauraci, aperitiv bar, minimarket, v blízkosti se nachá-
zejí tenisové kurty, hřiště na beachvolejbal, lesní trekingová stezka. WiFi ve spo-
lečných prostorách v  přízemí hotelu zdarma. Parkování u hotelu je zdarma. 
Je možný pobyt s domácími mazlíčky.
 Ubytování: 2-lůžkové a 3-lůžkové pokoje Superior 1/2 - 1/3 a 4-lůžkové ro-
dinné pokoje Family 1/4 (v 1/4 může být palanda). Každý pokoj má balkón a kou-
pelnu s WC. Na pokojích není klimatizace. Za příplatek jsou možné pokoje na moř-
skou stranu. 1-lůžkové pokoje v Evě nenabízíme, platila by se 2x plná cena, ale lze 
využít 1-lůžkový pokoj v sousední Residenci Suha Punta se stravováním v Evě.
 Stravování: polopenze formou bufetu, nápoje k večeři zdarma.

Akce: sleva 15% při zaplacení celé částky do 15.3.2020

Cena zahrnuje a fakultativní příplatky – viz hotel Eva, pouze nelze připlá-
cet mořskou stranu 
- doprava autobusem viz str. 2

Hotel Eva - strana park – pokoje Superior 1/2-1/3 a Family 1/4

Termíny 
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.
v 1/2-1/3

1. a 2. 
dosp. os. 

v 1/4

1. a 2. dítě 
do 12 let
na přist. 
v 1/3 -1/4

Dosp. os.  
na přist. 

v 1/3

1. a 2. 
dosp. os.  
na přist. 

v 1/4

Dítě 
do 12 let 
s 1 dosp. 

v 1/2 
30.05.–06.06. 6.990 10.490 zdarma 4.890 7.390 6.890
06.06.–13.06. 7.490 11.290 zdarma 5.290 7.890 7.490
13.06.–27.06. 7.990 11.490 zdarma 5.590 7.990 7.990
27.06.–18.07. 8.890 12.890 zdarma 6.290 8.990 8.890
18.07.–01.08. 9.890 14.690 zdarma 6.890 12.290 9.890
01.08.–22.08. 9.990 15.390 zdarma 6.990 10.790 9.990
22.08.–29.08. 7.990 11.490 zdarma 5.590 7.990 7.990
29.08.–12.09. 6.990 10.490 zdarma 4.890 7.390 6.890

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí)
• dítě do 2 let bez lůžka zdarma
• DÍTĚ ZDARMA jen se 2 dospělými, platí povinný poplatek 250,- Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou bufetových 
stolů včetně nápojů k večeři - nealko, pivo, víno), pobytovou taxu, služby delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- fakultativně: mořská strana 700,- Kč/dosp. os. 
- dětská postýlka 900,-Kč
- pobyt se psem (pouze vlastní doprava) na vyžádání, platba 10 EUR/den na místě
- doprava autobusem viz str. 2

Residence Suha Punta**
je možnou variantou uby-
tování s  polopenzí na  Suha 
Puntě pro klienty, kterým více 
než velký hotel Eva vyhovu-
je menší ubytovací kapacita 
v přírodě. Jedná se o pokoje 
v řadových domcích umístě-
ných za hotelem Eva, 200 m 
od přírodní pláže. Je možný 
pobyt s domácími mazlíčky.
 Ubytování: 2-lůžkové po-
koje Superior 1/2 a 3-lůžkové pokoje Superior 1/3. Pokoje jsou jednoduše za-
řízené, se sprchou a WC, SAT/TV, v přízemí teráska, v 1. patře propojený balkón. 
Na pokojích není klimatizace. Jednolůžkové pokoje nejsou v nabídce, pouze 
dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou Single use. 
 Stravování v hotelu Eva: polopenze formou bufetu, nápoje k večeři zdarma. 

Residence Suha Punta – pokoje Superior 1/2, Superior 1/3 a Single use 1/1

Termíny  
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.

v 1/2

1. a 2. 
dosp. os. 

v 1/3

Dítě 
do 12 let
na přist. 

v 1/3 

Dosp. 
os.  

na přist. 
v 1/3

Dítě 
do 12 let 
s 1 dosp. 

v 1/2

1-lůžk. 
pokoj 

06.06.–13.06. 7.190 8.790 zdarma 6.190 4.990 9.990
13.06.–27.06. 7.690 9.290 zdarma 6.490 5.390 10.690
27.06.–18.07. 8.690 10.690 zdarma 7.490 6.090 12.190
18.07.–01.08. 9.890 12.490 zdarma 8.790 6.890 14.190
01.08.–22.08. 9.990 12.990 zdarma 9.090 6.990 14.790
22.08.–29.08. 7.690 9.290 zdarma 6.490 5.390 10.690
29.08.–12.09. 6.690 8.290 zdarma 5.790 4.690 9.590

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí 
• dítě do 2 let bez lůžka zdarma
• DÍTĚ ZDARMA jen se 2 dospělými, platí povinný poplatek 250,- Kč
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO
Rab - San Marino – poloostrov Lopar

Letovisko San Marino patří mezi nejvyhledávanější místa na  ostrově 
Rab. Leží v klidné zátoce poloostrova Lopar, 15 km od centrálního městeč-
ka Rabu, s nímž je spojeno autobusovou linkou. Rozsáhlé písečné pláže s po-
zvolným vstupem do  vody a  prohřátou vodou již na  začátku sezóny ocení 
především rodiny s malými dětmi. Pláže jsou lemovány bohatou zelení borovic 
a okrasných stromů, klima je vhodné pro léčbu dýchacích a alergických po-
tíží. Příjemné jsou procházky okolní přírodou, nezapomenutelná je vycházka 
za východem slunce. V centru San Marina se nacházejí restaurace, minimarke-
ty, pošta. Výlety lze uskutečnit z městečka Rab.
Doprava je možná autobusem nebo vlastní.
Délka pobytů – platí pro všechny ubytovací kapacity: obvykle 7 nebo 14 nocí 
sobota – sobota, pro klienty s vlastní dopravou lze vyžádat i jiný den nástupu 
či jiný počet nocí, min. 4 noci.

se rozkládá ve vzdálenosti 100 m od nádherné písečné Rajské pláže, dlouhé 
2 km, s velmi pozvolným vstupem do moře a jemným pískem. Procházkou od 
hotelů asi 15 min. dojdete k další příjemné písečné menší pláži Crnika, kde není 
tak mělké moře a i zde je možnost občerstvení.

Hotelový komplex San Marino

Ubytování na San Marinu často volí i skupiny, které chtějí mít společný pro-
gram, např. cvičení, kurzy, ozdravné pobyty pro děti, pobyty pro seniory aj. 
Zvýhodněnou cenu pro skupinu Vám rádi připravíme v CK Quicktour.

Vybavení hotelů, zábava a sportovní vyžití: v blízkosti najdete restauraci, 
aperitiv bar, taneční terasu – hraje zde každý večer v hlavní sezóně živá hudba 
a pořádají se animační programy. Pro sportování můžete využít půjčování člu-
nů, vodní skútr, paragliding, tenisové kurty, hřiště na volejbal a malou kopanou. 
Pro děti jsou lákavé různé atrakce – trampolíny, jízdy elektrickými autíčky, na-
fukovací skluzavky, vodní šlapací kola aj. Připojení na internet je možné ve spo-
lečných prostorách hotelu za poplatek. Je možný pobyt s domácími mazlíčky.
 Ubytování v hotelovém komplexu je možné vybrat ze tří hotelů: Sahara/
Rab, Veli Mel a Lopar, ve kterém jsou i rodinné pokoje – suity.
 Stravování pro hosty je ve společné restauraci, 50 m od hotelových budov. 
Polopenze formou bufetových stolů, nápoje k večeři zdarma. 

Hotely Sahara/Rab*** a Hotel Veli Mel***

apart. dům Mel

Hotel Veli Mel

Hotel Lopar

Hotel Sahara / Rab

Restaurant

Ubytování: 2-lůžkové nebo 3-lůžkové pokoje, s klimatizací, SAT/TV a kou-
pelnou s WC. Pokoje Standard 1/2-1/3 v hotelech Sahara/Rab nemají balkón, 
ale francouzské okno, pokoje Superior 1/2-1/3 v hotelu Veli Mel mají balkón. 
1-lůžkové pokoje (na vyžádání) jsou v obou hotelech za výhodnou cenu 
oproti 2-lůžkovým pokojům.
Stravování: polopenze formou bufetu, nápoje k večeři zdarma.

Akce Veli Mel: sleva 15% při zaplacení celé částky do 15.3.2020

Cena zahrnuje a fakultativní příplatky – je uvedeno za tabulkou Hotelu 
Lopar na následující straně

Hotel Veli Mel – pokoje Superior 1/2-1/3 balkón a Single 1/1

Termíny  
ubytování

1. a 2. 
dosp. os.

Dítě 
do 12 let  
na přist.

Dosp. osoba
 na přist.

Dítě 
do 12 let 
s 1 dosp.

1-lůžkový 
pokoj

30.05.-06.06. 9.990 zdarma 6.990 9.990 9.490
06.06.-13.06. 10.790 zdarma 7.590 10.790 10.290
13.06.-27.06. 11.590 zdarma 8.190 11.590 11.090
27.06.-11.07. 13.490 zdarma 9.490 13.490 12.990
11.07.-01.08. 15.290 zdarma 10.690 15.290 14.790
01.08.-22.08. 15.890 zdarma 11.090 15.890 15.390
22.08.-29.08. 13.490 zdarma 9.490 13.490 12.990
29.08.-05.09. 11.890 zdarma 8.290 11.890 11.390
05.09.-26.09. 9.490 zdarma 6.690 9.490 8.990

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí 
• dítě do 2 let bez lůžka zdarma
• DÍTĚ ZDARMA jen se 2 dospělými, platí povinný poplatek 250,- Kč

Akce Sahara/Rab: sleva 15% při zaplacení celé částky do 15.3.2020 

Hotely Sahara/Rab - pokoje Standard 1 /2-1/3 a Single 1/1

Termíny  
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.

Dítě 
do 12 let  
na přist.

Dosp. 
osoba

 na přist.

Dítě 
do 12 let 
s 1 dosp.

1-lůžkový 
pokoj

30.05.–06.06. 9.190 zdarma 6.490 9.190 8.690
06.06.–13.06. 9.790 zdarma 6.890 9.790 9.290
13.06.–27.06. 10.490 zdarma 7.390 10.490 9.990
27.06.–11.07. 12.590 zdarma 8.790 12.590 11.990
11.07.–01.08. 13.890 zdarma 9.790 13.890 13.390
01.08.–22.08. 14.690 zdarma 10.190 14.690 14.090
22.08.–29.08. 12.590 zdarma 8.790 12.590 11.990
29.08.–05.09. 10.490 zdarma 7.390 10.4 90 9.990
05.09.–26.09. 8.490 zdarma 5.990 8.490 7.990

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí 
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POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO

Family Hotel Lopar***+
Ubytování: 2-lůžkové pokoje Superior bez přistýlky a 1-lůžkové pokoje 
(na vyžádání), k vybavení pokojů patří balkón, klimatizace, SAT/TV, koupelna 
s WC. V Loparu jako v jediném hotelu na San Marinu je sleva na dítě do 12 let s 1 
dosp. os. Dále nabízíme rodinné pokoje - Junior Family Suity mořská stra-
na pro 4-5 osob 1/2+2(+1): 37 m2, jeden vchod, dvě místnosti - dvoulůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, možnost 1 přistýl-
ky, 1 koupelna s WC, 2 balkóny, klimatizace, SAT/TV. V suitách je stanovena cena 
za 1. a 2. osobu, další děti nebo dospělí jsou zdarma.
 Stravování: polopenze formou bufetu, nápoje k večeři zdarma.

Akce Lopar: sleva 15% při zaplacení celé částky do 15.3.2020 

Cena hotelového komplexu San Marino zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 
7x polopenzi (snídaně i večeře formou bufetových stolů včetně nápojů k večeři 
- nealko, pivo, víno), pobytovou taxu, služby delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- dětská postýlka 900,- Kč 
- pobyt se psem (pouze vlastní doprava) na vyžádání, platba 20 EUR/den na místě
- doprava autobusem viz str. 2

Hotel Lopar – pokoje Superior 1/2, Junior Family Suita a Single 1/1

Termíny  
ubytování

1. a 2.  
dosp. os.

v 1/2

Dítě 
do 12 let 
s 1 dosp. 

v 1/2

1. a 2.  
dosp. os.

v suitě

1.-3. dítě 
do 12 let
 v suitě

3.-5. 
dosp. os.  

v suitě
1-lůžkový 

pokoj

30.05.–06.06. 8.990 6.290 15.490 zdarma zdarma 9.990
06.06.–13.06. 9.990 6.990 17.490 zdarma zdarma 10.990
13.06.–27.06. 10.990 7.690 19.990 zdarma zdarma 12.290
27.06.–11.07. 12.990 8.990 23.590 zdarma zdarma 14.690
11.07.–01.08. 14.290 9.990 25.990 zdarma zdarma 15.990
01.08.–22.08. 14.990 10.490 27.490 zdarma zdarma 16.990
22.08.–29.08. 12.990 8.990 23.590 zdarma zdarma 14.690
29.08.–05.09. 10.990 7.690 19.990 zdarma zdarma 12.290
05.09.–26.09. 7.790 5.490 14.990 zdarma zdarma 9.590

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí 

Apartmánový dům Mel*** – San Marino

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech včetně ložního prádla a závěreč-
ného úklidu, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- fakultativně: dětská postýlka 1.200,- Kč/ týden
- pobyt s  domácím zvířetem na  vyžádání (pouze vlastní doprava), platba 

5 EUR/den na místě 
- doprava autobusem viz str. 2

Apartmány Mel – cena za apartmán

Termíny  
ubytování

Apartmán 
pro 2 os.

Apartmán 
 pro 4 os.

Apartmán 
pro 6 os. Přistýlka

30.05.–27.06. 11.600 16.400 23.900 1.900
27.06.–11.07. 14.900 22.400 33.900 1.900
11.07.–29.08. 15.600 23.900 35.900 1.900
29.08.–05.09. 11.600 16.400 23.900 1.900
05.09.–26.09. 9.900 14.900 20.900 1.900

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí 

se nachází za  hotelovým kom-
plexem San Marino. Má krásnou 
polohu na klidném místě, 300 m 
od Rajské pláže (2 km dlouhá 
písečná pláž s  pozvolným vstu-
pem do  vody). 200  m od domu 
je obchod, sportovní areál, teni-
sové kurty, restaurace je v těsném 
sousedství. Hostům je k dispozici 
posezení u grilu a venkovní hrací 
koutek pro děti.

 Ubytování: v domě jsou dva apartmány pro 2 osoby, jeden pro 4 osoby 
a jeden pro 6 osob, každý s možností přistýlky. Stravování vlastní.
 Apartmán pro 2 osoby s možností 1 přistýlky: 50 m2, má obývací míst-
nost s kuchyňským koutem, ložnici, balkón, koupelnu s WC, TV/SAT, klimatizaci. 
Apartmán pro 4 osoby s možností 1 přistýlky: 70 m2, má obývací místnost 
s kuchyňským koutem, 2 ložnice, 2 balkóny, koupelnu s WC, TV/SAT, klimatizaci. 
Apartmán pro 6 osob s možností 1-2 přistýlek:130 m2, má kuchyni, obývací 
pokoj, 3 ložnice, 2 koupelny, velkou terasu, TV/SAT, klimatizaci.
 Doprava je možná autobusem nebo vlastní, parkování u objektu zdar-
ma. Délka pobytů: obvykle 7 nocí sobota-sobota, na vlastní dopravu na vyžá-
dání libovolný počet nocí. Doporučujeme včasnou rezervaci! Po dohodě mož-
ný pobyt s domácími mazlíčky.

Soukromé apartmány na Rabu

 Ubytování: dva apartmány pro 2-4 osoby (ložnice a  denní místnost 
s vybavenou kuchyňkou a gaučem, koupelna se sprchou a WC, balkón nebo 
teráska, SAT/TV, klimatizace). Dále tři 2-lůžkové pokoje (jeden s  možností 
přistýlky) a jeden 1-lůžkový. Pokoje mají koupelnu se sprchou a WC, balkón 
nebo terásku, kávovar, SAT/TV, klimatizaci. K dispozici je venkovní gril. Po 
domluvě je možné na  místě sjednat snídaně podávané uvnitř vily nebo 
na terase, platí se na místě 7-10 EUR. Domácí zvířata nejsou dovolena. 
Doprava je možná autobusem i vlastní, parkovací místa u domu. 

Apartmánový dům Mara – městečko Rab
Jednopatrový dům Mara má velmi pěknou polohu v Palitu, 350 m od moře, 200 
m od pěší zóny města a 500 m od historického centra Rabu. Koupání na městské 
pláži, oblázkovo - písčité. Odtud je možné také využít za poplatek lodní dopravu 
na poloostrov Frkáň – koupání v krásné přírodě, oblázkové a kamenné pláže, malé 
romantické zálivy, nachází se zde také FKK pláž. Plavba trvá jen 15 minut.
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Ostrov Krk - letovisko Šilo

Doprava na Krk může být autobusem nebo vlastní. 
Dopravu autobusem zajišťujeme z celé ČR v období 5.6.–12.9. 2020.
Cena dopravy obousměrně 2.490,- Kč, jednosměrně 1.700,- Kč.
Nástupní místa jsou stejná jako u dopravy do Orebiče str. 8.
Odjezd na  Krk z  ČR v  pátek, návrat v  neděli (z Prahy orientačně odjezd 
v 16.30, z Českých Budějovic v 19.30, z Brna v 19.30).

Vila Žnidarec
se nachází 300 m od moře 
a  písčité pláže. Nabízí 4 
apartmány pro 4–5 osob, 
v každém jsou 2 dvoulůžkové 
ložnice a možnost 1 přistýlky, 
kuchyňka, koupelna s  WC, 
balkón/terasa, SAT/TV a  kli-
matizace. V  přízemí se  nabí-
zí posezení ve  společenské 
místnosti. U domu jsou par-
kovací místa a  venkovní gril. 
Po dohodě je možný pobyt s domácími mazlíčky.

Další apartmánové domy v Šilu na www.quicktour.cz

Vila Dunato Anka
se nachází 150 m od obláz-
kové pláže a 250 m od pláže 
s  kamennými platy. K super-
marketu a do centra městeč-
ka dojdete za 5 min. V domě 
jsou 3 apartmány pro 3 
osoby ve 2. patře, v každém 
je dvoulůžková ložnice a obý-
vací pokoj s  kuchyňkou a  1 
lůžkem, koupelna se sprchou 
a  WC, klimatizace, internet, TV, balkón (2 apartmány mají výhled na  moře). 
V přízemí je studio pro 2 osoby, kde v jedné místnosti je dvoulůžko a obývací 
část s kuchyňským koutem, dále koupelna se sprchou a WC, klimatizace, inter-
net., TV, terasa. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.

San Marino

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu nebo pokoji včetně ložního prádla, 
ručníků a závěrečného úklidu, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 36,- Kč/den
- doprava autobusem viz str. 2

Apartmánový dům Vesna

Termíny  
ubytování

4-lůž. 
apartmán 
(4 osob)

4-lůž. apart. 
+ gauč 

(5 osob)
Studio 

pro 2 os. 
Pokoj 

pro 2 os. 
se snídaní

30.05.–27.06. 18.550 19.550 12.750 12.750
27.06.–04.07. 22.550 23.550 14.100 14.100
04.07.–29.08. 25.490 26.490 15.070 15.070
29.08.–05.09. 20.550 21.550 13.580 13.580
05.09.–26.09. 18.550 19.550 12.750 12.750

• nástupy na pobyt jsou možné každý den

Soukromé apartmány jsou alternativou k ubytování v hotelu Eva nebo Resi-
denci Suha Punta. Jsou vzdálené 250 – 300 m od pláží pod hotelem Eva 
nebo od pláže Jelena, 600 m od FFK pláže. V  místě je malá samoobsluha, 
s městečkem Rab je autobusové spojení, je možné dojít do městečka i pěšky 
– cca 4 km.
 V domě jsou 2 apartmány, 3 studia a 2 pokoje. 4-lůžkový apartmán se sklá-
dá ze dvou dvoulůžkových ložnic, kuchyně nebo kuch. koutu, v apartmánu 
pro 5 osob je navíc gauč v obývacím pokoji pro 5. osobu. Studio pro 2 oso-
by má dvoulůžkovou ložnici a kuch. kout. 2-lůžkový pokoj nemá kuchyňský 
kout, ale v ceně je již snídaně pro 2 osoby. Všechny kapacity mají koupelnu 
s WC a sprchou. K apartmánům je možné sjednat na místě snídaně za 10 EUR 
a večeře za 13 EUR, platí se na místě.
 V případě, že bude kapacita již obsazená, nabídneme Vám ubytování po-
dobné v přibližně stejných cenových relacích.
Doprava je možná autobusem i vlastní, parkovací místa u domu.

Apartmánový dům Vesna - Suha Punta

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu nebo pokoji včetně ložního prádla, 
ručníků a závěrečného úklidu, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 36,- Kč/den
- doprava autobusem viz str. 2

Apartmány a pokoje Mara

Termíny 
bytování

Apartmán 
pro 2-4 
osoby

2-lůžkový 
pokoj – cena 

za 2 osoby 
Přistýlka 
v pokoji

1-lůžkový 
pokoj

30.05.–27.06. 11.390 8.690 2.100 5.790
27.06.–29.08. 12.590 9.190 2.100 6.290
29.08.–26.09. 11.390 8.690 2.100 5.790

• nástupy na  pobyt jsou možné každý den, při pobytu kratším než 3 dny 
příplatek 30%

Vila Žnidarec a Dunato Anka 

Termíny 
ubytování

Žnidarec 
ap. pro 4 os. 1/4A

Žnidarec
přistýlka

Anka ap. 
pro 3 os. 
1/2 A+1 

Anka studio 
pro 2 os. 

1/2 B
30.05.–06.06. 11.800 1.600 9.800 7.800
06.06.–04.07. 13.300 1.600 10.900 8.900
04.07.–18.07. 13.900 1.800 11.600 9.600
18.07.–25.07. 15.600 1.900 12.900 10.300
25.07.–22.08. 17.900 2.100 14.400 11.800
22.08.–29.08. 15.600 1.900 12.900 10.300
29.08.–05.09. 13.300 1.600 10.900 8.900
05.09.–26.09. 11.800 1.600 9.800 7.800

• dítě do 3 let bez lůžka zdarma, pouze poplatek 250,– Kč
• dítě 3–6 let na společném lůžku s rodiči 1.250,– Kč

Ostrov Krk je největší a pro nás nejbližší ostrov v Jaderském moři, s pevninou 
spojený mostem. Letovisko Šilo se nachází na severovýchodě ostrova, na-
jdete zde písečné i oblázkové pláže, zátoku Saline s léčivým bahnem, jeskyni 
Biserujku. Na místě si můžete sjednat lodní výlety. 

Ubytování nabízíme v soukromých apartmánech. Nástupy na pobyt jsou 
možné každý den, na libovolný počet nocí (min.4 noci). 

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech včetně ložního prádla a závěreč-
ného úklidu, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- příjezdový poplatek 3 Eura na osobu – platba na místě
- dopravu autobusem 2.490,- Kč
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Jižní Dalmácie – Orebič a Perna
 Městečko Orebič a blízké letovisko Perna se nacházejí v jihozápadní části 
poloostrova Pelješac, jižně od Makarské. Leží naproti ostrovu a městu Korčula, 
v  srdci slavné vinařské oblasti, je to turisty vyhledávané místo s  krásnou 
přírodou a čistě křišťálovým mořem. Převažují oblázkové pláže s pozvol-
ným vstupem do vody, na kraji Orebiče je známá písčitá pláž Trstenica. Pláže 
jsou lemovány bohatou zelení, rostou zde stoleté borovice, cypřiše, olivovníky. 
Nad pobřežím se majestátně vypíná horský masiv s nejvyšším vrcholem Sveti 
Ilja (961 m n.m.). Od historicky cenného františkánského kláštera z 15. st. nad 
městečkem jsou nádherné výhledy na Pelješacký průliv a Korčulu. 
 Centrum Orebiče: od přístavu směrem k pláži Trstenica vede podél moře 
pěší promenáda, která ožívá zejména ve večerních hodinách, najdete zde re-
staurace, pizzerie, kavárny... Budovy v historickém centru s kostelem pocházejí 
z 15.–17. st., historii zdejšího loďařství přibližuje Námořní muzeum. 

 Orebič i Perna jsou ideálními místy pro strávení příjemné dovolené. Perna 
je oblíbené místo pro surfování, je zde surfařská základna s možností výuky. 
Pobyt a lenošení u moře si můžete zpestřit výlety - lodě vyplouvají jak z pří-
stavu v Orebiči, tak z mola u hotelového areálu v Perně. Na ostrov Korčula, 
do stejnojmenného starobylého města s hradbami, malebnými uličkami, ob-
chůdky, trhy a typickým přístavem se dostanete snadno lodí nebo trajektem 
(15 min. plavby). Také se  nabízí celodenní výlet na  okolní ostrůvky Badija 
a Vrnik, spojený s koupáním na písečné pláži Lumbarda na ostrově Korčula. 
Dále můžete navštívit lodí, busem nebo vlastním autem vyhlášený historický 
Dubrovník, město UNESCO. Oblíbený je také lodní výlet na ostrov Mljet, ná-
rodní park UNESCO.

Cena jízdenky: obousměrně 2.690,- Kč, jednosměrně 1.900,- Kč
Místenka za příplatek 200,- Kč na osobu
Dopravu zajišťujeme z celé ČR v období 29.5 –27.9. 2020

Nástupní místa v Čechách: Praha, Benešov, Dobříš, Příbram, Písek, Strako-
nice, České Budějovice, Kaplice
Svozy: + 200,- Kč Chomutov, Most, Teplice, Ústí n. L., Děčín, Liberec, Jablo-
nec, Turnov, Pardubice, Hradec Králové, Hořice
+ 150,- Kč Tábor, Mladá Boleslav, Plzeň, Klatovy, Horažďovice, + 100,- Kč 
Brandýs n. Labem

Nástupní místa na Moravě: Brno, Mikulov
Svozy: + 200,- Kč Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice, 
Uherské Hradiště, Zlín, Svitavy
+ 150,- Kč Jihlava, Velké Meziříčí, Boskovice, Olomouc, Kroměříž
+ 100,- Kč Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš, Blansko

Odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli (z Prahy orientačně odjezd ve 13.30, 
z Českých Budějovic v 16.30, z Brna v 16.30)

Doprava do Orebiče a Perny může být autobusem nebo vlastní. Do-
pravní spojení vede po pevnině, pro vlastní dopravu je také možné využít 
trajekt Ploče – Trpanj. Vzdálenost z Prahy do Orebiče je 1 200 km, z Českých 
Budějovic 1 050 km, z Brna 1 020 km.

patří mezi nejmodernější 
kapacity v  Orebiči, má ide-
ální polohu, 50 m od moře, 
uprostřed zeleně, poblíž cen-
tra městečka (procházkou 
15 min). U hotelu jsou menší 
oblázkové pláže, s  pozvol-
ným vstupem do vody, místy 
je dno moře písčité. V blízkosti 
hotelu lze využít tenisové kur-
ty. Před budovou se  nachází 

velká terasa s příjemným posezením pod slunečníky, s možností občerstvení, 
většinou se zde podávají i snídaně. Na terase 2x týdně hraje hudba k tanci i k po-
slechu. Součástí vybavení hotelu je aperitiv bar. Připojení WiFi je možné zdarma 
ve společných prostorách hotelu. Za hotelem je parkoviště zdarma. Délka po-
bytů: obvyklé je ubytování od soboty do soboty, na vlastní dopravu je možné 
vyžádat pobyt od neděle do neděle nebo výjimečně jiný počet nocí.

Hotel Villa Julija***

Jižní Dalmácie

Celkový pohled na Orebič

Hotel Villa Julija

Vila Milka
Vila Zora

Vila Nata

Vila Radič
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Hotel Villa Julija strana park

Termíny
ubytování 

1. a 2. dosp. 
osoba 

Dítě 
do 12 let
na přist
 v 1/2+1 

1. a 2. dítě 
do 12 let 
na přist. 

v 1/4 

Dosp. os. 
na přist. 

Dítě 
do 12 let 
v 1/2 s 1 

dosp.

30.05.–20.06. 8.990 zdarma 4.290 6.290 4.290

20.06.–22.08 9.490 zdarma 4.590 6.690 4.590

22.08.–19.09. 8.990 zdarma 4.290 6.290 4.290

• dítě do 3 let bez lůžka zdarma včetně polopenze
• DÍTĚ ZDARMA platí povinný poplatek 250,– Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi (snídaně – bufet, večeře 
– polévka nebo předkrm, výběr ze 4 hlavních jídel, zeleninový salát, dezert), 
pobytovou taxu, služby delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč 
- fakultativně: výhled moře 500,- Kč/ dosp.os./týden (děti nepřiplácejí)
- dětská postýlka 700,- Kč na týden
- doprava autobusem viz str. 8

nabízí cenově nejvýhodnější 
ubytování v  apartmánech, 
velmi žádaných mezi našimi 
klienty. Nachází se  v  klid-
né uličce v  blízkosti centra 
městečka Orebič, 50 m od 
pěší promenády kolem moře 
a  300 m od písečné pláže 
Trstenice, nejhezčí a  nej-
větší pláže v  Orebiči. Vilka je 
obklopena zahradou. Klienti 
s vlastní dopravou mohou parkovat v zahradě. Pobyty jsou na 7 nocí, na vy-
žádání jsou možné i prodloužené pobyty. Domácí zvířata nejsou povolena.
 Ubytování: ve vile je 7 studií a 2 apartmány, všechny mají kuchyňku, koupelnu 
s WC, TV/SAT, bezplatné připojení WiFi. Není zde klimatizace. Ve zvýšeném přízemí 
jsou tři studia pro 2 osoby, orientovaná směrem na jih – 1 místnost se dvěma 
lůžky, kuchyňským koutem a balkónem. V 1. patře jsou dvě studia pro 3 osoby 
směrem na sever – 1 místnost se třemi lůžky, malou kuchyňkou a balkónem a dvě 
studia pro 3 osoby směrem na moře – 1 místnost se 3 lůžky, větší kuchyní a bal-
kónem. Dva apartmány pro 4 osoby mají dvě ložnice a kuchyni, jeden je v 1. pat-
ře s jednou koupelnou a balkónem na moře a druhý ve zvýšeném přízemí – ten je 
prostornější, se dvěma koupelnami a terasou do zahrady na sever.

Vila Milka
Soukromé apartmány v Orebiči

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech včetně ložního prádla a závěreč-
ného úklidu, pobytovou taxu 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- doprava autobusem viz str. 8

Vila Radič
nabízí ubytování v pokojích 
s  polopenzí. Doporučujeme 
pro klienty, kteří vyhledávají 
především nižší cenu, hezkou 
přírodu a koupání a nejsou ná-
roční na ubytování a stravová-
ní. Doprava je možná autobu-
sem nebo vlastní. Výhodou je 
možnost prodloužených po-
bytů (vlastní dopravou), které 
bývají velmi žádané.
 Vila Radič se nachází 3 km od města Orebiče v letovisku Perna na poloostro-
vě Pelješac naproti starobylé Korčule, rodišti legendárního Marka Pola. Vzdálenost 
od moře 50 m – zde jsou menší pláže, klienti využívají i koupání u hotelového 
komplexu Komodor (vzdálenost 200 – 300 m), kde je delší oblázková pláž s po-
zvolným vstupem do vody a krásným výhledem na Korčulu, lemovaná bohatou 
zelení. Z mola u hotelu Komodor také vyplouvají lodě na Korčulu a na lodní výlety. 
 Vybavení: vila je třípatrová, má bezplatné připojení WiFi. Součástí komplexu 
je restaurace v přízemí vedlejšího objektu – stravují se zde jen klienti Vily Radič. 
Na obědy si lze zajít do výborné restaurace Vrgorac (50 m) nebo ke Komodoru, 
obchod je 500 m od vily. Parkování zdarma. Domácí zvířata nejsou povolena.
 Ubytování: jednoduše zařízené 2-lůžkové pokoje (francouzské lůžko nebo 
2  samostatná lůžka), s  možnost 1 přistýlky, balkónem, sprchou a  WC. Pro  rodinu 
se dvěma většími dětmi jsou vhodné dva 2-lůžkové pokoje vedle sebe, neboť vyjdou 
na stejnou cenu (cena za dítě je stejná na lůžku i na přistýlce). Není zde klimatizace. 
 Stravování formou polopenze (snídaně rozšířené kontinentální a  večeře 
jednotné – 3 chodové menu).

Vila Radič 

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dosp. osoba

Dítě 3–12 let 
na lůžku i na přistýlce

3. dosp. osoba 
na přistýlce

30.05.–27.06 5.790 2.990 5.290
27.06.–22.08. 6.390 2.990 5.790
22.08.–19.09. 5.790 2.990 5.290

• nástupy na pobyt jsou možné každý den, na libovolný počet nocí
• dítě do 3 let bez lůžka zdarma, platí povinný poplatek 250,- Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně rozšířená kontinentální 
– čaj, káva, mléko, pečivo, salám, sýr, máslo, džem, jogurt, müsli) a večeře jed-
notná – polévka, hlavní jídlo, salát, ovoce jako dezert), pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 36,- Kč/den
- příplatek na mořskou stranu 500,- Kč/os
- 1-lůžkový pokoj příplatek 2.100,- 
- doprava autobusem viz str. 8

Vila Milka 

Termíny 
ubytování

Studio 
pro 2 os.

Studio 
pro 3 os. 

Studio  
pro 3 os. 

moře

Apartmán 
pro 4 os.  

moře

Apartmán 
pro 4 os.  

(2 koupelny)
13.06.–27.06. 6.890 7.890 8.990 10.990 11.890
27.06.–11.07. 7.490 8.390 9.490 12.490 13.690
11.07.–08.08. 7.990 8.990 9.990 12.990 15.290
08.08.–22.08. 7.490 8.390 9.490 12.490 13.690
22.08.–12.09. 6.890 7.890 8.990 10.990 11.890

• dítě do 6 let bez lůžka platí polovinu ceny dospělé osoby

nabízí ubytování v  moder-
ně zařízených apartmánech. 
Jednopatrová vila se  nachá-
zí v  klidném místě Orebiče, 
150 m od menších obláz-
kových pláží, 15 min pěšky 
od centra městečka Orebič. 
 Pobyty jsou obvykle na  7 
nocí, na  vyžádání je možný 
libovolný počet nocí a nástup 
jakýkoli den (doporučujeme včasnou rezervaci). Parkování aut u objektu. Mož-
ná je i  doprava autobusem k  blízkému hotelu Bellevue. Ubytování: 1 studio 
a 4 apartmány, všechny mají vybavený kuchyńský kout nebo kuchyni, koupelnu 
s WC, SAT/TV, bezplatné připojení WiFi, klimatizaci, balkón nebo terasu. Studio 
pro 2-3 osoby má na spaní dvoulůžko a přistýlku (cena za studio je podle počtu 
osob), apartmány pro 3-4 osoby mají ložnici s dvoulůžkem a rozkládací gauč 
pro 1-2 osoby v obývací místnosti. Domácí zvířata nejsou povolena.

Vila Zora

Vila Zora

Termíny  
ubytování

Studio cena  
za 2 osoby

Studio cena  
za 3 osoby

Apartmán  
pro 3-4 osoby

30.05.–27.06. 7.990 10.290 11.990
27.06.–29.08. 9.290 11.490 14.490
29.08.–19.09. 7.990 10.290 11.990

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve studiu či apartmánu včetně ložního prádla 
a závěrečného úklidu, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- doprava autobusem viz str. 8 

 Ubytování nabízíme ve 2-lůžk. pokojích s možností 1 přistýlky (může být 
rozkládací křeslo) nebo ve 4-lůžk. rodinných pokojích, které se skládají ze 2 lož-
nic (v jedné 2 lůžka a ve druhé rozkládací gauč), s možností 1 přistýlky. Moderně 
zařízené pokoje mají balkón, koupelnu s WC, ledničku a TV, není zde klimatizace.
 Stravování: polopenze - snídaně bufet, večeře výběr ze 4 menu. do hote-
lové restaurace je možné zajít po celý den na pizzu, dalmatinskou kuchyni a na 
mořské speciality.
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Umag

Středověké městečko Umag je prvním turistickým střediskem na západní stra-
ně Istrie. Pro jeho okolí je typické členité pobřeží s mnoha zátokami, borovými 
lesy a bohatou středomořskou vegetací, okolí je bohaté na vinohrady, ze kte-
rých se stáčí výborné víno. Dnešní Umag je kontrastem původní historické části 
a nových staveb, hotelů či rezidencí.

Komplex Adriatic/Jadran**
se nachází ve  středisku Punta, 
1,5 km od Umagu, v  blízkosti 
jachtařského přístavu, 50 m 
od upravené pláže s  beto-
novými plochami na slunění 
a  250 m od malé oblázko-
vé pláže. Spojení s  centrem 
Umagu je možné turistickým 
vláčkem. Ke sportovnímu vy-
žití v okolí patří tenisové kurty, 
vodní sporty, minigolf a plážo-
vé hry. K vybavení komplexu patří: recepce, společenské prostory, klimatizovaná 
restaurace, lobby bar, internetový koutek na recepci, parkovací místa.
Hotel Adriatic: jednoduše zařízené 2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
mají vlastní soc. zařízení. Balkon a mořská strana za příplatek. Depandance Jadran: 
jednoduše zařízené 2-lůžkové pokoje, některé s možností 1 přistýlky, mají vlastní 
soc. zařízení, malý balkon Stravování: polopenze formou bufetu, k večeři nápoje 
v neomezeném množství (víno, pivo a nealko) v restauraci hotelu Adriatic. 

6 km jižně od Poreče se rozkládá oblíbené prázdninové středisko Zelena Laguna 
s mnoha hotely, apartmány, sportovišti, centrem pro vodní a potápěčské sporty. 
To vše uprostřed kvetoucí zeleně v těsné blízkosti moře. Množství kaváren, taveren 
a obchůdků láká nejen k nákupům, ale i k příjemnému posezení.Do centra Poreče je 
spojení jak lodní, autobusové, tak i rekreačním ekovláčkem nebo lodí (za poplatek). 

Istrie - Poreč

velmi oblíbený, kompletně 
zrekonstruovaný hotel, 80 m 
od pláže. Součástí hotelo-
vého komplexu je bazén 
s  mořskou vodou a  denním 
barem a  nově bazén pro 
malé děti. Na  pláži je tobo-
gán (za poplatek). Možnost 
fakultativních výletů. V hote-
lu se  nacházejí 3 restaurace, 
kavárna, aperitiv bar, vinárna, 
směnárna a prodejna suvenýrů. Ubytování: všechny 2-lůžkové pokoje mají 
vlastní koupelnu s WC a balkón. Je možno zakoupit i pokoje bez balkónu, které 
jsou v přízemí a nižších patrech (viz sleva). Ve standardním pokoji je možná 
pouze 1 přistýlka pro dítě do 14 let formou rozkládacího lůžka, není plno-
hodnotným lůžkem. Je možno připlatit pokoj orientovaný na mořskou stranu 
- vyšší patro, nezaručuje výhled na moře, nebo rodinné pokoje RP - na vyžá-
dání (2 ložnice, společná koupelna, 1 balkón), kde je možno ubytovat 4 osoby. 
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost doplatit plnou penzi.
Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme včasnou rezervaci.

Hotel Delfín**

Nabízíme také 4-lůžkové apartmány s  možností 1 přistýlky ve  vilách 
Astra, umístěné v  lesoparku, s  možností dokoupení polopenze v  hotelu 
Delfín. Informujte se prosím v CK Quicktour.

POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO

Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji bez balkonu (Adriatic), v pokoji s balkonem 
(Jadran), 7x polopenzi včetně nápojů k večeři, pobytovou taxu, služby delegáta
Cena nezahrnuje: 1-lůžkový pokoj 1.200,-K č, balkon v hotelu Adriatic 700,-Kč/
osoba, balkon a mořská strana 950,-Kč/osoba, autobusová doprava 2.150,- Kč, 
nástupní místa viz hotel Delfín.

Hotel Adriatic

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dosp os. 
na lůžku

Dítě 
do 14 let 

na přistýlce

Dítě do 14 let 
na lůžku 

s 1 dosp. os
3. dosp. os. 
na přistýlce

13.06.–20.06. 5.890 zdarma 4.400 4.550
20.06.–04.07. 7.500 zdarma 5.600 5.650
04.07.–25.07. 7.700 zdarma 5.700 5.850
25.07.–15.08. 7.990 zdarma 5.990 6.100
15.08.–22.08. 7.700 zdarma 5.700 5.850
22.08.–29.08. 7.500 zdarma 5.600 5.650
29.08.–05.09. 5.890 zdarma 4.400 4.550

• dítě zdarma platí povinný poplatek 250,-Kč
• postýlka pro dítě do 3 let zdarma

Depandance Jadran

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dosp os. 
na lůžku

Dítě 
do 14 let 

na přistýlce

Dítě do 14 let  
na lůžku  

s 1 dosp. os
3. dosp. os. 
na přistýlce

13.06.–20.06. 5.890 zdarma 4.400 4.550
20.06.–04.07. 7.450 zdarma 5.590 5.650
04.07.–25.07. 7.850 zdarma 5.890 5.990
25.07.–15.08. 7.990 zdarma 5.990 6.100
15.08.–22.08. 7.850 zdarma 5.890 5.990
22.08.–29.08. 7.450 zdarma 5.590 5.650
29.08.–05.09. 5.890 zdarma 4.400 4.550

• dítě zdarma platí povinný poplatek 250,-Kč
• postýlka pro dítě do 3 let zdarma

Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji s balkónem, 7x polopenzi formou švéd-
ských stolů, pobytovou taxu, služby delegáta od 13.6.–12.9.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 260,-Kč
- pokoj na mořskou stranu 400,-Kč/os./týden
- 7x oběd 1.200,- Kč, 1-lůžkový pokoj 850,- Kč
- parkování 1 EUR/den, dětská postýlka zdarma na vyžádání, malý pes 13 EUR/den
- doprava klimatizovaným busem 2.150,- Kč
Nástupní místa: Liberec, Turnov, Ml. Boleslav, Praha, Tábor, Písek, Č. Budějovi-
ce, Plzeň, Rokycany, Žebrák, další na dotaz

Hotel Delfín

Termíny  
ubytování

Dosp. 
os.  

v 1/2

Dítě 
do 7 let  

v 1/2––––––
12-14 let  
na přist.

Dítě  
7-14 let 

v 1/2

Dosp. os. 
v RP 

1. a 2. lůžko

Dítě 
do 12 let 

v RP
3. a 4. lůžko

Osoba 
od 12 let  

v RP
3. a 4. lůžko

30.05.–20.06. 6.600 3.300 4.650 10.700 zdarma 8.550
20.06.–27.06. 8.450 4.200 5.900 13.450 zdarma 10.750
27.06.–04.07. 8.890 4.450 6.290 14.100 zdarma 11.290
04.07.–15.08. 9.550 4.790 6.700 15.250 zdarma 12.200
15.08.–22.08. 8.890 4.490 6.290 14.100 zdarma 11.290
22.08.–29.08. 8.190 4.100 5.790 12.990 zdarma 10.390
29.08.–05.09. 6.600 3.300 4.650 10.700 zdarma 8.550
05.09.–19.09. 5.950 2.950 4.190 9.600 zdarma 7.690

• dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob zdarma, 
platí poplatek 250,- Kč

• sleva na pokoj bez balkónu 200,- Kč/osoba
• nástupy možné každý den, min. doba pobytu 7 nocí, kratší pobyty za příplatek 20%
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Hotel Zagreb***
příjemný hotel s bazénem leží přímo na břehu moře, 300 m od centra. Plá-
že jsou oblázkové i betonové, atrakcí je uměle vytvořený bazén přímo v moři, 
procházkou lze dojít i na další oblázkovou pláž. 
K vybavení hotelu patří recepce, živá hudba v  době 1.7. – 5.9., animace pro 
dospělé i děti v době 27.6. - 29.8., 1 x 60 minut sauna pro dospělé os. zdarma, 
sleva 25 % na wellness služby, fitness centrum, vnitřní i venkovní bazén, pára, 
klimatizovaná restaurace, lobby bar, bar u bazénu, herní sál s kulečníkovými 
stoly, stolní hokej a fotbal a další hry, směnárna, výtah, parkoviště (za poplatek), 
minigolf, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, vodní sporty.
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 - 2 přistýlek (možnost ubytová-
ní 3. dítěte do 6 let bez nároku na lůžko) jsou orientovány na mořskou stranu, 
mají TV, klimatizaci, ledničku, vlastní sociální zařízení a balkon. Pokoje supe-
rior jsou prostornější, s možností až 3 přistýlek (možnost ubytování 3. nebo 4. 
dítěte do 6 let bez nároku na lůžko) a s výhledem na moře, mají TV, klimatizaci, 
ledničku, WiFi zdarma, vlastní sociální zařízení a balkon – ceny Vám sdělíme.
Stravování: polopenze formou bufetu, v ceně je neomezená konzumace 
nápojů k večeři (voda, pivo, víno, džus, limonády, cola atd.), možnost dokou-
pení all inclusive - zahrnuje oběd formou bufetu vč. nápojů a zmrzliny, nápo-
je (pivo, víno, alkoholické nápoje, džus, limonády, cola, fanta, voda, káva atd.) 
a drobné občerstvení v baru mezi 11:00 – 21:30 hod., nápoje (pivo, limonády, 
cola, fanta, voda) u bazénu mezi 10:00 – 19:00 hod. 

Karlobag

Toto malebné a klidné letovisko s 500 obyvateli leží pod svahy pohoří Velebitu 
přímo naproti ostrovu Pag, od něhož je odděleno 1,8 km širokým Velebit-
ským průlivem. Letovisko je vhodné nejenom pro ty, kteří si chtějí užít klidnou 
a ničím nerušenou dovolenou, ale i pro sportovce a vyznavače aktivní dovo-
lené, neboť je ideálním výchozím místem pro pěší turistiku i cyklistiku. Místo 
láká turisty převážně pro svůj klid, pohodovou atmosféru a  upravené pláže 
s pozvolným vstupem do křišťálově průzračného moře. Na plážích, které 
jsou obvykle tvořeny drobnými oblázky, štěrkem nebo betonovými moly, je 
pro turisty připraveno několik aktivit, jako vodní lyžování, potápění či šlapadla. 
Podél pláže se nachází několik plážových barů, fastfoodů, restaurací a kaváren. 
Nejenom děti jistě ocení možnost vyzkoušet si jízdu na koni nebo si zahrát ping 
pong, minigolf, volejbal či tenis v areálu hotelu Zagreb. V hlavní sezóně se zde 
pořádají různé kulturní akce. Nejznámější a nejoblíbenější jsou tzv. Jadranské 
hry, jež se pravidelně konají v prvním červencovém týdnu a každoročně přilá-
kají mnoho místních i turistů.

POBYTOVÉ ZÁJEZDY CHORVATSKO

Depandance Pinia
je vzdálena pouze cca 50 m od hotelu Zagreb, pláž se nachází přímo pod depan-
dancí, betonová a oblázková. Hosté mohou využívat veškeré služby hotelu Zagreb.
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 - 2 přistýlek (možnost ubytová-
ní 1. dítěte do 13 let bez nároku na lůžko nebo 2. nebo 3. dítěte do 6 let bez ná-
roku na lůžko) jsou orientovány na mořskou stranu a mají vždy TV, klimatizaci, 
ledničku, vlastní sociální zařízení a francouzské okno nebo terasu. Stravování: 
polopenze formou bufetu v hotelu Zagreb, možnost dokoupení all inclusive

Hotel Zagreb – ubytování s polopenzí, mořská strana

Termíny
ubytování

1. a 2.  
dosp. os

1. dítě do 13 let 
na přistýlce

3. a 4. dosp. os.
na přistýlce

13.06.–20.06. 7.290 zdarma 5.890
20.06.–27.06. 8.790 zdarma 7.090
27.06.–04.07. 9.790 zdarma 7.890
04.07.–22.08. 9.990 zdarma 7.990
22.08.–29.08. 8.790 zdarma 7.090
29.08.–05.09. 7.290 zdarma 5.890

Termíny
ubytování

2. dítě 
do 2 let 
na přist.

3. dítě
do 6 let

bez lůžka

1. dítě
13 – 16 let

na přist.

2. dítě
2 – 16 let
na přist.

1. a 2. dítě 
od 16 do 18 
let na přist.

13.06.–20.06. zdarma zdarma 3.690 3.690 5.190
20.06.–27.06. zdarma zdarma 4.490 4.490 6.190
27.06.–04.07. zdarma zdarma 4.990 4.990 6.890
04.07.–22.08. zdarma zdarma 5.090 5.090 6.990
22.08.–29.08. zdarma zdarma 4.490 4.490 6.190
29.08.–05.09. zdarma zdarma 3.690 3.690 5.190

Příplatky za pobyt se stravou all inclusive v hotelu Zagreb:
- dospělá osoba na  lůžku: 2.200,-Kč 27.6.-4.7., 2.700,-Kč 13.-20.6., 29.8.-5.9., 

2.800,-Kč v ostatních termínech
- 1. dítě 13 – 16 let na přistýlce: 1.100,-Kč 27.6.-4.7., 1.400,-Kč v ostatních termínech
- 2. dítě 13 – 16 let na přistýlce: 1.100,-Kč 27.6.-4.7., 1.400,-Kč v ostatních termínech
- 1. a 2. dítě od 16 do 18 let na přistýlce: 1.500,-Kč 27.6.-4.7., 1.800,-Kč 13.-

20.6., 29.8.-5.9., 2.000,-Kč v ostatních termínech
- dospělá osoba na přistýlce: 1.700,-Kč 27.6.-4.7., 2.100,-Kč 13.-20.6., 29.8.-5.9., 

2.200,-Kč 20.-27.6., 22.-29.8., 2.300,-Kč 4.7.-22.8.
DĚTI ZDARMA mají také all inclusive zdarma, připlatí-li si dospělé osoby.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi včetně nápojů (za příplatek 7x all 
inclusive), klimatizaci, služby delegáta

Cena nezahrnuje: cestovní zdravotní pojištění 260,- Kč za dosp. os. do 70 let, 
130,- Kč za dítě do 15 let, doprava autobusem 2.390,-Kč, parkování 3 EUR/den
Nástupní místa: Praha, Plzeň, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Benešov, Voti-
ce, Dobříš, Tábor, Písek, Příbram, Strakonice, České Budějovice, Kaplice, Český 
Krumlov, Chomutov, Olomouc, Ostrava, Brno, Prostějov, Přerov, Hodonín, Vyš-
kov, Zlín (další nástupní místa na dotaz v CK)
Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 1,40 EUR/dospělá os./noc, děti od 
12 do 18 let 0,70 EUR/noc, děti do 12 let taxu neplatí

Depandance Pinia – ubytování s polopenzí

Termíny
ubytování

1. a 2.  
dosp. os

1. dítě do 13 let 
na přistýlce

3. a 4. dosp. os.
na přistýlce

13.06.–20.06. 5.990 zdarma 4.790
20.06.–27.06. 7.490 zdarma 5.990
27.06.–04.07. 8.290 zdarma 6.690
04.07.–22.08. 8.490 zdarma 6.790
22.08.–29.08. 7.490 zdarma 5.990
29.08.–05.09. 5.990 zdarma 4.790

Termíny
ubytování

1. dítě do 13 let bez lůžka
2. dítě do 2 let na přist.

2. nebo 3. dítě do 6 let bez lůžka

1. dítě
13–16 let
na přist.

2. dítě
2–16 let
na přist.

1. a 2. dítě 
16–18 let 
na přist.

13.06.–20.06. zdarma 3.090 3.090 4.190
20.06.–27.06. zdarma 3.790 3.790 5.290
27.06.–04.07. zdarma 4.190 4.190 5.890
04.07.–22.08. zdarma 4.290 4.290 5.990
22.08.–29.08. zdarma 3.790 3.790 5.290
29.08.–05.09. zdarma 3.090 3.090 4.190

Cena zahrnuje a nezahrnuje – viz hotel Zagreb.
Příplatky za pobyt se stravou all inclusive v Depandanci Pinia na dotaz 
v CK nebo na www.quicktour.cz
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Pension „Plava Laguna“
se nachází v rekreačním středisku Sabunike, nedaleko Ninu u Zadaru. Vzdá-
lenost z Prahy je 990 km.
 Pension leží 100 m od moře, v okolí je množství mělkých a písčitých zá-
tok a pláží, které jsou ideální pro rodiny s dětmi. Nejznámější je 2 km dlouhá 
Královnina pláž s ložiskem léčivého bahna. Podél pláže jsou hřiště pro rekre-
ační sportovce.

POBYTOVÉ ZÁJEZDYCHORVATSKO
Sv. Filip a JakovSabunike u Ninu 

Příjemná letoviska propojená pobřežní promenádou kolem oblázkové plá-
že se nacházejí 3 km severně od Biogradu na Moru. Najdete zde obchůdky, 
kavárničky, restaurace, směnárny, prodejny potravin, stánky se suvenýry aj. Pláž 
z drobných oblázků a kamínků, místy i písečná, s pozvolným vstupem do vody 
je vhodná i pro rodiny s malými dětmi.

AKCE: 7=6 bude odečtena v termínu 29.8. - 5.9.,
nelze sčítat se slevou za včasný nákup

AKCE: 2 dospělí + 2 děti do 7 let na společném 3. lůžku: 
1. dítě zdarma, 2. dítě sleva 50%

Penzion a apartmány Pikolo
se nacházejí v  klidné vilové 
čtvrti, 120 m od pláže, 250 m 
od centra města a obchodů. 
Pláž s  pozvolným vstupem 
do moře je upravená, na pláži 
bar, restaurace, dětské hřiště, 
slunečníky a  lehátka za  po-
platek. Vybavení: vlastní re-
staurace s výbornou kuchyní, 
WiFi a  klimatizace zdarma, 
směnárna a obchody 300 m, 
parkování u domu bezplat-
ně. Ubytování: zrekonstruované 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, 
všechny mají balkón, koupelnu, ledničku nebo miniledničku, SAT/TV a  WiFi 
zdarma. Domácí zvířata nejsou povolena. Stravování: snídaně formou bufetu, 
večeře výběr ze 3 menu (každý večer je jedním jídlem z menu ryba).

Penzion Pikolo

Termíny
ubytování

1. a 2.
dosp. 

os.

Dítě 
do 7 let

na přistýlce

Dítě 
7–14 let 

na přistýlce

Dítě
do 14 let 
na lůžku

Dosp. os. 
na přist.

30.05.–13.06. 4.990 zdarma 3.000 3.600 4.400
13.06.–20.06. 5.490 zdarma 3.200 3.900 5.000
20.06.–27.06. 6.690 zdarma 3.600 4.890 5.990
27.06.–29.08. 7.090 zdarma 4.000 5.090 6.290
29.08.–05.09. 6.690 zdarma 3.600 4.890 5.990
05.09.–19.09. 4.990 zdarma 3.000 3.600 4.400

• nástup do 20.6. a od 5.9. možný každý den dle obsazenosti

Cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7x polopenzi, spotřebu vody a elektřiny, po-
vlečení, ručníky, závěrečný úklid, WiFi, klimatizaci, služby delegáta v  období 
20.6. – 5.9.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 260,- Kč, 1/1 pokoj + 40%, 
kratší pobyty než 3 noci + 20%
- doprava autobusem 2.500,- Kč, nástupní místa viz Orebič str. 8
Povinný poplatek na místě: 1,80 EUR/dosp. os./den, 0,90 EUR/dítě 12 – 18 let/den

V  severní Dalmácii, 20 km nad Zadarem, se  nachází malé letovisko Privlaka 
s apartmánovou vesničkou Sabunike. Doporučujeme především pro nád-
herné koupání na 2 km dlouhé písečné Královnině pláži, která byla zvo-
lena jednou z 10 nejkrásnějších pláží Chorvatska. Je zde i největší ložisko 
léčivého bahna (peloidu) na Jadranu - jedná se o slané bahno, jehož léčivé 
účinky působí hlavně na kůži a pohybový aparát. (Bahno si na pláži nanesete 
na tělo a po asi 20-30 minutách smyjete v moři a poté se prohřejte na slunci). 
 Kolorit Sabunike dokreslují krásné výhledy na horský masiv Velebitu. Městeč-
ko Nin s nabídkou restaurací, barů a obchůdků je vzdálené jen 3 km. Dodnes 
se zde vyrábí mořská sůl, navštívit můžete muzeum soli. V místní turistické agen-
tuře lze domluvit celodenní lodní výlety do  národního parku souostroví 
Kornati a přírodního parku Teleščica. Vyplouvá se z turistického rezortu v Za-
tonu (4,5 km). Za návštěvu stojí i malebné starobylé město Zadar.

Cena zahrnuje: 7x ubytování včetně ložního prádla a závěrečného úklidu, po-
lopenzi – snídaně, večeře, pobytovou taxu 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč 
- příplatek na 1-lůžkový pokoj 2.300,- Kč
- doprava autobusem 2.500,- Kč
Základní nástupní místa: Praha - Tábor/ Písek - České Budějovice, další ná-
stupní místa z celé ČR na dotaz. Pro skupinu nástupní místo dle přání.

Penzion Plava Laguna – ceny za os. jsou stejné v pokoji i v apartmánu

Termíny  
ubytování 1. a 2. osoba Dítě 3-12 let  

na 3.–4. lůžku 
Dospělá os.  

na 3.-4. lůžku 
04.07.–11.07. 7.990 3.990 6.390
22.08.–29.08. 6.990 3.490 5.590

• dítě do 3 let bez lůžka zdarma, platí povinný poplatek 250,- Kč

 Nabízíme ubytování s polopenzí. K dispozici je 15 dvou- až třílůžkových 
pokojů, vybavených ledničkou, ventilátorem, koupelnou s  WC, balkónem 
a 6 apartmánů pro 4 osoby, které se skládají ze dvou dvoulůžkových ložnic. 
Nejedná se o klasické apartmány, není zde kuchyňka ani obývací místnost, jsou 
vybavené ledničkou, ventilátorem, koupelnou s WC a balkónem. V areálu je ba-
zén. Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu a večeře menu - polév-
ka, hlavní jídlo, salátový bufet, desert. Doprava: autobusem nebo vlastní. 
Pobyt je vhodný i pro skupiny, např. je zde možné cvičení v prostoru vedle 
penzionu nebo v parku směrem k moři.
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Apartmány Pikolo pro 4 osoby: 
ve 2. patře, skládají se ze 2 oddělených ložnic, vybavené kuchyně, koupelny 
se sprchou a WC, WiFi, SAT/TV a klimatizace zdarma, balkón směrem na moře.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní a večeří v restauraci, která je 
od domu 10 m, snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu.

AKCE: 7=6 bude odečtena v termínu 29.8. - 5.9., 
nelze sčítat se slevou za včasný nákup

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, 
ručníky, závěrečný úklid, WiFi, klimatizaci, služby delegáta v období 20.6. – 5.9. 

Cena nezahrnuje: 7x snídaně 1.000,- Kč, 7x večeře 1.600,- Kč, děti do 7 let mají 
stravování se slevou 50%
- doprava autobusem 2.500,- Kč

Povinný poplatek na místě: 1,80 EUR/dosp. os./den, 0,90 EUR/dítě 12 – 18 
let/den

Vodice

Vyhledávané letovisko, které se  nachází cca 15 km západně od Šibeniku, 
získalo své jméno podle mnoha pramenů pitné vody. Turisté zde najdou jak 
klidná místa na odlehlých plážích po obou stranách Vodic, tak i rušný večerní 
život v centru města, kde se mimo jiné konají i místní trhy s výběrem čerstvých 
ryb, ovoce a  zeleniny. Pláže jsou oblázkové s  průzračně čistým mořem, 
částečně s betonovými moly. Nechybí ani široká nabídka vodních sportů, půj-
čovna šlapadel, loděk, motorových člunů, skútrů, volejbalové hřiště, tenisové 
kurty a tobogán. Během pobytu si můžete dopřát řadu výletů do atraktivních 
míst, jako je Primošten, Šibenik, Trogir, Biograd na Moru, vodopády řeky Krka, 
ostrovy Kornati, Split, atd. 

Apartmány Angeli
Dům se zahradou se nachází 
v  klidné části Vodic, přímo 
naproti hotelu Angeli, 300 m 
od oblázkových pláží. Hos-
tům je k  dispozici zahradní 
gril, parkování a navíc mohou 
využívat bazén v  hotelu (za 
poplatek). Všechny studia 
a apartmány mají balkon, kli-
matizaci v  ceně. Ubytování: 
studio pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna se soc. 
zařízením. Apartmán pro 2 osoby: 2-lůžková ložnice, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, koupelna se soc. zařízením. Apartmán pro 3 osoby: 2-lůžková 
ložnice, obývací pokoj s  rozkládacím gaučem pro 1 osobu, koupelna se soc. 
zařízením. Apartmán pro 4 osoby: 2-lůžková ložnice, obývací pokoj s rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, koupelna se soc. zařízením. Stravování: vlastní, 
možnost dokoupení polopenze v hotelu Angeli.

Hotel Angeli***
rodinný hotel s  velkou zahradou je situován v  klidné části Vodic (100 m od 
hotelu Nikola), 300 m od oblázkových pláží. K vybavení hotelu patří recepce, 
restaurace, venkovní bazén s příjemným posezením v zahradě, hotelové par-
koviště. Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají vlastní 
soc. zařízení, TV, lednici a balkon. Stravování: polopenze, snídaně formou 
bufetu, večeře – polévka, salátový bufet, výběr ze 3 hlavních jídel, dezert 
nebo ovoce.

Hotel Angeli

Termíny 
ubytování

1. a 2. 
dosp. os.

Dítě do 12 let  
na přistýlce

30.05.–20.06. 8.190 5.090
20.06.–29.08. 8.990 5.490
29.08.–19.09. 8.190 5.090

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi

Cena nezahrnuje: komplex. cest. pojištění 360,- Kč, dopravu autobusem 2.490,- Kč

Povinný poplatek: pobytová taxa 280,- Kč/os.a od 18 let, 150,-Kč dítě 12 až 18 let

Apartmány Pikolo

Termíny
ubytování

APT 
1/4 Přistýlka

30.05.–13.06. 8.800 1.200
13.06.–20.06. 10.900 1.200
20.06.–27.06. 11.900 1.400
27.06.–29.08. 13.900 1.600
29.08.–05.09. 11.900 1.400
05.09.–19.09. 8.800 1.200

• nástup do 20.6. a od 5.9. možný každý den dle obsazenosti
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Pavilon Mars** (pavilon hotelu Zora)
jednopatrový pavilon se nachází v borovicovém háji, v klidné části poloostrova 
Raduča, 500 m od centra města a 100 m od hotelu Zora, jehož služeb klienti 
využívají. K dispozici je zde kavárna, směnárna, piano bar, aperitiv bar s tera-
sou s překrásným výhledem na moře a na staré město, dále internetový kout 
s připojením WiFi, fitness a wellness centrum s krytým bazénem s oteví-
ratelnou kopulí s vyhřívanou slanou vodou, whirlpoolem a saunou. Využívání 
posilovny, bazénu a sauny je v ceně. Hotel zajišťuje sportovně-rekreační ani-
maci pro děti a dospělé. Parkování možné přímo před pavilonem (za popla-
tek). Domácí zvířata nejsou povolena. Dlouhé oblázkové pláže s pozvolným 
vstupem do moře jsou vzdáleny jen 50-100 m. Sportovní vyžití: 3 tenisové 
dvorce, minigolf, stolní tenis, trampolína, volejbal, košíková, vodní sporty včet-
ně jízdy na banánu a nafukovacích atrakcích na moři. Ubytování: renovované 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky (3. lůžko) mají francouzské okno, 
koupelnu s WC, ledničku a ventilátor. Na pokoji lze ubytovat se 2 dospělými 
a dítětem na 3. lůžku ještě 2. dítě do 12 let bez lůžka. Stravování: polopenze 
formou švédských stolů v hotelu Zora, možnost dokoupení obědů.

Primošten

Primošten je staré rybářské městečko obklopené vinicemi, vzdálené 25 km 
od Šibeniku a 60 km od Splitu. Velkým zážitkem je koupání na kouzelných 
oblázkových plážích (vhodných i pro děti) na  jednom poloostrově a večerní 
společenský život ve starém městě na poloostrově druhém. Pobyt si můžete 
zpestřit výlety, např. národní park Krka, Kornatské ostrovy aj.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně i večeře formou švédských sto-
lů v hotelu Zora), služby hotelu: sauna, posilovna, bazén, animace pro děti i dospělé 
Cena nezahrnuje: komplex. cest. pojištění 360,- Kč/dosp. os., 250,- Kč/dítě do 15 let
- dětská postýlka (pro dítě do 3 let, pouze do 1/2 pokoje) 1.200,- Kč, parkování 

5 EUR/den
- 7x oběd formou švédských stolů 2.880,- Kč/os., nápoje k večeři 750,- Kč/os. 

(z automatu neomezeně víno a voda)
- doprava: 2.590,- Kč, nástupní místa viz Orebič str. 8
Povinný poplatek: pobytová taxa dospělá osoba 50,- Kč/noc, dítě od 12 
do 18 let 25, -Kč/noc, dítě do 12 let taxu neplatí

Pavilon Mars – sleva za včasné objednání 5% do 28.2.

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dospělá  
osoba

Dítě 
do 7 let 
na lůžku

Dítě 
7–12 let

na 3. lůžku

2. dítě
do 12 let
bez lůžka

Dosp.
os. na  

3. lůžku

Dítě  
do 12 let  
s 1 dosp.

30.05.–06.06. 6.100 zdarma 4.270 2.400 5.490 4.570
06.06.–13.06. 7.850 zdarma 5.490 2.400 7.060 5.890
13.06.–27.06. 8.390 zdarma 5.870 2.400 7.550 6.290
27.06.–04.07. 8.980 zdarma 6.290 2.400 8.080 6.730
04.07.–22.08. 9.950 zdarma 6.960 2.400 8.960 7.460
22.08.–29.08. 8.980 zdarma 6.290 2.400 8.080 6.730
29.08.–05.09. 8.390 zdarma 5.870 2.400 7.550 6.290
05.09.–12.09. 7.850 zdarma 5.490 2.400 7.060 5.890
12.09.–19.09. 7.400 zdarma 5.180 2.400 6.660 5.550

• dítě do 7 let zdarma pouze se 2 dospělými 
• dítě do 3 let bez lůžka zdarma

MŮŽEME VÁM ZAJISTIT POBYT PŘÍMO V HOTELU NIKOLA 
S POLOPENZÍ, INFORMUJTE SE V CK NA TEL. 386 350 220

Apartmány Mandica
dům se  nachází v  těsné blíz-
kosti hotelu Nikola, 300 m od 
oblázkových pláží. Hostům 
je k dispozici zahradní gril, par-
kování u objektu zdarma, WiFi 
a klimatizace za poplatek.
Apartmán A3 pro 2 až 3 
osoby: 2-lůžková ložnice, 
obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a  rozkládací pohov-
kou pro 1 osobu, koupelna 
se sprchou, WC, SAT/TV, WiFi, balkon. Apartmán B4 pro 3 až 4 osoby: dvě 
oddělené 2-lůžkové ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna 
se sprchou, WC, SAT/TV, WiFi, balkon. Stravování: vlastní, možnost dokou-
pení polopenze v hotelu Nikola (snídaně formou bufetu, večeře – polévka, 
salátový bufet, výběr ze 3 hlavních jídel, moučník nebo ovoce).

Cena zahrnuje: 7x ubytování včetně ložního prádla a závěrečného úklidu

Cena nezahrnuje: komplex. cest. pojištění 360,-Kč, polopenze v hotelu Nikola 
2.890,-Kč/dospělá os., 2.090,-Kč/dítě do 12 let, dopravu autobusem 2.490,-Kč

Povinný poplatek: pobytová taxa 280,-Kč/dospělý, 150,-Kč/dítě 12-18 let

Nástupní místa: Praha, Příbram, Písek, Vodňany, České Budějovice, Kaplice (za pří-
platek 150,-Kč, Benešov, Votice, Tábor, Strakonice), další nástupní místa na dotaz v CK

Apartmány Mandica

Termíny 
ubytování

Apartmán 
A3

Apartmán 
B4

20.06.–04.07. 12.700 14.200
04.07.–29.08. 14.000 16.100
29.08.–05.09. 12.700 14.200

• pobyt je možný od 20.6. do 5.9.

Apartmány Angeli

Termíny 
ubytování

Studio 
2

APT 
2

APT 
3

APT 
4

06.06.–13.06. 6.800 7.900 8.900 10.800
13.06.–20.06. 7.600 9.100 10.100 11.600
20.06.–04.07. 9.100 10.600 11.600 13.800
04.07.–29.08. 10.600 12.800 13.800 15.400
29.08.–05.09. 9.100 10.600 11.600 13.800
05.09.–12.09. 7.600 9.100 10.100 11.600
12.09.–19.09. 6.800 7.900 8.900 10.800

• vstup do hotelového bazénu 20 EUR/os/pobyt, platba na místě

Cena zahrnuje: 7x ubyt. včetně ložního prádla, závěrečného úklidu, klimati-
zace

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč, polopenze v hotelu 
2.700,- Kč/dospělá os., 1.700,- Kč/dítě do 12 let, dopravu autobusem 2.490,- Kč

Povinný poplatek: pobytová taxa 250,- Kč/dospělý, 125,- Kč/dítě 12-18 let
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Drvenik

Vila Jelaš
se nachází v části Donja Vala, 
100 m od krásné oblázkové 
pláže s pozvolným vstupem 
do moře. Hostům je k dispo-
zici venkovní i  vnitřní pose-
zení, zahradní gril, parkování 
aut u objektu. Ubytování: 
2-lůžkové pokoje s  mož-
ností 1 přistýlky, mají vlastní 
soc. zařízení, TV/SAT, balkon. 
Pokoje jsou vybavené novým 
nábytkem, k dispozici je společná kuchyň a lednice na patře. 
Stravování: polopenze v ceně v konobě Jelaš přímo u moře (100 m od vily), 
snídaně formou bufetu, večeře servírované – polévka, salátový bufet, výběr ze 
2 hlavních jídel, dezert nebo ovoce.
Apartmány: A4 pro 4-5 osob se skládají z 3-lůžkové ložnice, obývacího po-
koje s  rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňského koutu, koupelny se soc. zaříze-
ním,TV, balkonu. 5. osoba v apartmánu za příplatek. Stravování: vlastní, mož-
nost dokoupení polopenze v konobě Jelaš.

je známé přímořské letovisko, vzdálené 25 km jižně od Makarské a 10 km 
severně od Gradacu. Drvenik se rozprostírá mezi příkrými hřbety pohoří Bio-
kovo a mořským břehem s krásnými plážemi. Dělí se na dvě části, umístěné 
ve dvou zátokách Donja a Gornja Vala. Donja Vala je označována za rušnější 
část Drveniku, přesto na Vás dýchne kouzlo malebné rybářské vesnice, najdete 
zde řadu restaurací, barů, obchody, směnárnu i poštu. do Gornja Vala se do-
stanete 15 minutovou procházkou po chodníku podél moře, nechybí zde také 
řada restaurací, obchodů se suvenýry a místními výrobky z oliv a ovoce. V Dr-
veniku se nachází přístaviště trajektu na ostrov Hvar, do Makarské můžete dojet 
místním linkovým autobusem.

Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji s polopenzí, 7x ubytování v apartmánu 
s vlastním stravováním, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč, 7x polopenze 
za osobu v apartmánu 2.700,- Kč/dospělá osoba, 1.700,- Kč/dítě do 12 let, do-
pravu autobusem 2.590,- Kč, nástupní místa viz Orebič str. 8

Vila Lovre (dříve Ante)
Dům v  zahradě se  nachází 
v části Donja Vala, 150 m od 
oblázkové pláže. Hosté mo-
hou využít zahradní gril, par-
kování aut je možné u objek-
tu, klimatizace a WiFi zdarma. 
Studia: S2 pro 2 osoby (20 
m2) se  skládají z  jedné míst-
nosti s  manželskou postelí 
a  vybaveným kuchyňským 
koutem s  lednicí, koupelny 
se sprchou, WC, SAT/TV, balkonem s posezením.
Apartmány: A4 pro 4 osoby se skládají z 2-lůžkové ložnice, obývacího po-
koje s rozkládacím dvojlůžkem, oddělené kuchyňky, koupelny se soc. zaříze-
ním, SAT/TV, balkonu. Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze 
v konobě Jelaš přímo u moře (150 m od vily), snídaně formou bufetu, večeře 
servírované – polévka, salátový bufet, výběr ze 2 hlavních jídel, dezert nebo 
ovoce.

Vila Lovre 

Termíny
ubytování

Studio 
S2

Apartmán 
A4

06.06.–13.06. 8.700 12.500
13.06.–20.06. 9.100 13.500
20.06.–04.07. 9.800 14.600
04.07.–29.08. 10.600 15.400
29.08.–05.09. 9.800 14.600
05.09.–12.09. 9.100 13.500
12.09.–19.09. 8.700 12.500

• přistýlka pro 5. osobu v apartmánu na dotaz

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu s vlastním stravováním, WiFi, kli-
matizaci, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč, 7x polopenze 2.700,- 
Kč/dospělá osoba, 1.700,-Kč/dítě do 12 let, dopravu autobusem 2.590,- Kč, ná-
stupní místa viz Orebič str. 8

Hotel Hani****
se nachází v  centru Gornja 
Vala přímo u oblázkové plá-
že. K vybavení hotelu patří 
vnitřní i  venkovní restaurace, 
fitness centrum. Hotel nabízí 
komfort i pro náročné klienty. 
Ubytování: moderně vy-
bavené 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky s vlast-
ním soc. zařízením, masážní 
sprchou, ledničkou, SAT/TV, 
balkonem. Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře - polévka 
nebo předkrm, výběr ze 2 hlavních jídel, salátový bufet, dezert

Hotel Hani

Termíny
ubytování

1. a 2. 
dosp. osoba

Dítě do 12 let 
na přistýlce

3. dosp. os 
na přistýlce

30.05.–06.06. 7.700 5.400 6.200
06.06.–13.06. 9.600 6.700 7.700
13.06.–27.06. 9.900 6.900 7.900
27.06.–11.07. 11.100 7.800 8.900
11.07.–22.08. 11.800 8.300 9.500
22.08.–05.09. 11.100 7.800 8.900
05.09.–12.09. 9.900 6.900 7.900
12.09.–19.09. 9.600 6.700 7.700

Vila Jelaš 

Termíny
ubytování

Dosp. os. 
v pokoji 

s polopenzí

Dítě do 12 let 
na přistýlce 

v pokoji 
s polopenzí

Apartmán A4  
vlastní 

stravování

5. osoba 
v apartmánu 

vlastní  
stravování

06.06.–13.06. 6.200 4.400 12.500 1.500
13.06.–20.06. 6.500 4.600 13.500 1.500
20.06.–04.07. 7.000 4.900 14.600 1.500
04.07.–29.08. 7.700 5.400 15.400 2.500
29.08.–05.09. 7.000 4.900 14.600 1.500
05.09.–12.09. 6.500 4.600 13.500 1.500
12.09.–19.09. 6.200 4.400 12.500 1.500

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, vstup do fitness, pobytovou taxu

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,-Kč, dopravu autobusem 
2.590,- Kč, nástupní místa viz Orebič str. 8
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Itálie

Severní Itálie – Lignano

Lignano

Jesolo

Porto Garibaldi
Rosolina Mare

Caorle

Cupra Marittima

Bibione

Nástupní místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, České Budějovice, Kaplice, 
Český Krumlov, Plzeň, Strakonice, Písek, Vodňany. Odjezdy ze severních 
a západních Čech a z Moravy na dotaz v CK. Odjezd v pátek, návrat v neděli 
(z Prahy orientačně odjezd v 18 hod, z Č. Budějovic ve 21 hod.

Lignano je vyhledávaným letoviskem v severní Itálii, 80 km severovýchodně 
od Benátek. Jsou zde široké písčité pláže s pozvolným vstupem do vody. V mís-
tě je největší atrakcí zábavní park Aquasplash s obřími skluzavkami, tobogány 
a jinými atrakcemi. Město leží v bohaté zeleni s množstvím kaváren, cukráren, 
pizzerií, barů, diskoték. Ulice jsou lemovány mnoha obchůdky. Pro sportovní 
vyžití lze využít tenisové kurty, půjčovny kol, minigolf, šlapací čluny, vodní lyže, 
plachetnice a windsurfing. Z Lignana je možné uskutečnit výlety - Benátky, 
Verona, Terst a Miramare, Mušličkový ostrov aj.

Vila se nachází v klidném mís-
tě v části Pineta, je vzdálená 
300 m od pláže. Apartmány 
jsou jednoduše vybavené, 
mají kávovar, SAT/TV, sejf, WiFi 
za  poplatek, číslovaná par-
kovací místa, v  domě je také 
společná pračka. Typ B4 pro 
2-4 os. se skládá z obývacího 
pokoje s kuchyňským koutem 
a  lůžkem pro jednu osobu, 
ložnice s manželským lůžkem a jedním samostatným lůžkem, koupelny se spr-
chou/WC, terasy se zahradním nábytkem. 2. možnost: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna se sprchou/
WC, malý balkón se zahradním nábytkem v 1. patře. Typ C5 pro 3-5 os. se skládá 
z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a jed-
ním samostatným lůžkem, pokoje s dvoulůžkem, koupelny se sprchou/WC, pro-
storného balkónu se zahradním nábytkem v 1. nebo 2. patře. Typ C6 pro 4-6 os. 
se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůž-
kem a jedním samostatným lůžkem, pokoje se 3 samostatnými lůžky, koupelny 
se sprchou/WC, prostorného balkonu se zahradním nábytkem v 1. nebo 2. patře.

Villa Luisa

Malá residence se zahradou se nachází v části Sabbiadoro, vzdálená 400 m 
od moře, blízko centra. Apartmány v přízemí jsou moderně vybavené, mají ká-
vovar, SAT/TV, WiFi za poplatek, klimatizaci zdarma. Typ B5 pro 2–5 os. se sklá-
dá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a gaučem pro 2 osoby, ložnice 
pro 3 osoby, koupelny se sprchou/WC a terasy.

Villa Erica

ITÁLIE
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PLÁŽOVÝ SERVIS ZDARMA: v  rámci pobytu máte již v ceně plážový 
servis (slunečník, lehátko, plážové křeslo)

ŠPAGETOVÁ PÁRTY: všichni hosté obdrží zdarma vstup na  slavnost, 
která se  koná v  krásném zeleném prostředí s  živou hudbou, tancem, 
špagetami, vínem a nápoji. Volný vstup platí pro celou rodinu a bude 
Vám předán v den příjezdu.

Residence s  výtahem, zahra-
dou a  bazénem se  nachází 
v části Riviera, vzdálená 200 
m od moře. Apartmány jsou 
nově vybavené, mají kávovar, 
TV, WiFi za poplatek. Parková-
ní je možné u domu. Typ B4 
pro 2-4 os. se  skládá z obý-
vacího pokoje s kuchyňským 
koutem a gaučem pro 2 oso-
by, dvoulůžkové ložnice, kou-

pelny se sprchou/WC a balkonu, některé s klimatizací za poplatek. Typ C6 pro 
4-6 os. se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a gaučem pro 2 
osoby, dvoulůžkové ložnice, pokoje s dvoulůžkem, koupelny se sprchou/WC 
a balkonu, klimatizace za poplatek.

Residence Rubin Severní Itálie - Bibione

Bibione, jedno z nejoblíbenějších italských letovisek na pobřeží Jaderského 
moře mezi Terstem a Benátkami, je ideálním místem určeným k odpočinku. 
Pobyt u moře Vám zpestří možnosti vodních sportů, lunapark, diskotéky, trhy 
a výlety po okolí. Pro volný čas můžete využít golfová hřiště, tenisové kurty, 
možnost rybaření, plážové hry, pro cyklisty jsou připravené cyklostezky.
Pláž je tvořena velmi jemným pískem a je vyhlášená díky pozvolnému vstupu 
do vody, ideální i pro malé děti. Místní agentury nabízí organizované výlety 
např. plavbu lodí podél Benátské laguny, Terst a Veronu.

Apartmánový dům se  na-
chází v  centru města v  části 
Bibione Spiaggia, 300 m od 
pláže. Budova má výtah, par-
kovací místa jsou k dispozici 
u domu.
 TYP A3 pro 2-3 os. se sklá-
dá z jedné místnosti se 3 lůž-
ky a  kuchyňským koutem, 
koupelny s WC, TV a balkonu. 
TYP B4 pro 2-4 os. se skládá 
z 1 ložnice s manželským lůžkem, obývacího pokoje s rozkládacím gaučem pro 
dvě osoby a kuchyňským koutem, koupelny s WC, TV, klimatizace a balkonu.

Atlante***

Budova s výtahem se nachází 
přímo u plážové prome-
nády v  centru Sabbiadoro. 
Apartmány jsou v  1. patře, 
mají SAT/TV, sejf, WiFi a klima-
tizaci za  poplatek. Parkovací 
místa na vyžádání. Typ B4 pro 
2-4 os. se skládá z obývacího 
pokoje s kuchyňským koutem 
a gaučem pro 2 osoby, dvou-
lůžkové ložnice, koupelny 

se sprchou/WC a velkého balkonu s možností posezení s výhledem na moře.

Condominio Spiaggia

Apartmánový dům se  na-
chází blízko centra v  části 
Bibione Spiaggia, 50 m od 
pláže. Budova má výtah, par-
kovací místa jsou k  dispozici 
u domu.
TYP B4 pro 2-4 os. se  sklá-
dá z  ložnice manželským 
lůžkem, obývacího pokoje 
s  rozkládacím gaučem pro 
dvě osoby a  kuchyňským 

koutem, koupelny s WC, TV, klimatizace a terasy.

Calypso***

Cena zahrnuje: pronájem celého apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- dětská postýlka na vyžádání 20 EUR/týden (pro dítě do 2 let)
- WiFi 20 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden
- pobyt s malým psem na vyžádání 20 EUR/týden
- doprava autobusem 2.100,- Kč 
Povinný poplatek na místě: závěrečný úklid 46-48 EUR/apartmán, pobytová 
taxa 0,50 EUR/osoba/noc

Luisa, Erica, Rubin, Spiaggia

Termíny
ubytování

Luisa
B4

Luisa
C5

Luisa 
C6

Erica 
B5

Rubin
B4

Rubin
C6

Spiaggia 
B4

30.05.–13.06. 9.600 11.200 11.500 11.200 10.600 14.200 12.400
13.06.–27.06. 10.800 12.200 12.500 12.400 11.800 15.800 13.900
27.06.–01.08. 13.900 16.800 17.100 16.900 15.300 20.200 17.700
01.08.–15.08. 16.400 21.900 22.200 20.600 18.600 24.800 21.700
15.08.–22.08. 13.900 16.800 17.100 16.900 15.300 20.200 17.700
22.08.–29.08. 12.300 14.500 14.800 14.500 13.200 17.400 15.200
29.08.–05.09 8.400 10.200 10.500 10.000 9.600 12.700 10.900
05.09.–12.09. 7.200 8.400 8.700 8.500 9.100 9.900 9.200

• při příjezdu se skládá vratná kauce 100 EUR na apartmán
• zájem o klimatizaci a WiFi sdělte již při rezervaci
• dítě do 2 let bez lůžka zdarma

Tonin a & B***
Apartmánový dům se nachází 
v centru města v části Bibione 
Spiaggia, 100 m od pláže. 
Budova má výtah, parkovací 
místa jsou zajištěna u domu.
TYP B4 pro 2-4 os. se skládá 
z  ložnice s  manželským lůž-
kem, obývacího pokoje s  ku-
chyňským koutem, koupelny 
s WC, klimatizace, velké terasy.

ITÁLIEPOBYTOVÉ ZÁJEZDY

SLEVA ZA VČASNÉ OBJEDNÁNÍ: 
500,-Kč/apartmán při úhradě 50% zálohy do 28.2.2020

NA PŘÁNÍ VÁM RÁDI V LIGNANU ZAJISTÍME UBYTOVÁNÍ 
V APARTMÁNECH PRO 2 AŽ 8 OSOB DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.

Na webových stránkách www.quicktour.cz najdete širší nabídku 
apartmánových domů s fotogalerií.
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY

Caorle

Jedno z nejoblíbenějších letovisek na severu Itálie je známé svým krásným 2000 
let starým historickým centrem s  romantickými uličkami a přístavem. V sou-
časnosti je vyhledávaným přímořským střediskem zejména pro písečné pláže 
s jemným zlatavým pískem, které se zvolna svažují do moře. Na pláži se v se-
zóně pravidelně pořádají různé akce. Jsou zde široké možnosti sportovního  
i kulturního vyžití – např. tenis, volejbal, fotbal, golf, jízda na koni, cyklistika, půj-
čovny kol a kolečkových bruslí, malířské a sochařské výstavy a tradiční rybí trh. 
Tipy na  výlet: Benátky, vodní park Aquafollia, výlet lodí po  laguně, Verona 
a Lago di Garda, Terst a zámek Miramare, zábavný park Gardeland, celodenní 
rybaření na otevřeném moři s obědem a další. 

Cena zahrnuje: pronájem celého apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby, plá-
žový servis (1 slunečník, 1 lehátko, 1 plážové křeslo na apartmán)
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- autobusová doprava 2.100,- Kč, nástupní místa viz Lignano str. 16
- pobyt s malým psem do 5 kg - 30 EUR na místě (nahlásit předem v CK)

Atlante, Calypso, Tonin A&B

Termíny
ubytování

Atlante 
A3

Atlante 
B4

Termíny
ubytování

Calypso 
B4

Tonin A&B 
B4

30.05.–06.06. 10.500 14.400 30.05.-06.06. 15.900 15.600
06.06.–27.06. 11.200 15.300 06.06.-20.06. 16.900 16.600
27.06.–04.07. 12.400 17.000 20.06.-27.06. 17.800 17.500
04.07.–11.07. 13.600 18.800 27.06.-04.07. 19.500 19.200
11.07.–18.07. 14.800 20.500 04.07.-11.07. 20.500 20.200
18.07.–01.08. 15.400 21.400 11.07.-01.08. 22.200 21.900
01.08.–08.08. 16.100 22.200 01.08.-08.08. 23.000 22.700
08.08.–22.08. 16.600 23.100 08.08.-22.08. 24.100 23.800
22.08.–29.08. 13.600 18.800 22.08.-29.08. 19.500 19.200
29.08.–05.09. 11.200 15.300 29.08.-05.09. 15.900 15.600
05.09.–12.09. 8.600 11.900 05.09.-12.09. 12.300 12.000

• při příjezdu se skládá vratná kauce 100 EUR
• klienti si závěrečný úklid provádějí sami
• pobyt s malým psem na vyžádání ve všech domech

ITÁLIE

SLEVA ZA VČASNÉ OBJEDNÁNÍ: 
500,-Kč/apartmán při úhradě 50% zálohy do 28.2.2020

NA PŘÁNÍ VÁM RÁDI V BIBIONE ZAJISTÍME UBYTOVÁNÍ 
V APARTMÁNECH PRO 2 AŽ 8 OSOB DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.

Na webových stránkách www.quicktour.cz najdete širší nabídku apartmá-
nových domů s fotogalerií.

Zkrácené pobyty s autobusovou dopravou 
strava: snídaně

5-denní zájezd (3 dny u moře, 2 noci)
3.–7.6. 4.100

5-denní zájezd (3 dny u moře, 2 noci)
10.–14.6. 4.400

5-denní zájezd (3 dny u moře, 2 noci)
17.–21.6. 4.600

5-denní zájezd (3 dny u moře, 2 noci)
24.–28.6. 4.800

5-denní zájezd (3 dny u moře, 2 noci)
1.–5.7., 3.–7.7., 8.–12.7., 10. - 14.7.,  
15.–19.7., 17.–21.7., 22.–26.7., 24.–28.7., 29.7.–2.8., 31.7.–
4.8., 5.–9.8., 7.–11.8.,  
12.–16.8., 14.–18.8., 19.–23.8., 21.–25.8., 26.–30.8., 28.8.–
1.9.

5.000

5-denní zájezd (3 dny u moře, 2 noci)
2.–6.9. 4.300

5-denní zájezd (3 dny u moře, 2 noci)
9.–13.9. 3.900

• na pobyty se nevztahují slevy za včasné objednání
• dítě do 12 let sleva 10% z ceny, při doprovodu 2 dosp. osob
• možnost dokoupení večeří na místě v hotelu Catto-Suisse nebo v sousedním 

hotelu Luisa

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, uvítací polévku, klimatizaci, 
WiFi, zapůjčení jízdních kol na 2 hodiny denně, autobusovou dopravu, služby 
českého delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna ze zdravotních 
důvodů – balíček 290,-Kč
Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 0,50 – 0,60 EUR/noc/ osoba od 12 
let. Taxu bude vybírat při příjezdu delegát.

Zkrácené pobyty s autobusovou dopravou 
strava: snídaně a večeře
6-denní zájezd (4 dny u moře, 3 noci)
28.6.–3.7., 5.–10.7., 12.–17.7., 19.–24.7., 26.–31.7., 
2.–7.8., 9.–14.8., 16.–21.8., 
23.–28.8., 30.8.–4.9.

6.300

7-denní zájezd (5 dní u moře, 4 noci)
1.–7.7., 8.–14.7., 15.–21.7., 22.–28.7.,  
29.7.–4.8., 5.–11.8., 12.–18.8., 19.–25.8.,  
26.8.–1.9.

7.200

8-denní zájezd (6 dní u moře, 5 nocí)
29.5.–5.6.

5.900

8-denní zájezd (6 dní u moře, 5 nocí)
5.–12.6.

7.500

8-denní zájezd (6 dní u moře, 5 nocí)
12.–19.6.

7.700

8-denní zájezd (6 dní u moře, 5 nocí)
19.–26.6.

7.900

8-denní zájezd (6 dní u moře, 5 nocí)
28.6.–5.7., 5.–12.7., 12.–19.7., 19.–26.7., 26.7.–2.8., 2.–9.8., 
9.–16.8., 16.–23.8.,  
23.–30.8.

8.100

8-denní zájezd (6 dní u moře, 5 nocí)
26.6.–3.7., 3.–10.7., 10.–17.7., 17.–24.7., 24.–31.7., 31.7.–
7.8., 7.–14.8., 14.–21.8., 21.–28.8.

8.400

• na pobyty se nevztahují slevy za včasné objednání
• dítě do 12 let sleva 10% z ceny, při doprovodu 2 dosp. osob
• v případě vyprodání kapacity v hotelu Catto-Suisse bude ubytování zajiště-

né v jiném hotelu či apartmánu, informace bude sdělena předem

Cena zahrnuje: 3x, 4x nebo 5x ubytování v hotelu, polopenzi (snídaně a veče-
ře) dle počtu nocí včetně uvítací polévky, klimatizaci, WiFi, zapůjčení jízdních 
kol na 2 hodiny denně, autobusovou dopravu, služby českého delegáta

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna ze zdravotních 
důvodů – balíček 290,-Kč 

Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 0,50 – 0,60 EUR/noc/ osoba od 12 
let. Taxu bude vybírat při příjezdu delegát.

Zkrácené pobyty u moře s autobusovou dopravou

rodinný hotel se  nachází ne-
daleko centra města, 250 m 
od moře. K  vybavení hotelu 
patří výtah (je zde i  bezbari-
érový přístup), klimatizovaná 
jídelna, recepce, hotelový bar, 
venkovní krytá terasa s  po-
sezením. Děti mohou využít 
venkovní dětský koutek.
Ubytování: 2 - 4 lůž. pokoje s klimatizací v ceně mají vlastní soc. zařízení, TV/SAT 
a balkon. Stravování: snídaně formou bufetu, večeře 3-chodové s výběrem z menu

Hotel Catto-Suisse***
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Lido di Jesolo

Největší přímořské letovisko na  východní straně benátské laguny se  může 
pochlubit nejen 15 km dlouhou písečnou pláží s  jemným pískem a po-
zvolným vstupem do moře, ale i  rušným denním i nočním životem a blíz-
kostí Benátek (pouhých 21 km). Podél letoviska vede 4 km dlouhá promenáda 
s obchůdky, restauracemi, kavárnami, diskotékami a obchody, která se večer 
mění v rušné korzo. Na své si zde přijdou jak sportovci (vodní sporty, tenis, golf, 
cyklistika, vodní park Aqualandia, lunapark Jesolandia, treking, plachtění), tak 
i turisté toužící po kultuře. Lido di Jesolo každoročně získává prestižní ocenění 
Modrá vlajka, které uděluje evropská komise za kvalitu a čistotu pláží a služeb 
s tím spojených, což garantuje jejich vynikající úroveň. 
Tipy na výlety: Benátky a ostrovy, Caorle, Verona - aréna, Juliin balkón aj. (cca 100 
km), Treviso, středověké město Portogruaro (40 km), římské vykopávky v Concordia 
Sagittaria (35 km), Padova – bazilika S. Antonio a kaple Giotta (70 km).

APARTMÁNOVÉ DOMY a HOTELY v CAORLE: 
Na přání Vám rádi v Caorle zajistíme ubytování v apartmánových domech 
pro 2 až 8 osob dle Vašich požadavků a ubytování v hotelech s polopenzí 

pro 2 až 4 osoby.

Nástupní místa: Nový Bor, Česká Lípa Mladá Boleslav, Mělník, Neratovice, 
Praha, Benešov, Humpolec, Jihlava, Pelhřimov, Tábor, Soběslav, Veselí nad 
Lužnicí, České Budějovice, Kaplice, Dolní Dvořiště, další nástupní místa 
po předchozí domluvě - Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Brno

Odjezd z  ČR vždy ve  večerních hodinách, příjezd do  Caorle v  ranních 
hod. Poslední den pobytu odjezd zpět z Caorle kolem 18 – 19:00 hod.

Hotel Roby

Termíny
1. a 2.  

dosp. os. 
na lůžku

1. dítě 
do 10 let  

na přistýlce

2. dítě
do 10 let  

na přistýlce

3. a 4.  
dosp. os. 

na přistýlce
30.05.–27.06. 7.990 zdarma 5.590 7.190
27.06.–01.08. 9.890 zdarma 6.890 8.890
01.08.–15.08. 13.790 zdarma 9.690 12.390
15.08.–29.08. 9.890 zdarma 6.890 8.890
29.08.–12.09. 7.490 zdarma 5.190 6.690

Rodinný hotel se  nachází v  centrální zóně, 
u náměstí Piazza Marina, nedaleko promená-
dy a aquaparku Aqualandia. Pláž je vzdálená 
150 m, k  dispozici plážový servis (slunečník 
+ 2 lehátka). K vybavení hotelu patří recepce, 
restaurace, bar s  terasou, výtah a  parkoviště, 
možnost půjčení kola (na vyžádání, zdarma), 
WiFi zdarma. Ubytování: 2-lůžkové pokoje 
s  možností 1-2 přistýlek mají vlastní sociální 
zařízení, fén, sejf, SAT/TV, klimatizaci a balkon.
Stravování: polopenze – snídaně formou 
bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet, 
možnost dokoupení plné penze. 

Hotel Roby***

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, plážový servis, služby 
delegáta
Cena nezahrnuje: 1-lůžkový pokoj 1.790,- Kč, doprava autobusem 2.090,- Kč, 
komplexní cestovní pojištění 260,- Kč/dosp. os. do 70 let, 130,- Kč/dítě do 15 let, 
plnou penzi 2.190,- Kč 
Povinný poplatek na místě: pobytová taxa 1,3 EUR/noc/osoba od 10 let

Apartmány Alla Rotonda***
se nacházejí u hotelu Alla Rotonda.
Ubytování: apartmány pro 4-6 osob, všechny mají sejf, SAT/TV, klimatizaci.
TYP B pro 4 os. se skládá z ložnice pro 4 osoby, kuchyně s jídelnou, koupelny 
s WC, balkonu. TYP C pro 6 os. se skládá z ložnice pro 4 osoby, druhé ložnice 
pro 2 osoby, kuchyně s jídelnou, koupelny s WC, balkonu. Stravování: vlastní, 
možnost dokoupení polopenze v hotelu.

Apartmány Alla Rotonda

Hotel a apartmány Alla Rotonda

Termíny
1. a 2.  

dosp. os. 
na lůžku

1. a 2. dítě 
od 3 do 12 let  
na přistýlce

3. a 4.  
dosp. os. 

na přistýlce

APT 
TYP 
B4

APT 
TYP 
C6

30.05.–13.06. 7.990 5.690 7.390 14.990 17.990
13.06.–04.07. 10.290 7.190 9.290 19.590 22.990
04.07.–08.08. 11.490 7.990 10.390 22.390 25.990
08.08.–22.08. 13.190 9.290 11.890 24.790 28.990
22.08.–05.09. 11.490 7.990 10.390 22.390 25.990
05.09.–19.09. 7.990 5.690 7.390 14.990 17.990

• AKCE 2 dospělí + dvě děti do 15 let = cena jako 3 dospělí
• dítě do 3 let bez lůžka v hotelu zdarma
• v apartmánu se neskládá vratná kauce, závěrečný úklid vlastní

Cena v  hotelu zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, plážový 
servis, služby delegáta
Cena v apartmánech zahrnuje: 7x ubytování, klimatizaci, povlečení, plážový 
servis, služby delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 260,- Kč/dosp. os. do 70 let, 
130,- Kč/dítě do 15 let
- 1-lůžkový pokoj bez balkonu v hotelu 2.890,- Kč
strava při ubytování v apartmánu: 7x snídaně 1.890,- Kč, 7x večeře 3.990,- Kč, 
7x polopenze 5.790,- Kč, dítě od 3 do 12 let: 7x snídaně 1.590,- Kč, 7x večeře 
3.290,- Kč, 7x polopenze 4.690,- Kč,
dítě do 3 let má stravu zdarma
- doprava autobusem 2.090,- Kč, nástupní místa viz Lignano str. 16

Povinný poplatek na  místě: pobytová taxa 1,3 EUR/noc/osoba od 10 let 
v hotelu, 1 EUR/noc/osoba od 10 let v apartmánu

Rodinný hotel se  nachází 
v západní části Lido di Jesola, 
60 m od soukromé pláže 
se  sprchami a  WC, klientům 
je k dispozici plážový servis 
(slunečník + 2 lehátka). K vy-
bavení hotelu patří recepce, 
restaurace, venkovní terasa 
s  barem, výtah, parkoviště, 
WiFi zdarma a venkovní ba-
zén s  Jacuzzi a  lehátky, půj-
čovna kol. 
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek mají vlastní koupelnu 
s WC, balkon, TV, sejf, klimatizaci.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře menu + salátový bufet.

Hotel Alla Rotonda***
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Palmová riviéra - Cupra Marittima

Cupra Marittima je oblíbené letovisko střední Itálie, palmové riviéry na pobřeží 
Jaderského moře, cca 8 km od Benedetta del Tronta. Historické jádro městečka 
i pobřežní kolonáda láká k večerním procházkám a posezením v restauracích, 
pizzeriích, kavárničkách… Můžete navštívit diskotéky, na  náměstíčku v  centru 
se v sezóně pořádají večerní programy a koncerty v kostele. Od opevněného měs-
tečka Murano z 9. st., kam se dá dojít pěší procházkou, je krásný panoramatický 
výhled na městečko a pláže. V Cupře je největší muzeum mušlí, lze podniknout 
výlet do Loreta, 30 km vzdáleného poutního místa, nejen pro děti je lákavý vý-
let do aquaparku Onda Blue (15 km). V blízkosti ubytování jsou obchůdky i su-
permarket, banka. Ke sportovnímu vyžití se nabízí půjčovna kol, tenisové kurty, 
na nábřežní kolonádě najdete dětská hřiště. Po stezce podél moře lze podnikat 
krásné několikakilometrové projížďky na  kole, např. do  malebného městečka 
Grotta Mare (4 km). Podél moře vede železnice, která takto prochází celou palmo-
vou riviérou. Vlak lze využít k cestě do San Benedetta, kde se 2x týdně pořádají 
trhy, nebo k individuálním výletům. Pláže jsou písečné s pozvolným vstupem 
do moře, částečně volné a částečně s placeným plážovým servisem.

Stella Marina – cena za apartmán

Termíny 
ubytování

 Bilo CLASSIC 
pro 2-4 

 Trilo CLASSIC 
pro 4-6 

Quadrilo CLASSIC 
pro 6-8 

23.05.–13.06. 7.700 9.100 10.700
13.06.–20.06. 8.500 10.100 11.700
20.06.–27.06. 10.900 12.200 13.700
27.06.–04.07. 15.700 18.300 19.600
04.07.–11.07. 16.600 19.400 20.700
11.07.–18.07. 17.300 21.500 24.100
18.07.–01.08. 28.200 23.400 25.500
29.08.–05.09. 10.900 12.200 13.700
05.09.–26.09. 7.700 9.100 10.700

• přistýlka 1.200,- Kč, dětská postýlka zdarma
• na začátku pobytu se skládá za každý apartmán vratná kauce 150 EUR

Pobyty v Cupře jsou vhodné pro skupiny, firemní akce, cvičení aerobiku, 
aquaaerobiku, jógy aj. Jezdí sem i pěvecké nebo hudební soubory, kterým 
můžeme zajistit koncertování v Cupře. Pro skupiny je možné zajistit i stravo-
vání. Nabídku pro skupinu Vám rádi připravíme v CK Quicktour.

Delfini – cena za apartmán

Termíny 
ubytování

 Bilo 
CLASSIC 
pro 2-4

 Bilo 
COMFORT 

pro 2-4

 Trilo 
CLASSIC 
pro 4-6

Trilo 
COMFORT 

pro 4-6
23.05.–13.06. 7.900 9.300 9.500 11.100
13.06.–20.06. 8.500 9.900 9.900 11.500
20.06.–27.06. 10.900 12.500 13.300 14.900
27.06.–04.07. 14.900 18.900 18.300 22.500
04.07.–11.07. 17.500 20.800 21.700 25.300
11.07.–18.07. 18.300 21.700 21.900 25.900
18.07.–01.08. 19.200 22.900 24.900 27.900
29.08.–05.09. 10.900 12.500 12.300 13.900
05.09.–26.09. 7.900 9.300 9.500 11.100

• přistýlka 1.200,- Kč, dětská postýlka zdarma
• na začátku pobytu se skládá za každý apartmán vratná kauce 150 EUR

Cena apartmánů CLASSIC zahrnuje: 7x ubytování v  apartmánu, všechny 
spotřeby, využití bazénu 
Cena apartmánů COMFORT zahrnuje navíc: parkovací místo v  garáži, 
plážový servis (2 lehátka a slunečník)

- cestovní pojištění a fakultativní příplatky na místě: viz Stella Marina .
- doprava autobusem : obousměrně 2.790,- Kč na osobu
 Trasy: A/ Praha – Příbram – Písek – Strakonice - Č. Budějovice, B/ Brno – Mikulov 

+ svozy z celé ČR za příplatek 150 - 200,- Kč (info v CK)

se nachází 100 m od moře, na začátku pěší 
zóny, 500 m od historické části městečka. 
Apart. dům je třípatrový, s výtahem, s moder-
ně zařízenými apartmány CLASSIC: 4x bilo 
(obývací pokoj + ložnice) pro 2-4 osoby, 9x 
trilo (obývací pokoj+2 ložnice) pro 4-6 osob, 
1x quadrilo (obývací pokoj + 3 ložnice) pro 
6-8 osob. Každý apartmán má obývací míst-
nost s vybaveným kuchyňským koutem, roz-
kládacím gaučem a SAT/TV, koupelnu s WC, 
pračku, klimatizaci a balkon. WiFi ve společ-
ných prostorách apart. domu. Na střeše je 

terasa s výhledem na moře (možnost cvičení aerobiku aj.). Stellu Marinu nabízíme 
klientům pouze s vlastní dopravou, pro skupiny je možná doprava autobusem.

Apartmánový dům Stella Marina

se nachází 100 m od písečné pláže, 200 m od centra městečka. Vybavení: re-
cepce, výtah, moderně zařízené apartmány, ideální pro skupiny i rodiny. Klienti 
využívají bazén na střeše objektu. 
Apartmány bilo (obývací pokoj + ložnice) jsou pro 2 až 4 osoby. Apartmány 
trilo (obývací poko j+ 2 ložnice) jsou pro 4 až 6 osob. Všechny apartmány mají 
v obývacím pokoji rozkládací gauč pro 1-2 osoby, vybavený kuchyňský kout, 
SAT/TV, koupelnu s WC, pračku, klimatizaci a balkon. WiFi ve společných pro-
storách rezidence.
Doprava vlastní nebo autobusem.

Rezidence Delfini

Jóga u moře – na  rok 2020 
jsme připravili pobyt s  jógou 
v  termínu 13.-20.6. Cvičení 
u bazénu nebo na ploše u re-
sidence dle zájmu 1-2x denně 
(ráno a  večer) pod vedením 
zkušené lektorky. V  nabídce 
budou i  masáže, léčebné či 
relaxační. Možnost sjednat 
večeře. Více informací v  CK 
Quicktour.

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu, všechny spotřeby
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč
- příplatky na místě: závěrečný úklid 40 EUR za apartmán (u skupin lze do-

mluvit vlastní úklid)
- ložní prádlo 5 EUR/týden (nebo vlastní), koupelnové prádlo 5 EUR/ týden 

(nebo vlastní)
- plážový servis: 1 slunečník a 2 lehátka: červen a září 30 EUR/týden, červenec 

55 EUR/týden (jsou zde i volné neplacené pláže)
- parkovací místo v garáži: červen a září 30 EUR/týden, červenec 70 EUR/týden
- půjčení kola 20 EUR/týden
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TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA

1.den: odjezd večer z ČR, noční přejezd přes SRN do Švýcarska
2. den: ráno příjezd do oblasti Lucernu, do Alpnachstadu na břehu jezera Vier-
waldstättersee; ráno vystoupáme nejstrmější zubačkou na světě z r. 1889 
(místy je sklon až 48 %) na vrchol hory Pilatus (2.132 m n. m.) s nádhernými 
pohledy na Centrální a Bernské Alpy. Na vrcholu absolvujeme nenáročné turis-
tické trasy (cca 1-2 hodinové). Zpět do údolí z vrcholu hory Pilatus se můžeme 
dostat trojím způsobem:
a) lanovkami do Kriens u Lucernu a městskou dopravou do centra města,
b) pěšky cca 2,5 hodiny do Alpnachstadu (na břehu jezera Vierwaldstättersee),
c) zubačkou zpět do  Alpnachstadu a  odsud vlakem nebo lodí do  centra 

Lucernu.
V  odpoledních hodinách procházka s  průvodcem romantickým Lucernem, 
který leží na řece Reuss. Uvidíte nejslavnější památku města – dřevěný most 
s kaplí Kappellbrücke (200 m dlouhý most ze 14. stol.), Spreuerbrücke (Most 
vetešníků), rozsáhlé hradby s devíti věžemi ze 14. století, katedrálu sv. Legera, 
Jezuitský kostel a radnici. Navečer přejezd na ubytování ve Wilderswilu u In-
terlakenu.
3.den: po snídani odjedeme do Lauterbrunnen, odtud vlakem do Wengenu 
a  lanovkou z Wengenu na Männlichen. Poté nás čeká turistika s pozvolným 
klesáním přes Kleine Scheidegg (cca 2 hodiny). Dále budeme pokračovat:
a) do Grindelwaldu vlakem
b) pěšky z Kleine Scheidegg pod severní stěnou Eigeru do zastávky Alpiglen 

(cca 2,5 hodiny)
c) pěšky do Grindelwaldu (cca 4 hodiny)
Odjezd autobusem z Grindelwaldu do Wilderswilu.
4.den: ráno návštěva soutěsky Aareschlucht, odjezd autobusem pod vo-
dopády Reichenbachfälle, odtud historickou lanovkou vyjedeme na místo, 
kde byl v souboji zavražděn Sherlock Holmes. Odpoledne navštívíme skanzen 
v Ballenbergu u Brienz, druhá skupina si může zvolit procházku k Brienzské-
mu jezeru, poté odjezd do  Interlakenu - exkurze v  čokoládovně Schuh 

Velmi oblíbený zájezd je věrný svému názvu – nechybí zde nic, co by 
neměl žádný návštěvník této země vynechat: jízda lanovkou a vlakem 
(nejrozšířenější švýcarský veřejný dopravní prostředek), návštěva čo-
koládovny a jednoho z nejkrásnějších švýcarských měst – malebný Lu-
cern. A v neposlední řadě dvě nejvyhlášenější horské oblasti na světě 
– Jungfrau a oblast Matterhornu. Zájezd je koncipován jako poznávací 
v kombinaci s lehkou až středně náročnou turistikou. U všech pěších túr 
máme připraveno více variant, jak pro náročnější turisty, tak odpočin-
kové trasy vhodné i pro seniory.
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Matterhorn

s ukázkou ruční výroby a ochutnávkou nejjemnější švýcarské čokolády, mož-
nost nákupu čokoládových pralinek (vstup 15 CHF zahrnuje výklad a ukázky 
výroby, ochutnávku a dárek), nákupy v Interlakenu
5.den: ráno odjezd z hotelu přes Interlaken do oblasti Grimsel, krátká zastávka 
u přehrady a průsmyku Grimsel (pěkné výhledy na fotografování), v poledne 
vlakem z Täsche do Zermattu - oblast Matterhornu 4.477 m n. m., 25 vrcholů 
vyšších než 4.000 m n. m., z Zermattu se nabízejí následující možnosti turistiky:
a) budeme pokračovat vlakem z Zermattu na Gornergrat - 3.130 m n. m. (je 

možné vidět 29 čtyřtisícovek), zpět pěšky o jednu stanici níže na Riffelberg 
2.585 m n. m. (cca 1,5-2 hodiny) – krásné výhledy na  oblast Matterhornu 
nebo pro zdatné turisty sestup až do Zermattu

b) metrem na  Sunnegu 2.300 m n. m., dále kabinkovými lanovkami 
na Blauherd (2.571 m n. m.) a event. lanovkou na Rothorn (3.222 m n. m.), 
pěšky z Blauherdu cestou pěti jezer do Riffelalmu (cca 3 hod), event. do Zer-
mattu (4,5 hod)

c) lanovkami až na Klein Matterhorn 3.883 m n. m. (ledovec) - jen při krásném 
počasí. Individuální prohlídka překrásného horského městečka Zermattu 
s výhledem na Matterhorn (muzeum, hřbitov obětí velehor)

d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce 
3.000 m n. m. těsně pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trockener Steg 
a pěšky do Schwarzsee Paradise. Malé převýšení a nádherné výhledy.

Večer odjezd do ČR s nočním přejezdem.
6.den: příjezd do České republiky v poledních hodinách

ŠVÝCARSKO

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 216,- Kč, kapesné na vstupy, 
zubačka na  horu Pilatus, vlaky a  lanovky, příplatek za  jednolůžkový pokoj 
1.950,- Kč

Pro všechny zájezdy do Švýcarska platí odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice, Vimperk
za příplatek: Brno (400,- Kč/os.) Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38. Sleva pro skupiny nad 20 osob: 200 Kč / os.
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Termíny
Cena za os.

ve 2-lůžkovém 
pokoji

Cena za os.
ve 3-4 lůžk. 

pokoji

Cena za dítě 
do 11 let 

na přistýlce

Cena za dítě
 12–16 let 

na přistýlce
03.07.–08.07. 9.390 9.190 6.890 7.390

18.08.–23.08. 9.390 9.190 6.890 7.390

23.09.–28.09. 9.390 9.190 6.890 7.390

Ubytování je zajištěno v  3*  hotelu Bären ve  Wilderswillu. Hotel nabízí uby-
tování v  tradičních pokojích vybavených historickým nábytkem. Pokoje jsou 
dvoulůžkové s možností přistýlky, třílůžkové, čtyřlůžkové. Všechny s vlastním 
sociálním zařízením, fénem, televizí, rádiem a minibarem.
Příplatek: zubačka na horu Pilatus a zpět dolů do Kriens a Zurichu (dospělý 
1.300 Kč, dítě 6–16 let 650 Kč, děti do 6 let zdarma) – tato zlevněná cena nelze 
uplatnit na místě!
Doporučené kapesné na vstupy, lanovky a vlaky: 180 – 220 CHF
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HORSKÝMI VLAKY PO ŠVÝCARSKU

1. den: odjezd navečer z Prahy přes České Budějovice, noční přejezd Rakous-
kem a Švýcarskem
2. den: ráno železnicí z Tirana v Itálii (450 m n. m.) do Svatého Mořice (1.775 
m n. m.) - z Tirana železnice na pouhých 38,4 km překonává převýšení 1.824 m 
- stoupá až do výšky 2.253 m n. m. k Ospizio Bernina - průsmyk Bernina. Během 
cesty uvidíte kruhový viadukt v Brusio, Lago Bianco (Bílé jezero), Potschiavo, 
viadukt Alp Grüm, Bernina Pass 2.328 m n.m., ledovce Bernina. Poté nás čeká 
dvouhodinová pěší procházka k  ledovci Morteratsch a prohlídka Sv. Mořice 
(procházka k jezeru). Odpoledne pojedeme železnicí ze Sv. Mořice do Bergü-
nu. Cestou se nám naskytnou jedinečné výhledy pod průsmykem Albulapass. 
(Tento úsek železnice byl v roce 2008 přijat do kulturního dědictví UNESCO). 
Zájemci mohou vystoupit v Predu a do Bergünu pokračovat po naučné stez-
ce (1,5 hod. z  kopce). V  Bergünu doporučujeme návštěvu muzea s  expozicí 
modelu místní železnice v měřítku 1:87. Poté pojedeme vlakem na ubytování 
do Tiefencastelu.(hotel Albula/Julier)
3. den: po snídani odjezd k nejčastěji fotografovanému železničnímu viaduk-
tu ve Švýcarsku – Landwasserviadukt, most přes řeku Landwasser (65 m vy-
soký a 136 m dlouhý), dále budeme pokračovat k viaduktu Solis (přehrada), 
projedeme kolem barokního kláštera Disentis a přes Sedrun (bývalé stave-
niště Gotthardského železničního, 57 km dlouhého tunelu, jehož ražení bylo 
dokončeno v říjnu 2010. Jedná se o nejdelší tunel na světě). Vlakem pojedeme 
z Oberalppass 2.033 m n. m. do Andermattu, prohlídka městečka. Cesta dále 
povede do Realpu, odkud budeme stoupat do průsmyku Furka 2.163 m n. 
m., bude následovat sjezd do Gletsche, v těsné blízkosti Rhonského ledovce 
Rhonegletscher (zastávka na ledovci), velkým zážitkem pro příznivce železnic 
bude fakultativně jízda parním vlakem Furkadampfbahn (souběžně s autobu-
sem) z  Realp přes průsmysk Furka do  Gletsche (www.furka-bergstrecke.ch), 
dále autobusem cesta rhonským údolím, ubytování v Täschi (hotel Elite)
4. den: ráno odjezd vlakem z  Täsche do  Zermattu - oblast Matterhornu 
(4.478 m n. m.), 25 vrcholů vyšších než 4.000 m n. m. Z Zermattu se nabízejí 
následující možnosti turistiky:
a) budeme pokračovat vlakem z Zermattu na Gornergrat - 3.130 m n. m. (je 

možné vidět 29 čtyřtisícovek), zpět pěšky o jednu stanici níže na Riffelberg 
2.585 m n. m. (cca 1,5-2 hodiny) – krásné výhledy na  oblast Matterhornu 
nebo pro zdatné turisty sestup až do Zermattu

b) metrem na Sunnegu 2.300 m n. m., dále kabinkovými lanovkami na Blauherd 
(2.571 m n. m.) a event. lanovkou na Rothorn (3.222 m n. m.), pěšky z Blauher-
du cestou pěti jezer do Riffelalpu (cca 3 hod), event. do Zermattu (4,5 hod)
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Tento velice pěkný a oblíbený program je stálicí v naší nabídce. Z hor-
ských vlaků se Vám naskytnou překrásné a neotřelé výhledy na alpská 
panoramata, které ve Vás jistě zanechají ve spojení se švýcarskou preci-
zností a komfortem nezapomenutelné zážitky.

Termín
Cena 

za dosp. os.
ve 2-lůžk. pokoji

Cena 
za dosp. os.

na 3. a 4. lůžku

Cena za dítě 
do 12 let 

na přistýlce
05.08.–10.08. 9.990 9.390 7.990

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: komplex. cest. pojištění 216,- Kč, 1-lůžk. pokoj 1.400,- Kč , vstup-
né a jízdné lanovkami a vlaky, lodní dopravu, parní železnice Furka 1.300,- Kč, děti 
do 16 let zdarma (nutno objednat při sepsání smlouvy - nutná rezervace míst)
Ubytování je zajištěno 1x v hotelu *** Albula & Julier v Tiefencastelu a 2x v tu-
ristickém hotelu Elite v Täschi pod Zermattem, 2 až 4-lůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením

Doporučené kapesné na vstupy, lanovky a vlaky: 200 CHF

5. den: po snídani odjezd do Luzernu přes průsmyk Grimsel (zastávka ve svištím 
parku), Luzern - prohlídka města na břehu řeky Reuss, projdeme se podél jezera 
Vierwaldstätter See s pohledem na vrchol hory Pilatus (2.132 m n. m.). Nejslav-
nější památkou města je dřevěný most s kapličkami Kappellbrücke. Dále bude 
následovat plavba po jezeře Vierwaldstättersee do Weggis, odtud lanovkou 
na Kaltbad a pokračování ozubnicovou železnicí (nejstarší na světě) na vrchol 
Rigi (1.798 m n.m.), turistika na vrcholu Rigi, navečer sjezd k Vierwaldstätterské-
mu jezeru železnicí (možnost návštěvy lázní Kaltbad), event. koupání v  jezeře 
ve Vitznau. Souběžně s odpoledním programem individuálně v Luzernu mož-
nost návštěvy Dopravního muzea Švýcarska. Večer odjezd do ČR.
6. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách

POZNÁVACÍ ZÁJEZDYŠVÝCARSKO
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c) lanovkami až na Klein Matterhorn 3.883 m n. m. (ledovec) - jen při krás-
ném počasí. Individuální prohlídka překrásného horského městečka Zer-
mattu s výhledem na Matterhorn (muzeum alpinismu)

d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce 
3.000 m n. m. těsně pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trockener Steg 
a pěšky do Schwarzsee Paradise. Malé převýšení a nádherné výhledy.

Popř. individuální prohlídka překrásného horského městečka Zermattu s vý-
hledem na Matterhorn (muzeum alpinismu, event. bylinková zahrada Ricola 
Kräutergarten), vlakem Zermatt – Täsch, návrat na ubytování

viadukt Brusio

parní lokomotiva Furka
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OBLAST WALLIS,
Matterhorn a Ženevské jezero
turistika, poznání, jazz i alpská květena

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu, 5x polopenzi, dopravu busem, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 288,- Kč, kapesné na vstupy 
a lanovky (cca 230 CHF a 50 EUR)

Ubytování: 2x 3* Hotel Central Residence & Spa v Leysin (v tomto hotelu je 
k dispozici relaxační centrum s bazénem, vířivkou, saunou a párou), 3x ***hotel 
Rothorn ve Visperterminen u Vispu. Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením a možností 1 přistýlky.
Doporuč. kapesné na lanovky a vlaky: 180 CHF a 30-50 EUR

Termín Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji

Cena za 3. osobu
na přistýlce

Cena za dítě 
do 10 let  

na přistýlce
27.06.–04.07. 12.990 12.190 7.990

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd přes SRN do Švýcarska
2.den: ráno přijedeme do oblasti nejdelšího alpského ledovce Aletsch, je-
hož délka činí více než 23 km. Z vesničky Fiesch (1.049 m n.m.) se vyvezeme 
lanovkou na Fiescheralp (2.212 m n.m.) a přes Bettmeersee (2.006 m n.m.) do-
jdeme do Bettmeralp (1.950 m n.m.). V případě dobrého počasí doporučujeme 
se lanovkou vyvézt až na Bettmerhorn (2.647 m n.m.) odkud se nabízí nádher-
ný výhled na ledovec Aletsch. Zpět lanovkou na Bettmeralp a pěšky budeme 
pokračovat na  Riederalp (1.925 m n.m.). Zde se  nachází nejvýše položené 
golfové hřiště ve Švýcarsku. Dolů do údolí se svezeme lanovkou do vesničky 
Mörel (759 m n.m.). Autobusem pojedeme údolím Rhony přes Visp do vesnice 
Visperterminen (cestou budeme míjet nejvýše položené vinice ve Švýcarsku - 
až do 1.200 m). Ubytování, večeře.
3.den: po snídani cesta vlakem z Täsche do Zermattu – oblast Matterhor-
nu 4.478 m n. m., 25 vrcholů vyšších než 4.000 m n. m., z Zermattu se nabízejí 
následující možnosti turistiky:
a) zubačkou na Gornergrat (3.089 m n. m.), odtud pěšky na Riffelsee – cestou 

Marka Twaina z Riffelbergu (2.582 m n. m.) na Riffelalp (2.211 m n. m.) a dále mů-
žete pokračovat pěšky poměrně náročným klesáním až do Zermattu – ve spod-
ní části cesty se nachází soutěska a naučná botanická stezka Ricola Kräutergar-
ten (www.ricola.ch). Trasu si lze zkrátit vlakem do Zermattu z Riffelalpu nebo 
Riffelbergu, nebo lanovkou z Riffelbergu do Furi (část Zermattu).

b) metrem na Sunnegu 2.300 m n. m., dále lanovkou na Blauherd (2.571 m n. m.); na-
učná botanická stezka Blauherd (2.571 m n. m.) – Tufteren (2.215 m n. m.) – Sunnega 
(2.288 m n. m.); pro náročné turisty možnost výšlapu až na Rothorn (3.200 m n. m.)

c) lanovkami až na Klein Matterhorn 3.883 m n. m. (ledovec) – jen při krásném 
počasí. Lze kombinovat s trasou d). Individuální prohlídka překrásného horské-
ho městečka Zermattu s výhledem na Matterhorn (muzeum alpinismu)

d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce 
3.000 m n. m. těsně pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trockener Steg 
a pěšky do Schwarzsee Paradise. Malé převýšení a nádherné výhledy.

e) z vesničky Randa pěší okruh (cca 4 hodiny) k nejdelšímu visutému můst-
ku na světě Charles Kuonen (zapsán v Guinessově knize rekordů od 2017), 
délka 484 m, váží 8 tun a může unést najednou 250 osob, výška nad propastí 
85m, nádherný pohled na Weisshorn 4.506 m.

Zpět autobusem na ubytování, večeře.
4.den: přejezd do Sass Fee – lanovkou pojedeme na Felskinn do nadmořské 
výšky 3.000 m.n.m., odkud se vydáme podzemní dráhou Metro Alpin, nejvýše po-
loženým metrem na světě, do ledovcového areálu Mittelallalin (3.500 m n. m.). Zde 
se nám naskytne nezapomenutelný zážitek v podobě výhledu z nejvýše po-
ložené otáčivé restaurace na světě na úchvatné panorama horských velikánů 
sahajících od Allalinu a Weisshornu až po masiv Jungfrau. Najdeme zde také 
největší umělou ledovcovou jeskyni na světě – Ice Pavillion (5.500 m2). Sjezd 
metrem do Feldskinu (3.000 m n. m., pro zájemce ledovcová túra k chatě Brita-
niahütte (3.030 m n. m.) a zpět ev. pokračovat až k horní stanici lanovky Plattjen 
(2.570 m n.m.) a dolů lanovkou do Saas Fee, návrat na ubytování, večeře.

Na tomto zájezdu na Vás čekají krásné horské túry, fantastické vý-
hledy, propracovaná síť lanovek, zubaček a  vlaků i  něžná alpská 
květena. Zavítáte do  francouzského Chamonix, mekky horolezců 
a vyznavačů extrémního lyžování, svezete se panoramatickým vy-
hlídkovým vlakem Mont Blanc Express.

5.den: po snídani údolím Rhony se dostaneme do Martigny odkud do Le Cha-
telard pojedeme panoramatickým vyhlídkovým vlakem Mont Blanc Expre-
ss a dále busem do Chamonix - mekky horolezců a extrémního lyžování. Cestou 
si vychutnáme pohledy na rozsáhlé ledovce a masiv nejvyšší hory Evropy Mont 
Blanc (4.807 m n. m.). Potom můžete buď vyjet lanovkou na Aiguille du Midi 
(3.842 m n. m.), odkud se naskýtá nejlepší výhled na Mt. Blanc. Další alternativou je 
využít na protějším úbočí údolí lanovky a přes Planpraz (1.999 m n. m.) se dostat 
až na Brévent (2.525 m n. m.), Eventuálně je zde možnost lehké turistiky z Bréventu 
na Planpraz a poté zpět lanovkou. Přejezd na ubytování do hotelu v Leysin, večeře.
6.den: ráno po snídani vystoupáme lanovkou na horu La Bernause (2.048 m n. 
m.), kde se můžeme občerstvit v otáčivé restauraci Kuklos, z níž se nám naskytne 
úchvatný panoramatický pohled od Eigeru přes Matterhorn až k Mont Blancu. 
Poté sejdeme k jezírku Lac d´Ai (1.852 m n. m.), od kterého budeme pokračovat 
do sedla pod skalní věží Tour d Ái, sestoupíme k jezeru Lac de Mayen a zpět 
do Leysin na ubytování. Večeře. Pro individuální zájemce celodenní návštěva 
jazzového festivalu v Montreux (individuální doprava vlakem do Montreux).
7.den: ráno po snídani sjedeme z Leysin do Montreux u Ženevského jezera, 
vlakem se  dostaneme na  vrchol hory Rochers de Naye (2.042 m n. m.), kde 
se necháme okouzlit výhledy na francouzské Alpy a Ženevské jezero. Následuje 
prohlídka botanické zahrady La Rambertia. Možnost lehké turistiky při sestupu 
z vrcholu do mezizastávek železnice (cca 1-2 hodiny). Z Montreux se projdeme 
po pobřežní promenádě k hradu Chillon (4 km) nebo si vyslechneme jazzové 
koncerty na  promenádě. V  případě nepříznivého počasí prohlídka Olympij-
ského muzea v Lausanne a Muzea Charlieho Chaplina ve Vevey, poté prohlídka 
města Montreux: třímetrová socha Freddieho Mercuryho od české sochařky 
Ireny Sedlecké (stojí na místě, kde byl údajně rozptýlen zpěvákův popel) a lázeň-
ská Montreux promenáda a jazzový festival. Večer odjezd do ČR, noční přejezd
8. den: příjezd do ČR v nočních nebo ranních hodinách.
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pohled z Gornergratu na Matternhorn

Aletschský ledovec

Chamonix - lanovka na Aiguille du Midi
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ŠVÝCARSKO

Pro všechny letní zájezdy do Švýcarska platí odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
za příplatek: Brno (400,- Kč/os.) Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38. Sleva pro skupiny nad 20 osob: 200 Kč / os.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDYŠVÝCARSKO

Pojeďte si zalyžovat do St. Moritz, kolébky zimních sportů (olympiá-
da 1928 a 1948, nejvyhlášenějšího zimního lyžařského střediska Ev-
ropy, kde se na svazích můžete setkat s celebritami a nejváženějšími 
osobnostmi celého světa. A nemusí to být nejdražší lyžování. Budeme 
se Vás o tom snažit přesvědčit.

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD  
do St. Moritz a okolí

TIP: každý pátek: St. Moritz v areálu CORVATSCH je nejdelší trať pro 
noční lyžování ve Švýcarsku, měří 5 km.

St. Moritz je absolutní legenda a dodnes i špička švýcarského, ev-
ropského i světového zimního sportu. St. Moritz – to je 322 sluneč-
ných dnů v roce, křišťálově čistý vzduch a léčivé prameny.
Lyžaře a  snowboardisty zde čekají nesčetné volné terény popu-
larizované i díky závodům jako „Freeride World Tour“ a 3 špičkové 
snowparky: CORVATSCH, CORVIGLIA, DIAVOLEZZA/LAGALB. 
Vysoká nadmořská výška od 1.716 do 3.303 m a 2 ledovcové 
areály jsou naprostou zárukou dokonalých sněhových podmí-
nek a prašanu až do jara, délka zimní sezóny zde pravidelně přesa-
huje 5 měsíců.

1. den: odjezd v  ranních hodinách z  ČR, denní přejezd Rakouska (zastáv-
ka v  Innsbrucku – prohlídka skokanského můstku Bergisel), navečer příjezd 
do Pontresiny (7 km od St. Moritz), ubytování, večeře
2. - 4.den: celodenní lyžování 09:00 – 16:00; v pátek možnost nočního lyžování 
v areálu Corvatsch
5.den: po  snídani vyklizení pokojů, celodenní lyžování, odjezd autobusem 
do ČR po 16 hodině, příjezd do ČR v nočních hodinách©
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Termín
Cena 

za osobu
ve 2-lůžk. 

pokoji

Cena 
za 3. dosp.
osobu na 
přistýlce

Dítě 
do 6 let na 
přistýlce

Dítě 
6–12 let na 

přistýlce

Dítě 
12–15 let na 

přistýlce

01.04.–05.04. 15.590 12.590 3.390 6.690 9.190

Skipasy pro dospělé osoby je nutné objednat již při zakoupení zájezdu.

Cena zahrnuje: 4x ubytování v hotelu, 4x místní taxy, 4x polopenzi (4-chodové 
menu vč. zeleninového bufetu), dopravu autobusem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 180,- Kč, jednolůžkový pokoj 
3.300,- Kč/pobyt, 4x skipas ve čtyřech po sobě jdoucích dnech tj. 2.-5.4. - 4.400,-
Kč/dosp. osoba, koupě dětských skipasů na místě, vstupné do galerií, muzeí ev. 
do lázní, cena celodenní vstupenky do wellnesscentra Bellavita naproti hotelu 
11 CHF/dosp.osoba.
Sleva: při vlastní dopravě: 700,- Kč/os.

Ubytování: je zajištěno v  hotelu Schweitzerhof *** v  centru lázeňského 
městečka Pontresiny, 7 km od St. Moritz, se  kterým je spojení autobusem 
a vlakem. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením 
s možností přistýlky. Jako bonus mohou naši klienti zdarma využívat malého 
hotelového wellness vč. sauny.

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice
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TURISTIKA VE SVATÉM MOŘICI
a jeho okolí

Svatý Mořic (St. Moritz) leží v hornatém údolí regionu Engadin na břehu 
stejnojmenného jezera v nadmořské výšce 1200 metrů. Toto nádherné mís-
to drží švýcarský rekord v počtu 322 slunečných dnů za rok. Má také pověst 
„šampaňského podnebí“. Díky mimořádné souhře příznivých okolností je 
toto místo rájem turistů. V lázních na jižním břehu jezera jsou staré prame-
ny léčivé vody, která je po generace známá svými blahodárnými účinky. 
St. Moritz má nejkrásnější olympijské lyžařské svahy ve Švýcarsku.

1. den: odjezd ve  večerních/nočních hodinách z  ČR, noční přejezd Rakous-
ka do Švýcarska
2. den: ráno příjezd do Pontresiny, po uložení zavazadel do hotelu se vydáme 
autobusem do města St. Moritz Bad, odkud vystoupáme lanovkou na Signal 
(2.130 m n. m.), lehká turistika nad St. Moritz. Poté se vydáme vlakem do Cele-
riny a pěšky kolem kostela S. Gian do Punt Muragl a odtud autobusem do Pon-
tresiny, ubytování, večeře. V případě pěkného počasí jízda ze St. Moritz po-
zemními lanovkami a potom kabinovou lanovkou na vrchol Piz Nair (3.057 m n. 
m.), možnost sestupu cca 2,5 hodiny do mezistanice Corviglia (2.499 m n. m.) 
a dále cca 2 hodiny až na Marguns (2.276 m n. m.) a odtud sedačkovou lanovkou 
do Celeriny a vlakem do Pontresiny. Doporučujeme: možnost návštěvy míst-
ních lázních v Pontresině (přímo naproti hotelu) – orientační cena 11 CHF.
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TIP: Putování ve skupině 
po ledovci Morterasch 
s místním horským vůdcem 
cca 5 hodin
Cena: 75 CHF/os. (z roku 2019), 
přihlášení den předem 
v 16:00, odchod v 10:00 ráno 
z konečné stanice lanovky 
Diavolezza 
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Termíny
Cena 

za osobu
ve 2-lůžk. 

pokoji

Cena 
za 3. dosp.
osobu na 
přistýlce

Dítě 
do 6 let

na 
přistýlce

Dítě 
6-12 let

na 
přistýlce

Dítě 
12-15 let

na 
přistýlce

24.09.–28.09. 11.590 9.590 2.990 4.890 8.590

Cena zahrnuje: 3x noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, všechny do-
pravy místním busem, vlakem a lanovkami, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 180,- Kč, vstupné do galerií, 
muzeí a lázní (30-40 CHF), jednolůžkový pokoj: 2.500,- Kč

Ubytování je zajištěno v hotelu Schweitzerhof*** v Ponteresině, který leží 
v centru střediska, cca 7 km od St. Moritz, se kterým je středisko spojeno auto-
busem i vlakem. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením s možností přistýlky. Jako bonus mohou naši klienti zdarma využít 
hotelového wellness vč. sauny.

Stravování je formou polopenze (snídaně bohatý bufet a 4-chodová servíro-
vaná večeře). www.schweizerhofpontresina.ch

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice

3. den: po  snídani autobusem do  Silvaplana - Surlej (okrajové části St. 
Moritz), dvěma lanovkami na horu Corvatsch (3.303 m n. m.), fantastické vý-
hledy, zpět lanovkou do mezistanice Stn. Murtel v nadmořské výšce 2.698 m, 
poté:
a) trasa (2-3 hodiny) k lanovce Furtschellaz (2.341 m n. m.), odtud lanovkou 

do Segl Maria (ev. pěšky 4-5 hodin ze Stn. Murtel do Segl Maria) a odsud 
autobusem do St. Moritz - prohlídka centra, ev. návštěva lázní, autobusem 
nebo vlakem zpět na ubytování do Pontresiny.

b) trasa k chatě Fuorcla Surlej (2.755 m n. m. – cca 1 hodina) a poté sestup 
dolů do Roseg (1.999 m n. m. – cca 2–3 hodiny chůze). Po občerstvení v Ro-
seg se vydáme do Pontresiny pěšky (cca 1,5 hodiny) nebo kočárem taže-
ným koňmi (20-30 CHF/os.), návrat do hotelu večeře.

4. den: po snídani cesta vlakem, ev. autobusem, z Pontresiny do stanice Berni-
na – Diavolezza, odsud výjezd lanovkou na Diavolezzu (2.972 m n. m.), lehká 
turistika: cca 2hodinový výstup na Sass Queder (3.065 m n. m.) odkud jsou 
fantastické výhledy do údolí železnice Bernina, zpět lanovkou na nádraží. Ná-
sleduje cesta vlakem do stanice Ospizio Bernina a pěšky podél jezery Lago 
Bianco až ke  stanici Alp Grüm (cca 2 hodiny chůze s  nádhernou vyhlídkou 
na ledovec Palü), návrat vlakem do hotelu v Pontresině, večeře
5. den: po  snídani se  vydáme sedačkovou lanovkou na  Alp Languard 
(2.327 m n. m.) a následně je možné si vybrat z několika variant turistických 
tras (2–4 hodiny), včetně téměř vrstevnicové pohodlné stezky na  Muragl 
(2.454  m  n.  m.); odsud pozemní lanovkou do  údolní stanice Punt Muragl 
a návrat busem nebo vlakem do Pontresiny, odpoledne odjezd do ČR, příjezd 
v nočních hodinách
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TURISTIKA V DAVOSU
a okolí
Turistická oblast Davos-Klosters nás přivítá čerstvým vzduchem a  neoby-
čejným kouzlem krajiny. Městečko Davos leží v nadmořské výšce 1.550 m n. m. 
a nadchne každého svou malebností a  jedinečnou atmosférou. S pomocí tu-
ristické karty Davos Klosters Inclusive Card (v ceně zájezdu) vyjedeme 
bezplatně zubačkou na Weissflohjoch, kabinkou Schaltzalp nebo na vrchol 
Jakobshornu. Odtud se seznámíme s okolím Davosu na panoramatických ces-
tách s různými stupni obtížnosti. Dále můžete využít možnost svést se unikátní 
Rhétskou železnicí (UNESCO) a uvidět dva skvosty železničního stavitelství.

1. den: odjezd ve večerních hodinách z ČR, noční přejezd Rakouska do Švýcarska.
2. den: ráno příjezd do Davosu, ležícího 1.550 m nad úrovní moře, poté výjezd 
lanovkou na Jakobshorn 2.950 m n. m. a sestup na salaš Clavadeleralp (1.971 
m n. m.), procházka lesní cestou do  střední části lanovky a  cesta lanovkou 
do zpět do Davosu, večeře
3. den: po snídani cesta busem do Klosters (1.174 m n. m.), výjezd lanovkou 
na Madrisu (1.887 m n. m.). Okružní 5 hodinová panoramatická cesta nebo 
sjezd koloběžkou do údolí. Návrat na hotel. Po večeři ještě výjezd lanovkou 
na Schatzalp, odkud se Vám naskytnou krásné výhledy na noční Davos, mož-
nost občerstvení v dobové restauraci.
4. den: po snídani cesta vlakem do Glasiru a poté výjezd lanovkou na Riner-
horn (2.053 m n. m.), pro zdatné turisty náročnější 5 hodinová pěší túra z Obe-
ralpu do Monsteinu, zpět již autobusem do Davosu, večeře.
5. den:
a) po snídani cesta vlakem do Filisur, odkud se pěšky vydáme na vyhlídky 

na unikátní viadukt přes řeku Landwasser (dlouhý 136 metrů, leží 65 m 
nad hladinou řeky a  je zakroucený do prudké zatáčky do tunelu ve skále). 
Dále budeme pokračovat příjemnou lesní túrou k dalšímu obdivuhodnému 
dílu – Wiesenskému viaduktu (210 m dlouhý a zároveň nejvyšší viadukt 
ve Švýcarsku – 90 m nad hladinou řeky), cesta vlakem zpět do Davosu.

b) po  snídani vyjedeme zubačkou Parsenbahn z  Davos Dorf na  Weis-
fluhjoch (2.662 m n. m.) a dále lanovkou až na Weissfluhgipfel (2.844 m n. 
m.) s nádhernými výhledy do údolí. Pro náročnější turisty možnost pěšího 
sestupu kolem Parsenského jezera a panoramatickou cestou na Mittelstati-
on (2.219 m n. m.); odsud dolů zubačkou do Davos Dorf.

Odjezd autobusu do ČR v odpoledních hodinách. Příjezd v nočních hodinách.

Ubytování je zajištěno v centru Davosu v hotelu Sunstar ****, ve dvoulůž-
kových pokojích s vlastním sociálním zařízením a s možností přistýlky. V ceně 
jsou i nealkoholické nápoje v minibaru. Součástí hotelu je i Wellness – Oase 
(krytý bazén, římské lázně, sauna a fitness).

Termín Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji

Cena za 3. osobu
na přistýlce

23.06.–27.06. 10.590 9.690

Cena zahrnuje: 3 noci v  hotelu, 3x polopenzi (v ceně jsou i  nealkoholické 
nápoje v minibaru), dopravu busem, všechny dopravy místním busem, cesta 
vlakem Klosters – Filisur, lanovky, služby průvodce.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 180,- Kč, příplatek na dvou-
lůžkový pokoj obsazený jednou osobou: 2.590,- Kč, příplatek na jednolůžkový 
budget pokoj: 1.590,- Kč.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDYŠVÝCARSKO

Ubytování: Pavillon Maxon je ideální pro rodiny a skupiny. Nachází se v Gla-
rus, v části města Davos, asi 5 km od centra Davosu. Přímo naproti je Rinerhorn 
lanovka. V Davos Glarus je železniční nádraží a autobusová zastávka. Spojení 
s Davos Platz (centrum Davosu) je proto pohodlné a velmi rychlé a je v ceně 
skipasu, takto se dostanete ke všem lyžařským areálům v Davosu a okolí.
K dispozici jsou 4 dvoulůžkové pokoje (za příplatek) a 10 čtyřlůžkových po-
kojů s umyvadlem (v pokojích jsou palandy), sociální zařízení je na chodbě. 
V ceně nejsou zahrnuty ručníky. V nabídce nejsou jednolůžkové pokoje.
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu a večeře s domácí kuchyní 
(2-chodové menu) bude pro vás přichystána v RinerLodge (vedlejší budově)
Výhodou kapacity je večerní zábava ve společenské místnosti s šip-
kami, pinballem, stolním fotbalem a TV.

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD  
Jarní lyžování v Davosu

Davos – je švýcarská Mekka klasického lyžování a hokeje (Davos je každo-
ročním pořadatelem Světového poháru v  běhu na  lyžích i  slavného ho-
kejového Spenglerova poháru). Je to absolutní legenda a  dodnes špička 
švýcarského, evropského i světového zimního sportu, vysoká nadmořská 
výška pro lyžování až do 2.844 m n. m. je zárukou dokonalých sněho-
vých podmínek a prašanu až do jarních měsíců. Davos a okolí nabízí přes 
300 km sjezdovek a volných terénů ve skiareálech Pischa, Jakobshorn, Ri-
nerhorn, Parsenn / Gotschna, Schatzalp/Strela a Madrisa. 

Termín Cena za osobu ve 4-lůžk. pokoji 
10.03.–15.03. (6 dní / 4 noci) 12.750
22.03.–29.03 (8 dní / 6 nocí) 15.990

Celkový počet lanovek a  vleků v  Davosu či Klosters je 30 
o celkové délce 33.8 km s přepravní kapacitou 33.647 osob 
za hodinu.

1. den: odjezd busem z ČR v ranních hodinách s denním přejezdem, odpo-
ledne ubytování, první služba večeře
Další dny: individuální lyžování (9:00-16:00 hod.), večer možnost návště-
vy  plaveckého bazénu ve  městě  (otevřeno: denně 10:00–22:00; v  neděli 
10:00-20:00; vstupné 5-7 CHF, wellnes vč.plaveckého.bazénu 26-28 CHF).
Poslední den: lyžování do 16:00, potom odjezd do ČR s návratem v čas-
ných ranních hodinách následujícího dne

Pavillon Maxon

Díky výhodnému balíčku získáte ubytování, 
polopenzi a skipas na celý Davos.
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Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji 
10.03.–15.03. 14.990 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 4(6)x ubytování vč. povlečení 
ve 4-lůžkovém pokoji, 4(6)x polopenzi, 4(6)x skipas (11.03. - 14.03., 23.03. - 
28.03.), služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 216 Kč (288 Kč), ručníky, 
při ubytování ve 2-lůžkovém pokoji příplatek 1.500 Kč/osoba

Odjezdová místa: Praha, Plzeň, Roudnice, Mělník, Litoměřice, Přeštice, Tábor, 
České Budějovice 

Ubytování: Hotel Sunstar****, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením a s možností přistýlky. V ceně jsou i nealkoholické nápoje v mini-
baru. Součástí hotelu je i Wellness – Oase (krytý bazén, římské lázně, sauna 
a fitness).

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 4x ubytování, 4x polopenzi (snída-
ně bufet, večeře 3chodové menu), nealkoholické nápoje v minibaru na po-
koji, všechny dopravy místním busem a vlaky Rhätische Bahn mezi Kloster-
Davos-Filisur, skibus k lanovkám na Jakobshorn a Parsen, služby delegáta

Cena nezahrnuje: skipasy (cena závisí od počtu dní lyžování a věku lyžaře), 
komplexní cestovní pojištění 216 Kč, pobytovou taxu (cca 23,60 CHF - platí 
osoby starší 12 let na místě)

Poznámka ke skipasům: odpolední a jednodenní skipasy platí pro lyžař-
ské areály Jakobshorn/Parsen, 2 a vícedenní skipasy platí pro všechny lyžař-
ské areály v Davosu i v Klosters

1. den: odjezd v ranních hodinách, denní přejezd přes Rakousko se zastávkou 
v Innsbrucku (skokanský areál Bergisel), navečer příjezd do Davosu, ubytování
Další dny: volný program, relax v hotelu, lyžování v oblasti Davos/Kloster, 
k dispozici jsou běžkařské stopy, možnost vlakového výletu do  Filisur k 
Landwasserviaduktu, atd.
5. den: volný program, lyžování do 16:00, potom odjezd do ČR
6. den: návrat v časných ranních hodinách

Hotel Sunstar****

Termín Cena na osobu
12.03. 9.190 

1.den: odlet z letiště Praha Ruzyně Terminál 2 v 08:30 (sraz v 07:00),let do Že-
nevy trvá 1 hodinu 25 minut, během letu obdržíte vstupenku na autosalon, 
po příletu se účastníci s delegátem přesunou ke vchodu na výstaviště PALEX-
PO cca 500m.
Výstaviště se otvírá v 10:00 hodin, individuální prohlídka autosalonu
Pro skupinky zajistíme oběd na výstavišti a zorganizujeme odpolední 
výlet do centra města a prohlídku historického jádra Ženevy. Pro zájem-
ce zajistíme plavby lodí po Ženevském jezeře. Odlet ze Ženevy ve 20:00, 
sraz v odletové hale v 18:30 hod. Předpokládaný přílet do Prahy ve 21.25 hod.

Autosalon Ženeva - letecky

Cena zahrnuje: letenku na trase Praha – Ženeva – Praha včetně všech poplat-
ků, občerstvení na palubě letadla, delegátské služby, vstupenku na Autosalon
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: 36,-Kč, plavba lodí po Žene-
vském jezeře (1-3 hodinové plavby)

Termín Cena na osobu
13.03.–15.03. 1.590

Autosalon Ženeva - autobusem NON-STOP
1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách non-stop přes Rakousko do Švýcar-
ska, noční přejezd
2.den: ráno příjezd do  Ženevy, od 10:00 individuální program na  žene-
vském autosalonu
Pro zájemce o prohlídku Ženevy odjezd ve 14:30 z Výstaviště do centra měs-
ta na nábřeží Ženevského jezera, prohlídka města nebo individuálně plavba 
lodí po jezeře. V 18:30 odjezd na Výstaviště, kde přistoupí účastníci, kteří stráví 
na Autosalonu celý den. Odjezd z Ženevy non stop stejnou cestou do ČR¨
3.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu busem, vstupenku na Autosalon, delegátské služby
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: 108,-Kč

Termín Cena za osobu
ve 2-lůžk. pokoji

Cena za 3. osobu
na přistýlce

Cena za dítě do
10 let na přistýlce

12.03.-15.03. 4.890 4.590 2.890

1. den: odjezd z Prahy v pozdních večerních hodinách, noční přejezd přes Ně-
mecko do Francie
2. den: první ranní zastávkou bude město Mulhouse (Mylhúzy), kde je nej-
větší automobilové muzeum veteránů švýcarského průmyslníka a sběrate-
le Fritze Schlumpfa – přehlídka více než 400 nablýskaných „autodědečků“ od 
počátků automobilového vývoje až po současnost (mj. zde najdete 150 vozů 
značek Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce a Mercedes). Poté se přesuneme do druhé-

AUTOSALON ŽENEVA

Cena zahrnuje: 1 noc v hotelu *** ve městě Murten ve Švýcarsku, 1x snídani, 
dopravu busem, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (cca 30 EUR), vstupné 
na Autosalon v Ženevě (cca 16 CHF), jednolůžkový pokoj (900,- Kč) a komplexní 
cestovní pojištění 144,- Kč.
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, České Budějovice
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Cesta do světa automobilové 
a železniční dopravy

ho největšího železničního muzea na světě (6.000 m2, hala „Nástupiště his-
torie“, 60 lokomotiv všech druhů vč. slavného TGV s evropským rekordem 574,8 
km/hod. z roku 2007). Ubytováni budete v centru nádherného středověkého 
města Murten ve Švýcarsku. Večer si budete moci vychutnat atmosféru zdej-
ších restaurací a kaváren nebo se projít po březích Murtenského jezera.
3. den: po snídani se vydáme do Ženevy na 90. ročník autosalonu v Žene-
vě (celodenní návštěva autosalonu). Možnost návštěvy centra města s průvod-
cem (přesun městskou dopravou). Uvidíte Staré město s katedrálou St. Pierre, 
nejstarší dům v Ženevě Maison Tavel, krásné náměstí s Justičním palácem Pla-
ce Bourg de Four, radnici Hotel de Ville a největší vodotrysk v Evropě Jet d´Eau. 
Nezapomenutelným zážitkem je plavba lodí po jezeře. Po skončení návštěvy 
autosalonu odjezd do ČR.
4. den: návrat do ČR v ranních hodinách.

ŠVÝCARSKO
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Pro všechny zájezdy do Holandska platí odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice. 
Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38. Sleva pro skupiny nad 20 osob: 200 Kč / osoba.

HOLANDSKO 
s návštěvou KVĚTINOVÉHO KORZA

ROZKVETLÁ KRÁSA HOLANDSKA

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN
2. den: ráno příjezd do Holandska – zastávka u bývalého královského palá-
ce v Het Loo, který je známý pro svůj zámecký park. Dnešní muzeum, mapu-
jící historii královské rodiny, bylo až do roku 1975 jejím letním sídlem. Pokra-
čujeme návštěvou Naardenu, města obklopeného hvězdicovitými hradbami 
a vodními příkopy, kde je pohřben J. A. Komenský, a kde si prohlédneme sta-
robylé centrum popř. Komenského muzeum. Poté si prohlédneme městečka 
Enkhuizen a Hoorn, a chybět nebude zastávka u větrných mlýnů u Scher-
merhornu v oblasti Purmerendu.
3. den: po  snídani navštívíme Keukenhof – prohlídka „Zahrady Evropy,“ 
nejkrásnějšího evropského květinového parku. Překrásné zahrady se  rozklá-
dají na ploše 32 ha, kde mimo jiné uvidíte 100 druhů tulipánů a nepřeberné 
množství jiných květin. Odkud se  vydáme do  města Delft, které proslavila 
výroba tradiční holandské modrobílé keramiky, tzv. delftské fajáns; na-
vštívíme královskou porcelánku. Při procházce nevynecháme hlavní náměstí 
Markt s majestátní cihlovou stavbou kostela Nieuwe Kerk s mauzoleem Viléma 
Oranžského – vůdce boje za nizozemskou nezávislost. Následuje volný čas, kdy 
doporučujeme navštívit moderní Vermeer Centrum, ve kterém se poutavou 
formou dozvíte o životě a díle malíře Jana Vermeera (rodák z Delftu). Poslední 
zastávkou bude největší evropský přístav – Rotterdam, město originální mo-
derní architektury: Erasmův most, unikátní kubické domy nebo 185 m vysoká 
vyhlídková věž Euromast. Návrat na ubytování.

Termín Cena za osobu 
ve 2. lůžkovém pokoji

Cena za osobu  
na přistýlce

07.05.–10.05. 7.290 6.990

4. den: po snídani odjezd do Amsterdamu, kde si prohlédneme jedno z mu-
zeí:  Muzeum Vincenta  van Gogha nebo Rijksmuseum (největší  a nejnavště-
vovanější muzeum v Nizozemí s kolekcí nizozemských obrazů 15. - 17. století 
s nejslavnějším Rembrandtovým exponátem - Noční hlídkou), další možností 
je návštěva Domu Anny Frankové. S Amsterdamem se rozloučíme návštěvou 
plovoucího květinového trhu. V  poledních hodinách odjezd do  ČR. Návrat 
v pozdních večerních hodinách.
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HOLANDSKO

Termín Cena za osobu 
ve 2. lůžkovém pokoji

Cena za osobu  
na přistýlce

24.04.–28.04. 6.990 6.690

Cena zahrnuje: 2 noci v ***hotelu 1900 v Bergenu, 2x snídani, dopravu bu-
sem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do  navštěvovaných objektů, komplexní cestov-
ní pojištění 144,- Kč, večeře 450,- Kč / os. den – lze objedenat na 1 nebo 2 dny

Cena zahrnuje: 2 noci v ***hotelu Wageningen nedaleko Ede, 2x snídani, do-
pravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do  navštěvovaných objektů (cca 40-60 €), kom-
plexní cestovní pojištění 180,- Kč, projížďku lodí po grachtech 300,- Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN
2. den: ráno příjezd do Keukenhofu – květinový park nabízí na 32 ha pře-
hlídku rozkvetlých jarních cibulovin, v pavilónech expozice květinových aranž-
má včetně exotických rostlin, z vyhlídkového mlýna pak pohled do barevných 
květinových lánů. V odpoledních hodinách pak dojdeme a v obci Lisse vy-
čkáme Květinové korzo – světoznámý průvod nazdobených květinových 
alegorických vozů, doplněný hudbou, mažoretkami a luxusními vozidly. Ve ve-
černích hodinách přejezd na ubytování.
3. den: po snídani odjedeme do Lelystadu – hlavního města nejmladší pro-
vincie Flevolandu, zastávka u repliky Batavie – slavné obchodní lodě z  po-
čátku 17. století. Dále přejedeme po 32 km dlouhé uzavírací hrázi Afsluitdijk, 
která rozděluje záliv Zuiderzee na dvě části: Waddenzee a uměle vytvořené je-
zero Ijsselmeer. Fotopauzy na této unikátní stavbě. Zastávka a prohlídka města 
Horn – kdysi střediska zámořského obchodu a mořeplavby. Pokračovat bude-
me ve starobylé rybářské vesnici Volendam, kde se nabízí k ochutnání místní 
rybí speciality, vafle a lívanečky. Na závěr navštívíme skanzen Zaanse Schans 
s  ukázkami tradiční ruční výroby dřeváků, výroby místního sýra s  možností 
ochutnávky a nákupu. Příležitost bude prohlédnout si i větrný mlýn s jeho in-
teriérem. Návrat na hotel.
4. den: po snídani se přesuneme do Amsterdamu k celodenní prohlídce. Pro-
hlédneme si brusírnu diamantů, „plovoucí květinový trh“, náměstí Dam s krá-
lovským palácem, rušné uličky čínského města či červených lampiček. Ucelený 
dojem a atmosféru tohoto města získáme z projížďky lodí po starých měst-
ských grachtech i moderní částí přístavu. Individuální zájemci mohou navštívit 
některé z muzeí – Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Anne Frank House, či Ma-
dame Tussauds Museum. Večer odjezd z Amsterdamu, noční přejezd Německa 
přes Lipsko a Drážďany do ČR.
5. den: návrat v dopoledních hodinách
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STARÁ DOBRÁ ANGLIE LETECKY
krásy Devonu a Cornwallu

Vydejte se na cestu do dvou nejzápadnějších anglických hrabství – De-
von a Cornwall, a objevíte smaragdově zelené pastviny, divoká vřesovi-
ště, rozervaná skalnatá pobřeží a úchvatné přírodní scenérie. Poznáte 
místa bájí, legend, hrůzostrašných dějin ale i obyčejných příběhů, které 
se odehrávaly na kamenné dlažbě malých rybářských vesniček. I vy si 
zamilujete malebnost, krásu a šarm dvou hrabství, kterým toto všechno 
závidí celý zbytek Anglie.

1. den: ve  večerních hodinách odlet z  Prahy do  Bristolu, přílet do  Bristolu 
v nočních hodinách, transfer na ubytování, nocleh
2. den: po snídani zavítáme do městečka Cheddar, v místní sýrárně ochut-
náme světoznámý sýr a  seznámíme se  s jeho výrobou (možnost nákupu); 
dopoledne návštěva  Wellsu  – nejmenšího katedrálního města v  Anglii 
s  nádhernou gotickou katedrálou, Biskupským palácem a  středověkými 
domy, pro které platí rčení: „Co je malé, to je hezké“; odpoledne Glastonbu-
ry Tor– kopec, kde podle legendy spí král Artuš a jeho rytíři; výstup na ko-
pec a zpět (cca 30 minut) a návštěvu zahrady Chalice Well – podle legendy 
zde byl ukryt Svatý grál, dnes tu místní „červený pramen“ léčí všechny kožní 
neduhy (železitou vodu z 800 let staré studny lze ochutnat); podvečer krát-
ce navštívíme  Exeter, hlavní město hrabství Devon s  majestátní gotickou 
katedrálou a Cechovním domem; odjezd na ubytování do Dartmooru, je-
hož ponurá a starobylá krajina inspirovala sira A. C. Doyla k napsání románu 
Pes Baskervillský; večeře v hotelu, možnost večerní procházky po malebné 
dartmoorské vesničce Ashburton
3. den: po snídani celodenní toulání po národním parku Dartmoor – pro-
jížďky nádhernou ponurou krajinou plnou vřesovišť, volně se toulajících poníků 
a ovcí, osamocených skalních útesů, říček, pokroucených stromů a malebných 
vesniček; první fotozastávkou bude skalní útvar Haytor Rocks s nádhernými 
výhledy do dartmoorské krajiny; poté přejezd do typické dartmoorské ves-
ničky Widecombe-in-the-Moor s  kostelem, jemuž se  přezdívá „Katedrála 
vřesovišť“; zde ochutnáme typický „krémový čaj“; chybět nesmí ani vesnička 
Postbridge s nádherným kamenným mostem ze 13. století; pomyslnou 
tečkou za putováním Dartmoorem bude návštěva Princetown, který prosla-
vilo Dartmoorské vězení (možnost návštěvy vězeňského muzea). Přejezd 
do devonského přístavního města Plymouth – krátká zastávka v přísta-
vu (zde často začínal své plavby Sir Francis Drake), kde si prohlédneme památ-
né schody Mayflower Steps, odkud vyplouvali Otcové poutníci. Po ubytování 
krátká procházka městem Plymouth – čtvrtí Hoe se sochou Francise Drakea 

a bílo-červeným majákem Smeaton's Tower, art-deco koupaliště Tinside Lido; 
večeře v restauraci
4. den: snídaně, první ranní zastávkou bude typická cornwallská rybářská 
vesnička Polperro s  úžasnou změtí úzkých uliček a  domků kolem malého 
přístavu; poté nás čeká Eden Project – původně vyčerpaný kaolinový důl je 
dnes domovem nejrozsáhlejších skleníků na  světě, ve  kterých jsou vytvoře-
ny různé biomy, díky kterým během pár hodin poznáte flóru amazonských 
tropických deštných pralesů i vyprahlých afrických pouští; odpoledne přejezd 
na západ hrabství Cornwall, kde se nad vodní hladinou zátoky Mount's Bay 
vypíná skalnatý útes s  opatstvím St. Michael's Mount, který je anglickým 
protějškem mnohem slavnější francouzské Le Mont-Saint-Michel. Oč je anglic-
ké opatství menší a méně známé, o to je malebnější a romantičtější. Při odlivu 
se  objeví dlážděná cesta, která opět mizí vždy při přílivu (cesta z  ostrova je 
pak možná pouze lodí). Možnost večeře nebo typického „čaje o páté“ v místní 
hospůdce. Návrat na ubytování do Plymouth.
5. den: po snídani přejezd do lázeňského města lázeňského města Bath: nená-
ročná procházka mezi skvosty gregoriánské architektury: Pulteney Bridge, The 
Circus, Royal Crescent, Bath Abbey (nádherná katedrála se soškami šplhajících 
andílků), volný čas na prohlídku The Roman Baths – 2000 let starého lázeň-
ského komplexu založeného Římany; volný čas na nákup suvenýrů; odpoledne 
transfer na letiště; odlet do Prahy v podvečerních hodinách

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY VELKÁ BRITÁNIE

Dartmoor

Wells
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St. Michael´s Mount

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Bristol a  zpět, 4 noci v  hotelu, 
4x  snídani, 2x večeře, transfer letiště – hotel a  zpět, minibus po celou dobu 
zájezdu, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do navštěvovaných objektů cca £65, jednolůžkový 
pokoj 3.000,- Kč, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/ks (v ceně je pouze příruční) 
a komplexní cestovní pojištění 180,- Kč/os.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 18

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
05.06.–09.06. 17.990
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LETECKÉ POZNÁVÁNÍ S QUICKTOUREM 
– užíte si komfort malé skupiny

U zájezdů označených touto ikonou Vás nečekají žádné 
velké skupiny. Tyto Eurovíkendy jsou určeny pro sku-
piny cca 20 klientů. Menší skupinky umožní průvodci 
více prostoru pro osobnější přístup, podrobnější vý-
klad a větší flexibilitu samotného programu dle přání 
skupiny.

Postbridge
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDYVELKÁ BRITÁNIE

1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, odpo-
lední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna: Buckinghamský palác 
(sídlo královny Alžběty II.), Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), 
Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Trafalgarské ná-
městí s Národní galerií a Nelsonovým sloupem, Piccadilly Circus se sochou Ero-
se, Leicester Square, rozjímání u voňavých obchůdků a stánků v Covent Garden, 
ze kterých dýchá stará dobrá Anglie, příjemným bonusem bude večeře v pubu
2. den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: návštěva vyhlášených far-
mářských trhů Borough Market s  dokonalou prezentací nabízeného zboží, 
The Shard (nejvyšší budova EU), Millennium Bridge, Shakespearovo divadlo 
The Globe, katedrála Sv. Pavla, odpolední návštěva hradu Tower (korunovač-
ní klenoty, popraviště), procházka přes ikonický Tower Bridge a kolem křižní-
ku HMS Belfast; fakultativně podvečerní „let“ na  novodobé dominantě města 
London Eye; možnost večerní návštěvy muzikálového představení ve West 
Endu (doporučujeme The Phantom of the Opera v Her Majesty's Theatre)
3. den: volný čas, který lze využít na  návštěvu muzeí (Britské muzeum, 
Natural History Museum, Vědecké muzeum, V&A Museum atd. – uvedené jsou 
zdarma) či galerií (Tate Modern, National Gallery atd. – uvedené jsou zdar-
ma), nákupy, procházku Hyde Parkem či individuální návštěvu dalších 
pamětihodností; podvečerní výlet lodí do  oblasti Greenwiche spojený 
s vyhlídkovou jízdou kabinkou lanovky Emirates Air Line přes řeku Temži
4. den: dopoledne možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame 
Tussauds, možnost oběda v Chinatown („sněz, co můžeš“), nákupy na vy-
hlášené nákupní ulici Oxford Street, odpoledne transfer na letiště a v podvečer 
odlet do Prahy

KRÁLOVSKÝ LONDÝN LETECKY
s ubytováním v centru

V rámci tohoto zájezdu vřele doporučujeme návštěvu alespoň jed-
noho z kvalitních londýnských muzikálů. Londýnský West End je prá-
vem nazýván kolébkou muzikálů - v počtu divadel předčí i slavnou Broad-
way a právě tady měly své světové premiéry tituly jako Fantom opery či 
Bídnici. Londýn nabízí to nejlepší ze světové muzikálové produkce. My si 
Vám dovolujeme krátce představit 6 titulů, jejichž návštěva se (i bez znalosti 
anglického jazyka) stane nezapomenutelným zážitkem. Ať už si vyberete 
kterýkoli, nebudete litovat. Poznáte, jak velmi se liší londýnské muzikály od 
české produkce. A nemusí Vás ani trápit obávaný „dress code“ (prozradíme 
Vám, že v Londýně si na něj totiž vůbec nepotrpí). 

The Phantom of the Opera (Her Majesty´s Theatre)
Nejúspěšnější muzikál všech dob z dílny Andrew Lloyd 
Webbera i po 30 letech od slavnostní světové premié-
ry v  Her Majesty´s Theatre stále okouzluje londýnský 
West End. Doporučujeme pro všechny, kteří do Londý-
na na muzikál letí poprvé. Původní londýnská produkce 
je „mekkou“ pro všechny muzikálové nadšence, kteří 
se vrací znovu a znovu za tajemným Fantomem a krás-
nou Christine. Podle mnoha diváků jde o nejlepší muzi-

kál vůbec. Kouzelná hudba, skvělý příběh, úžasná podívaná!

Mamma Mia! (Novello Theatre)
Kouzelná hudba, skvělý příběh, úžasná podívaná! Užijte si 
večer s muzikálem, který zahřeje na duši. Jedna matka, jed-
na dcera a tři možní otcové plus svatba na řeckém ostrově. 
Skvělé pěvecké a taneční výkony, skvělá podívaná a přede-
vším 22 písní skupiny ABBA. Nenechte si ujít jeden z  top 
londýnských muzikálů, který celosvětově shlédlo více než 
60 milionů lidí. Super Trouper večer, který stojí za Money, 
Money, Money pro všechny Dancing Queen.

Wicked (Apollo Victoria Theatre)
Jeden z  nejlepších moderních muzikálů současnosti si 
již získal srdce mnoha milionů diváků po  celém světě. 
To, co se jeví jako dobré a zlé, může být ve skutečnosti 
úplně naopak. V kouzelném příběhu nepochopené ča-
rodějnice Elphaby se najde každý. Skvělá hudba, strhují-
cí pěvecké a taneční výkony, velkolepá scéna. Návštěvu 
této inscenace nelze jinak než doporučit.

 Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
01.05.–04.05. 11.990

22.05.–25.05. 11.990

25.09.–28.09. 11.990
29.10.–01.11. 11.990

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Londýn a zpět, 3 noci v hotelu ***, 
3x snídani, transfer letiště – hotel a  zpět (realizovaný Gatwick Express),  
1x dvouchodovou večeři v pubu, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy do navštěvovaných objektů cca £90, jízdné MHD 
cca £55, jednolůžkový pokoj 4.500,- Kč, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/ks 
(v ceně je pouze příruční), vstupenky na muzikál (nabízíme v různých ceno-
vých relacích) a komplexní cestovní pojištění 144,- Kč/os.

Ubytování je zajištěno v  hotelu St. Giles *** v  těsné blízkosti Oxford 
Street a  jejích obchodů. V  některých termínech je ubytování v  hotelu 
Royal National *** v blízkosti Britského muzea.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10
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KVALITNÍ UBYTOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA
Jsme rádi, že Vám v rámci tohoto zájezdů můžeme nabíd-
nout ubytování v  samém centru britské metropole. 
Ubytování v  centru šetří Váš čas (netrávíte zbytečně 
drahocenné hodiny při cestách z hotelu do centra města) 
a peníze za MHD (neplatíte „zóny navíc“). Hotel St. Giles 
*** se  nachází v  samém srdci londýnského West Endu, 

pouhých 100 m od „nákupní ulice“ Oxford Street a stanice metra Totten-
ham Court Road. Všechny londýnské pamětihodnosti, atrakce a  divadla 
jsou tak lehce dostupné krátkou procházkou nebo metrem či typickým 
double-deckerem. Přímo u hotelu se  nachází oblíbený obchodní dům 
Primark. Všechny pokoje jsou s příslušenstvím, TV, fénem, trezorem, sadou 
pro přípravu čaje a kávy a WiFi připojením (základní připojení je zdarma, 
vysokorychlostní připojení je za příplatek). V ceně zájezdu je zahrnuta 
snídaně.
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V prosincovém termínu je do programů popsaných na předchozích stra-
nách zařazen extra čas na vánoční rozjímání v Covent Garden, návštěvu 
adventních trhů na Leicester Square a u Tower Bridge. V „kouzelnické“ 
variantě se můžete těšit na vánočně vyzdobenou Velkou síň a zasněže-
né Bradavice. U „muzikálové“ varianty budete mít extra čas na návštěvu 
Zimního světa divů v Hyde Parku.

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
04.12.–07.12. Královský Londýn 11.990

04.12.–07.12. Kouzelnický Londýn 12.990

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
01.05.–04.05. 12.990

08.05.–11.05. 12.990

22.05.–25.05. 12.990

25.09.–28.09. 12.990

29.10.–01.11. 12.990

KOUZELNICKÝ LONDÝN LETECKY
aneb po stopách Harryho Pottera

1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, odpo-
lední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna: Buckinghamský palác 
(sídlo královny Alžběty II.), Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), 
Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Trafalgarské ná-
městí s Národní galerií a Nelsonovým sloupem, Piccadilly Circus se sochou Ero-
se, Leicester Square, rozjímání u voňavých obchůdků a stánků v Covent Garden, 
ze kterých dýchá stará dobrá Anglie, příjemným bonusem bude večeře v pubu.
2. den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: návštěva vyhlášených farmář-
ských trhů Borough Market s  dokonalou prezentací nabízeného zboží, The 
Shard (nejvyšší budova EU), Millennium Bridge (most, který byl zničen smrtijedy 
v úvodní sekvenci filmu Harry Potter a Princ dvojí krve), Shakespearovo divadlo 
The Globe, katedrála Sv. Pavla, odpolední návštěva hradu Tower (korunovační 
klenoty, popraviště), procházka přes ikonický Tower Bridge a kolem křižníku HMS 
Belfast; fakultativně podvečerní „let“ na  novodobé dominantě města London 
Eye; možnost večerní návštěvy muzikálového představení ve West Endu.
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ADVENTNÍ LONDÝN LETECKY
s ubytováním v centru
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Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Londýn a zpět, 3 noci v hotelu ***, 
3x snídani, transfer letiště – hotel a zpět (realizovaný Gatwick Express), 1x dvou-
chodovou večeři v pubu, vstupné do studií Warner Bros (The Making of 
Harry Potter), služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do navštěvovaných objektů cca £90, jízdné MHD 
cca £55, jednolůžkový pokoj 4.500,- Kč, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/ks 
(v ceně je pouze příruční), vstupenky na muzikál (nabízíme v různých ceno-
vých relacích) a komplexní cestovní pojištění 144,- Kč/os.
Ubytování je zajištěno v  hotelu St. Giles *** v  těsné blízkosti Oxford 
Street a  jejích obchodů. V  některých termínech je ubytování v  hotelu 
Royal National *** v blízkosti Britského muzea.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Londýn a zpět, 3 noci v hotelu ***, 
3x snídani, transfer letiště – hotel a zpět (realizovaný Gatwick Express), 1x dvou-
chodovou večeři v pubu, vstupné do studií Warner Bros (The Making of 
Harry Potter) - jen kouzelnická varianta zájezdu, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do navštěvovaných objektů cca £90, jízdné MHD 
cca £55, jednolůžkový pokoj 4.500,- Kč, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/ks 
(v ceně je pouze příruční), vstupenky na muzikál (nabízíme v různých ceno-
vých relacích) a komplexní cestovní pojištění 144,- Kč/os.
Ubytování je zajištěno v hotelu St. Giles *** v těsné blízkosti londýnské 
Oxford Street a jejích obchodů.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

3. den: nezapomenutelný den pro všechny fanoušky Harryho Pottera: 
výprava do  Warner Bros Studios v  Leavesden, kde se  natáčelo všech 8 
filmů nejslavnější filmové série: navštívíte Velkou síň, Brumbálovu pracovnu 
s myslánkou, Ministerstvo kouzel, Nebelvírskou kolej, učebnu lektvarů, Zapo-
vězený les s  hipogryfem Klofanem a  pavoukem Aragogem, nástupiště 
9 ¾ s „Bradavickým expresem“; prohlédnete si nepřeberné množství kos-
týmů, rekvizit a důvěrně známých dekorací; před domem v Zobí ulici ochut-
náte máslový ležák, a poté se projdete Příčnou ulicí s Ollivanderovou pro-
dejnou hůlek a  Kratochvilnými kouzelnickými kejklemi bratří Weasleyových 
a okouzlí Vás pohled na velkolepý model Bradavického hradu; fantastickým 
zážitkem bude návštěva nové expozice Gringottovy banky, kdy se na vlast-
ní oči stanete svědkem útěku draka; na závěr si budete moci zakoupit Harry-
ho kouzelnou hůlku nebo šálu oblíbené bradavické koleje; odpoledne návrat 
do  Londýna a  podvečerní výlet lodí do  oblasti Greenwiche spojený s  vy-
hlídkovou jízdou kabinkou lanovky Emirates Air Line přes řeku Temži
4. den: dopoledne možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame Tu-
ssauds, možnost oběda v Chinatown („sněz, co můžeš“), nákupy na nákupní 
ulici Oxford Street, odpoledne transfer na letiště a v podvečer odlet do Prahy

TM and © Warner Bros. Entertainment Inc, Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.

TM and © Warner Bros. Entertainment Inc, Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Termín Cena za osobu
 ve 2-lůžk. pokoji

08.05.–11.05. 13.990

UMĚLECKÝ LONDÝN LETECKY

VELKÁ BRITÁNIE

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Londýn a  zpět, 3 noci v  hotelu 
***, 3x snídani, transfer letiště – hotel a zpět (realizovaný Gatwick Express), 1x 
dvouchodovou večeři v pubu, služby průvodce, 3x odborný výklad (Ná-
rodní galerie, Britské muzeum a Tate Modern) v českém jazyce, zapůjčení 
turistických sluchátek

Cena nezahrnuje: vstupy do navštěvovaných objektů cca £80, jízdné MHD 
cca £50, jednolůžkový pokoj 4.500,- Kč, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/ks (v 
ceně je pouze příruční), vstupenky na muzikál (nabízíme v různých cenových 
relacích) a komplexní cestovní pojištění 144,- Kč/os.

Ubytování je zajištěno v  hotelu St. Giles *** v  těsné blízkosti Oxford 
Street a  jejích obchodů. V  některých termínech je ubytování v  hotelu 
Royal National *** v blízkosti Britského muzea.
Galeriemi a muzei Vás bude provádět a odborný výklad přednese MgA. 
Jakub Nitsche (absolvent VŠ se zaměřením na výtvarná umění; zájem o umě-
ní rozšiřuje o přesahy k hudbě a  kulturní historii; nyní působí jako pedagog 
na Střední škole v Liberci, kde vyučuje Dějiny výtvarného umění).

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do Londýna, ubytování, od-
polední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna: Buckinghamský 
palác (sídlo královny Alžběty II.), Westminster Abbey (místo korunovace pa-
novníků), Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Zahra-
dy za věží Victoria (zde budeme moci obdivovat sousoší Občané z Calais od 
A. Rodina), Trafalgarské náměstí s Národní galerií a Nelsonovým sloupem, 
Piccadilly Circus se sochou Erose, Leicester Square, rozjímání u voňavých 
obchůdků a stánků v Covent Garden, ze kterých dýchá stará dobrá Anglie, 
příjemným bonusem bude večeře v pubu
2. den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: Katedrála sv. Pavla, pro-
cházka kolem pevnosti Tower of London po ikonickém mostě Tower Bridge, 
kolem křižníku HMS Belfast, Southwark Cathedral, Shakespearova divadla The 
Globe a Tate Modern – prohlídka jedné z nejvýznamnějších galerií impresio-
nistů a postimpresionistů s odborným výkladem v českém jazyce; fakultativně 
podvečerní „let“ na novodobé dominantě města London Eye; možnost ve-
černí návštěvy muzikálového představení ve West Endu (doporučujeme 
The Phantom of the Opera v Her Majesty´s Theatre)
3. den: dopoledne prohlídka National Gallery na Trafalgarském náměstí – ko-
mentovaná odborná prohlídka v českém jazyce; volný čas na individuální 
prohlídku National Portrait Gallery (nejrozsáhlejší sbírka portrétů na světě) či ná-
kup suvenýrů; podvečerní výlet lodí do oblasti Greenwiche spojený s vyhlíd-
kovou jízdou kabinkou lanovky Emirates Air Line přes řeku Temži
4. den: dopoledne komentovaná návštěva Britského muzea s odborným 
výkladem specialisty na historii umění; odpoledne volný čas a poté transfer 
na letiště a v podvečer odlet do Prahy

LONDÝN a GIBRALTAR

1. den: odlet z  Prahy v  poledních hodinách, přílet do  Londýna, ubytování, 
odpolední procházka po  památkách: Buckinghamský palác (sídlo králov-
ny Alžběty II.), Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), Houses 
of  Parliament se  symbolem Londýna – Big Benem, Trafalgarské náměstí 
s Národní galerií a Nelsonovým sloupem, Piccadilly Circus se sochou Erose, 
Leicester Square, rozjímání u voňavých obchůdků a stánků v Covent Gar-
den, ze kterých dýchá stará dobrá Anglie
2. den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: návštěva vyhlášených far-
mářských trhů Borough Market s dokonalou prezentací nabízeného zboží, 
The Shard (nejvyšší budova EU), Millennium Bridge, Shakespearovo divadlo 
The Globe, katedrála Sv. Pavla, odpolední návštěva hradu Tower (koruno-
vační klenoty, popraviště), procházka přes ikonický Tower Bridge a  kolem 
křižníku HMS Belfast; fakultativně podvečerní „let“ na London Eye; možnost 
výletu lodí do oblasti Greenwiche spojený s vyhlídkovou jízdou kabinkou 
lanovky Emirates Air Line přes řeku Temži
3. den: brzy ráno transfer na letiště a přelet v ranních hodinách na Gibral-
tar (území obklopené Španělskem je od r. 1713 zámořským územím Spoje-
ného království); přílet na  jedno 
z  nejkurióznějších letišť na  světě 
u  světoznámé vápencové skály – 
malá okružní jízda na  nejjižnější 
výběžek gibraltarského útesu 
– Europa Point s mešitou a ma-
jákem, odkud se naskýtají nádher-
né výhledy přes Gibraltarský průliv 
do Afriky; poté ubytování v hotelu; 
poznávání Gibraltaru spojené 
s  výjezdem lanovkou na  vrchol 
útesu do  Nature Reserve The 
Upper Rock – na procházce rezer-
vací nás nejprve přivítá magot bezocasý (jediná kolonie volně žijících opic 
v Evropě), cestou mezi opičkami se dostaneme k nové moderní vyhlídce Sky-
walk a k  jeskyni St. Michael´s Cave; odtud budeme pokračovat (odvážlivci 
po visutém mostě Windsor Suspension Bridge) k bateriím princezny Anny 
a  Tunelům velkého obležení. Zpět do  města sejdeme kolem Maurského 
hradu. Návrat na ubytování. Možnost večerního toulání se uličkami a poseze-
ní na fish and chips či v některém z tapas barů; upozornění: program závisí 
na počasí a může být upraven!
4. den: snídaně, po snídani se vydáme přes ikonickou runway na gibraltarské 
letiště; přelet zpět do Londýna, odkud budeme pokračovat do Prahy; přílet 
do Prahy ve večerních hodinách
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Londýn, Národní galerie

Katedrála sv. Pavla
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Termín Cena za osobu
 ve 2-lůžk. pokoji

20.03.–23.03. 16.490

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Londýn a zpět, leteckou přepravu 
Londýn – Gibraltar a zpět, příruční zavazadlo, 3 noci v hotelu *** (z toho 2 noci 
v Londýně a 1 noc na Gibraltaru), 3x snídani (jedna formou balíčku), transfer 
letiště – hotel a zpět (realizovaný Gatwick Express), malá okružní jízda po Gi-
braltaru, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do navštěvovaných objektů cca £100, jízdné MHD 
cca £40, jednolůžkový pokoj 3.600,- Kč, odbavené zavazadlo 4.000,- Kč/ks 
(v ceně je pouze příruční) a komplexní cestovní pojištění 144,- Kč/os.

Ubytování v Londýně je zajištěno v hotelu St. Giles *** v těsné blízkosti 
londýnské Oxford Street a jejích obchodů.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

SKOTSKO

1. den: odlet z Prahy v dopoledních hodinách (přímý let), transfer do hotelu, 
uložení zavazadel, poznávání Edinburghu – hlavního města Skotska začíná 
u Edinburského hradu (přirozená dominanta města), následuje návštěva 
Scotch Whisky Experience (audioprůvodce v češtině), kde se dozvíte vše 
o výrobě a původu skotské whisky, poznáte rozdíly mezi jednotlivými re-
giony, spatříte největší sbírku whisky na světě a samozřejmě ochutnáte něko-
lik vzorků zlatavého nápoje z  různých regionů Skotska; následuje procházka 
po „středověké“ Royal Mile, tedy „Královské míli“ kolem katedrály sv. Jiljí 
k  Palace of Holyroodhouse (Edinburské sídlo Jejího Veličenstva Královny), 
na závěr dne si vychutnáme výhled na město z vrcholku Calton Hill (památ-
níky na vrcholu Calton Hillu daly vzniknout přezdívce města „Athény Severu“); 
nocleh v Edinburghu

SKOTSKO a JEHO POKLADY
kouzlo jezer, hor a jednosladové whisky

Termín Cena za osobu
 ve 2-lůžk. pokoji

19.06.–23.06. 23.990

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Edinburgh a zpět, příruční zavaza-
dlo, 4 noci v hotelích ***, 3x snídani, 1x večeři, transfer letiště-ubytování, mini-
bus po celou dobu zájezdu (kromě 1. dne), MHD v Edinburghu na 1. den, služ-
by průvodce a následující vstupné: prohlídka a rozšířená degustace Scotch 
Whisky Experience v Edinburghu, pozemky zámku Balmoral, prohlídka 
palírny Glenfiddich Distillery s rozšířenou degustací whisky a místní do-
mácí polévkou, zřícenina hradu Urquhart na březích jezera Loch Ness, 
prohlídka palírny Talisker na ostrově Isle of Skye s degustací whisky

Cena nezahrnuje: ostatní vstupné (např. Stirling Castle) cca £40, jednolůžkový 
pokoj 6.000,- Kč, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/ks (v ceně je pouze příruční) 
a komplexní cestovní pojištění 180,- Kč/os.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

2. den: po snídani cesta nádhernou krajinou Skotské vysočiny k zámku Bal-
moral – procházka po pozemcích kolem zámku, kde každý rok tráví královská 
rodina svou letní dovolenou (interiér zámku není veřejnosti přístupný), mož-
nost návštěvy kostelíka Crathie Kirk, kam chodí královna na bohoslužby bě-
hem své dovolené; přejezd do oblasti Speyside a města Dufftown, které je 
považováno za hlavní město skotské jednosladové whisky; rozšířená prohlídka 
The Glenfiddich Distillery (degustace 5 vzorků celosvětově nejprodávanější 
sladové whisky; tato lehká a jemná whisky bývá hodnocena v rozmezí 75-86 
%); odjezd na ubytování do oblasti jezera Loch Ness, večeře v hotelu a nocleh
3. den: po snídani se vydáme k jezeru Loch Ness a zřícenině hradu Urquhart, 
odkud můžete pozorovat, zda nespatříte na  hladině jezera bájnou „Nessie“; 
cesta Skotskou vysočinou a  přejezd na  ostrov Isle Of Skye – druhý největ-

ší ostrov Skotska s nádhernou přírodou, překrásnými scenériemi a divokými 
horami; odpolední návštěva jediné jednosladové palírny na ostrově – Talis-
ker Distillery (zdejší ostrovní whisky má silný pepřový charakter a hodnocení 
90 %); přejezd do Portree, kde v malebném zálivu objevíte nádherný přístav 
s barevnými domečky; přejezd na ubytování do města Fort William ležícího 
na úpatí Ben Nevisu
4. den: po snídani fotopauza s nádhernými výhledy na nejvyšší horou Vel-
ké Británie – Ben Nevis (1.345 m n. m.); dopolední výlet nádhernou skotskou 
krajinou ke Glenfinnanskému viaduktu – nádhernému železničnímu mostu 
v malebném údolí Skotské vysočiny, který je znám z filmů o Harry Potterovi; 
odpolední přejezd Skotskou vysočinou údolím Glen Coe (toto údolí je pova-
žováno za  jedno z nejkrásnějších míst Skotska); odpoledne zastávka ve skot-
ském městečku Stirling s  možností návštěvy jednoho z  nejznámějších 
středověkých hradů ve Skotsku, volný čas na procházku městečkem a ná-
kupy, přejezd na ubytování zpět do Edinburghu; vzhledem k časnému ranní-
mu odletu bude ubytování v těsné blízkosti edinburského letiště
5. den: odlet do Prahy (přímý let) v časných ranních hodinách
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Loch Ness a zřícenina hradu Urquhart

Glenfiddich Distillery
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SKOTSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

EDINBURGH LETECKY
s výlety k Rosslyn Chapel  
a Forth Rail Bridge

1. den: odlet z Prahy v dopoledních hodinách (přímý let), transfer do hotelu, 
uložení zavazadel, poznávání hlavního města Skotska začíná u Edinburského 
hradu (přirozená dominanta města), poté doporučujeme návštěvu Scotch 
Whisky Experience (v ceně český audioprůvodce), během které se dozvíte 
vše o výrobě a  původu skotské whisky, poznáte rozdíly mezi jednotlivými 
regiony, spatříte největší sbírku whisky na světě, a pokud ještě nepatříte mezi 
fanoušky tohoto skotského zlatavého pokladu, po této exkurzi se jím určitě sta-
nete; následuje procházka po „středověké“ Royal Mile, tedy „Královské míli“ 
kolem katedrály sv. Jiljí, na závěr dne si vychutnáme západ Slunce na vr-
cholku Calton Hill s neuvěřitelně krásnými pohledy na celé město (památníky 
na vrcholu Calton Hillu daly vzniknout přezdívce města „Athény Severu“)

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
09.10.–12.10 12.990

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Edinburgh – Londýn - Praha, 3x 
hotel ***, 3x anglická snídaně formou bufetu, transfer letiště – hotel a zpět (re-
alizovaný MHD), průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy cca £70, jízdné MHD cca £15, jednolůžkový pokoj 
1.800,- Kč, odbavené zavazadlo 2.100,- Kč/ks (v ceně je pouze příruční) a kom-
plexní cestovní pojištění 144,- Kč/os.

Ubytování: je zajištěno v oblíbeném *** hotelu Best Western Kings Manor, 
který nabízí příjemně zařízené nekuřácké dvoulůžkové pokoje (příslušenství, 
TV/SAT, fén, telefon, WiFi, sada pro přípravu čaje a kávy). Hoteloví hosté mohou 
zdarma využít hotelové wellness & spa (zdarma): bazén, vířivka, posi-
lovna, sauna a horká pára.
Stravování: skotská snídaně formou bohatého bufetu.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10
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2. den: po snídani volný čas na prohlídku edinburské rezidence britského pa-
novníka Palace of Holyroodhouse a  jejích zahrad, poté procházka po další 
části Royal Mile (dům Johna Knoxe, City Chambers); oběd v jedné z restaurací 
na středověkém tržišti Grassmarket; odpoledne volný čas na návštěvu mu-
zeí a galerií nebo fakultativní výlet (realizovaný MHD) s průvodcem k nedaleké 
Rosslyn Chapel, která je právem považována za jednu z nejkrásnějších gotic-
kých kaplí ve Skotsku (známá díky bestselleru „Šifra mistra Leonarda“); večer 
volný čas na procházky nádherně osvětleným městem

3. den: dopoledne návštěva královské jachty Britannia (v ceně český au-
dioprůvodce), která do roku 1997 sloužila královně a  její rodině (na této lodi 
prožili své líbánky princ Charles a  Diana) – nikde jinde nepoznáte život krá-
lovské rodiny tak zblízka jako právě zde, jedinečná exkurze po nádherné lodi 
je zároveň exkurzí do  soukromí královské rodiny (vyřazení jachty z  provozu 
královna oplakala), polední rozjímání na  Princes Street (výkladní třída gre-
goriánské architektury), v případě pěkného počasí piknik v zahradách u 
Památníku W. Scotta, odpoledne volný čas na  procházky „Novým Měs-
tem“; vřele doporučujeme odpolední fakultativní výlet vlakem (s naším 
průvodcem) do  malebné skotské vesničky North Queensferry u zálivu Firth 
of Forth, odkud se vám naskytnou nádherné pohledy na unikátní železniční 
most Forth Rail Bridge (UNESCO), možnost posezení v typické skotské hos-
půdce, návrat do Edinburghu v podvečerních hodinách

4. den: dopoledne volný čas na  nákupy či krátkou procházkou po  městě, 
odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy (s přestupem na letišti London 
Gatwick)
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FRANCIEPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY

PROVENCE
s levandulovou slavností
Navštivte s námi Provence, právě na konci června a začátkem července 
je modrofialová, protože kvete levandule. Provence, to je sluncem zalitá 
krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modra-
jící se levandulí.

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd přes Německo do Francie
2. den: ráno přijedeme do  Montelimaru – návštěva 14. ročníku slavnosti 
levandulí, kdy celé město žije festivalovou atmosférou. Probíhá zde prodej 
levandulových produktů, uvidíme ukázku jejich aranžování, zajímavá je i regi-
onální gastronomie. Městem bude také procházet květinový průvod. Dále pře-
jedeme do Orange, jež je významným střediskem obchodu s vínem, olivami, 
medem a lanýži. Město se může pochlubit dvěma skvosty antické architektury: 
triumfální bránou a amfiteátrem (UNESCO). Ubytování v hotelu.
3. den: Pont du Gard (UNESCO) – zastávka pod slavným římským aquaduk-
tem (49 m vysoký, 275 m dlouhý, z 1. století př. n. l.) Avignon – bývalé papežské 
sídlo (UNESCO), při pěší procházce zhlédneme slavný avignonský most sv. Bé-
nézeta, opředený nejednou středověkou básní a písní. Dále navštívíme papež-
ský palác, kde také pobýval náš Karel IV., a projdeme se i po hradbách Rocher 
des Doms. St. Rémy de Provence – navštívíme klášter St-Paul-de Mausole, 
kde pobýval van Gogh, který zde během své hospitalizace namaloval přes 
sto čtyřicet obrazů, nachází se zde rodný dům jednoho z největších astrolo-
gů dějin, kterým byl Michel de Notre Dame Saint-Rémy, známý pod jménem 
Nostradamus; muž, který dle stoupenců předpověděl požár Londýna roku 
1666, Velkou francouzskou revoluci, příchod Hitlera, ale i vraždu J. F. Kennedy-
ho. Ubytování v hotelu.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování v hotelu, 3x snídani, průvod-
covské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 216,-Kč, jednolůžkový pokoj 
2.500,-Kč, 
Doporučené kapesné na vstupy: 80 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Písek, Tábor, Votice, Benešov, Praha 

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

10.07.–15.07. 8.790 8.190

4. den: po snídani začneme náš „levandulový den“ v Coustellet, kde se nachází 
levandulové muzeum. Rousillon – „okrové město“, jedna z  nejcharakteristič-
tějších vesnic celé Francie, okrovou barvu zde těžili již staří Římané. Gordes - 
půvabná skalní vesnice, kde našel inspiraci i maďarsko-francouzský malíř Victor 
Vasarely. Abbaye de Sénanque - každý prospekt z Provence obsahuje snímek 
tohoto cisterciáckého opatství, které je obklopeno lány levandule. Ubytování .
5. den: po časné snídani Les Baux - de - Provence - procházka slavnou ruinou 
Citadely, ze které je monumentální pohled do nížin v údolí pod skalami, Mar-
seilles - uvidíte přístavní pevnost a starou část přístavu s uličkami plnými 
typických hospůdek, ve kterých můžete ochutnat „plody moře“ nebo místní 
rybí specialitu bouillabaisse. Turistickým vláčkem lze vyjet nad město k bazi-
lice Notre-Dame de la Garde a tam se pokochat přímo fascinujícím pohle-
dem na město i přilehlé ostrovy. Část dne bude věnována i okolním ostrovům, 
z nichž nejznámější je ostrov IF se zdejší pevností, známou z literárního díla 
A. Dumase Hrabě Monte Cristo. Za příznivého počasí se  můžeme vykoupat 
na dalších ostrovech Frioulského souostroví, které jsou propojeny lodní dopra-
vou. Odjezd non stop do ČR ve večerních hodinách 
6. den: příjezd do ČR v poledních hodinách

BURGUNDSKO, CHAMPAGNE
příroda, víno a katedrály 

Na webu www.quicktour.cz najdete i  a) letecký eurovíkend Bordeaux 
5  dnů 20.-24.7.2020 21.990,-Kč, b) Bordeaux a  Akvitánie (busem i  letecky) 
17.-25.7. bus 14.990,-Kč a letecky 17.-24.7. 25.990,-Kč.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 4x ubytování v hotelu, průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 224,-Kč, jednolůžkový pokoj 
2.990,-Kč, 4x snídaně 700,-Kč, 1x večeři 600,-Kč
Doporučené kapesné na vstupy a ochutnávky vín: 70 EUR
Odjezdová místa: Praha, Pzeň, (svoz od 6 osob: Hradec Králové, Pardubice, 
Brno za 400 Kč)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

03.08.–09.08. 9.590

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hod. přes Plzeň, transfer do Francie přes SRN.
2. den: Belfort s Vaubanovou citadelou a sochou lva, Ronchamp, La Corbu-
sierova kaple Notre Dame du Haut s krásnými výhledy na Vogézy (UNESCO), 
turistika, udírna s ochutnávkou specialit, město Besancon (UNESCO), centrum 
kraje Franche-Comté, kouzelné uličky a domy s burgundskými střechami, pa-
láce, katedrála, orloj, Vaubanova citadela
3. den: kout nedotčené přírody Jury, Vallée-de-la-Loue, 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, gastronomické speciality, možnost večeře
4. den: vinařská oblast Côte - d´Or (UNESCO), Beaune, muzeum burgund- 
ského vína, indiv. možnost ochutnávky vín, středověký špitál (největší perla 
burgundské architektury), Tournus, benediktýnský klášter s opevněním, nej-
významnější románský kostel Francie, přírodní legenda Roche de Solutré – 
skalní útvar spjatý s  nejstarší historií lidstva,  Cluny (proslulé benediktinské 
opatství) a nahlédnutí do kraje Beaujolais (dějiště humoristické knihy Zvono-
kosy), nebo variant. kouzelná horská obec Brancion, zapsaná na seznamu nej-
krásnějších vesnic Francie
5. den: Autun - římské opevnění a divadlo, románská bazilika, turistika v pří-
rodním parku Morvan, bohem zapomenutý kraj řek a lesů, keltské oppidum 
v tajemném lese, opatství ve Vezelay (UNESCO), románská bazilika sv. Magda-
lény, začátek Svatojakubské cesty, ostatky Máří Magdalény, ochutnávka bur-
gundských vín, ubytování, Troyes, večerní atmosféra, fakult. večeře za příplatek
6. den: kraj Champagne, Troyes, historické centrum Champagne, hrázděné 
domy, katedrála, Épernay, exkurze a  ochutnávka šampaňského  (Moët et 
Chandon, Castellane, Mercier), Remeš (UNESCO), korunovační katedrála králů 
a opatský kostel St-Rémy, možnost indiv. ochutnávky pravého šampaňského 
vína, návštěva galerie, odjezd pozdě večer do ČR
7. den: návrat do ČR ráno
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a do-
pravním podmínkám.

Poznávací zájezd spojený s  turistikou, gastronomickými lahůdkami 
a vínem. Poznáte kouzlo historického vinařského kraje, hradů a zámků, 
dávných keltských tradic, četných památek UNESCO, rozlehlých vinic, 
klášterů, katedrál a přírodních krás. Vychutnáte si dva druhy proslulých 
francouzských vín – burgundské a šampaňské. Vinařská oblast je vyhlá-
šena nehmotným dědictvím UNESCO.
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FRANCIE KORSIKA
KORSIKA „OSTROV KRÁSY“ 
pobytový zájezd s výlety

1. den: odjezd časně ráno z Prahy směr České Budějovice, přejezd Rakouska 
a Itálie, noční trajekt z Itálie do Bastie 
2. den: ráno připlutí do Bastie, krátká pěší prohlídka přístavního města. Ces-
tou se  zastavíme ve  starobylém univerzitním městě Corte, vybudovaném 
na strmých skalních útesech. Je to údajně nejkorsičtější město ostrova a stále 
je považováno za neformální hlavní město Korsiky. Dále uvidíme vodopády 
Anglais (pěší 2 hod. procházka horskou přírodou), ubytování 
3. den: volný den, odpočinek a koupání na plážích u hotelu
4. den:  celodenní výlet do  soutěsky Spelunca – cestou pojedeme přes 
Col de Vergio, nejvyšší silniční sedlo Korsiky. Spelunca je impozantní přírod-
ní útvar, holé žulové stěny, někde i  tisíc metrů vysoké, které prudce spadají 
do níže tekoucí říčky. U starého janovského mostu Pont de Zaglia si můžete 
dát první osvěžující koupel, další zopakovat na konci soutěsky u mostu Pont  
Vecchio. Odpoledne prohlídka centra lázeňského městečka Porto, procházka 
kolem zálivu, možnost koupání na oblázkové pláži, pro zájemce doporučujeme 
okružní plavbu lodí podél skal Les Calanches (plavba trvá 1 hod 20 min.)

Pro ty, kteří rádi kombinují poznávání s odpočinkem u moře, nabízí-
me Korsiku, nazývanou ostrovem krásy či perlou Středomoří. Korsika 
nadchne své návštěvníky barvami a vůněmi přírody, azurovým mo-
řem s písečnými plážemi v malebných zátokách, nad nimiž se zdvihají 
vrcholky hor. Nezapomenutelná jsou korsická města a přístavy Por-
to, Ajaccio a Bonifaccio, které je díky svým bělostným útesům řazeno 
mezi největší pozoruhodnosti Evropy.

Ajaccio - věž La Parata a Krvavé ostrovy

skály Calanches u Porta

5. den: Bonifaccio – tzv. Gibraltaru Korsiky, zde doporučujeme asi 1,5 hod plav-
bu lodí kolem jeskyně a vápencových skalních útvarů s výhledy na domy posazené 
na útesech, v Bonifacciu kolem přístavu vystoupáme do opevněného města s ty-
pickými uličkami, kde se z mnoha míst naskýtají překrásné výhledy na okolí a na 
Sardinii. Je možné sestoupit po schodech krále aragonského (ručně tesané scho-
diště z r. 1420 se 187 stupni), které se tyčí nad mořem a klesá až k mořskému břehu.
6. den: volný den, odpočinek a koupání
7. den: celodenní výlet do Ajaccia – prohlédneme si historické jádro měs-
ta s katedrálou, možnost návštěvy rodného domu Napoleona, nabízí se také 
prohlídka bohatých sbírek Feschova muzea výtvarného umění a kaple rodiny 
Bonapartů. Doporučujeme navštívit místní trh ve středu města (nákup domá-
cích produktů a ovoce). Možnost koupání na městské pláži. Později odpoledne 
autobusem dojedeme na  mys La Parata, projdeme se  kolem janovské věže 
s nádhernými výhledy na Sanquinaires - Krvavé ostrovy.

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
29.11.–01.12. 9.990
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1. den: odlet do Paříže v dopoledních hodinách, transfer do hotelu (realizova-
ný MHD), odpoledne první část poznávání Paříže – výstup na Eiffelovu věž 
(vstupné), Napoleonův Vítězný oblouk, proslulá avenue Champs Elysées, ná-
městí Svornosti „Place de la Concorde“, ochutnáme nejlepší horkou čokolá-
du v kavárně Angelina, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, Sainte Chapelle 
a Conciergerie; večerní procházka po romantickém Montmartru s možností 
večeře (bazilika Sacré-Coeur, bohémské náměstí Place du Tertre, kontroverzní 
socha Le Passe-Muraille od Jeana Marais, jediný dochovaný větrný mlýn Mou-
lin de la Gallete a nejslavnější kabaret na světě - Moulin Rouge)
2. den: snídaně, celodenní návštěva největšího zábavního parku v  Ev-
ropě – Disneyland Paris, kde si na své přijdou malí i velcí, park je rozdělen 
do pěti tematických částí – Mainstreet (vstupní brána do parku s obchůdky 
a restauracemi je místem konání slavnostních průvodů), Frontierland (země 
Zlaté horečky na Divokém Západě se strašidelným domem Phantom Manor 
a divokým důlním vláčkem – horská dráha Big Thunder Mountain), Adven-
tureland (džungle, ve  které nechybí Piráti z  Karibiku s  kapitánem Jackem 
Sparrowem, strom Robinsona Crusoe a  horská dráha Indiana Jonese), Fan-
tasyland (země pohádek se Sněhurkou, Petrem Panem, Pinocchiem a zám-
kem Šípkové Růženky) a  Discoveryland (země objevů se  horskou dráhou 
Star Wars Hyperspace Mountain a Buzzem Rakeťákem); místo návštěvy 
Disneylandu možnost individuálního volna v Paříží (Opera Garnier, Inva-
lidovna, atd.)
3. den: po snídani procházka po Paříži (La Défense, radnice Hotel de Ville, 
Le Centre Pompidou, Place Vendome a Opera Garnier), oběd v Latinské čtvrti, 
po poledni – volný čas na nákup suvenýrů či návštěvě muzeí (Louvre, Musée 
d´Orsay), v podvečer odjezd na letiště, přílet do Prahy ve večerních hodinách

PAŘÍŽ a DISNEYLAND v ADVENTU 
LETECKY

MICKEYHO TIP: NÁVŠTĚVA DISNEYLANDU VE VŠEDNÍ 
DEN JE LEVNĚJŠÍ a „ZMENŠUJE“ FRONTY na ATRAKCE

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Paříž a zpět, 2x hotel ***, 2x snídani 
formou bufetu, transfer letiště – hotel a zpět (realizovaný MHD), průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy a jízdné MHD (cca 50 €), jednolůžkový pokoj 2.400,- 
Kč, odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/ks (v ceně je pouze příruční) a komplexní 
cestovní pojištění 108,- Kč/os
Příplatky (nutné objednat při sepsání smlouvy):
Disneyland (jednotná cena): 1.500,- Kč (na místě výrazně dražší)
Eifellova věž (2. patro výtahem): 450,- Kč dospělá osoba; 150,- Kč dítě do 11 let

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 8
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Cena zahrnuje: 7 nocí v bungalovech, 7x polopenzi, dopravu autobusem, tra-
jekt, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč, vstupné do navště-
vovaných objektů a plavba lodí v Bonifacciu (100 EUR)
Doporučené kapesné na vstupy: 40 - 60 EUR
Nástupní místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor/Písek, České Budějovice

Ubytování: je zajištěno v prázdninovém středisku Belambra Pineto na se-
veru Korsiky, 15 km od Bastie v krásném prostředí laguny uprostřed 18 ha are-
álu s piniemi. V areálu je bazén a tenisové kurty. Bungalovy, ve kterých budete 
ubytováni, jsou 2-4 lůžkové, klimatizované, s malou kuchyňkou, TV, soc. zaří-
zením a s  terasou se zahradním nábytkem. Stravování: je zajištěno v hlavní 
hotelové budově, snídaně i večeře bufetem, večeře vč. vína a vody.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Bonifaccio - křídové skály

Calvi

Termín
Cena  

za 1. a 2. os.  
ve 2-lůžk. pokoji

Cena 
za 1.–3. os. 

ve 3-lůžk. pokoji

Cena za dítě  
do 12 let  

na přistýlce
11.09.–20.09. 24.590 22.590 19.990
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8. den: volný den, odpočinek a koupání
9. den: po snídani ukončení pobytu v letovisku a odjezd do Calvi, malebného 
městečka, kterému vévodí obrovská středověká citadela, zavítáme také do pří-
stavní čtvrti La Marine s kavárničkami, restauracemi a nábřežím s palmami. Pro 
nemálo hrdých obyvatel Calvi je město rodištěm Kolumba, pokud se slavný 
mořeplavec v Calvi opravdu narodil. Fakultativně: možnost jet vlakem souběž-
ně s autobusem z Calvi do Ĺ ll Rousse. Ĺ ll Rousse je městečko z 18.století, které 
se nachází uprostřed jednoho z nejhezčích zálivů na Korsice – v zálivu Balagne, 
pro který jsou typické úžasné ostrůvky z červeného porfyru. Tento druh žuly 
se stal inspirací názvu I´ll Rousse/ červený (doslova rusý) ostrov.
Ze skalnatého ostrova Pietra, který je s městem spojen mostem, je od majáku 
nádherný výhled do okolí. Večer se nalodíme na noční trajekt do Itálie, 
10. den: ráno po vylodění v Itálii přejezd do ČR, předpokládaný příjezd ve ve-
černích hodinách

Belambra Pineto

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ITÁLIE
ITÁLIE - TOSKÁNSKO

Ubytování: *** hotel v lázních Chianciano Terme

Termín Cena za 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pok.

23.04.–27.04. 5.390

4.den: ráno odjezd do  Montepulciano, které bylo vystavěno na  vrcholku 
kopce mezi údolími Val di Chiana a Val d´Orcia, a proto se odtud naskýtá je-
dinečný výhled do  toskánské krajiny. V okolí tohoto pitoreskního městečka 
se  pěstuje červené víno Vino Nobile di Montepulciano, které si během 
staletí vydobylo přezdívku „víno králů“. Dále navštívíme lázně Bagno Vigno-
ni, jejichž léčebné účinky termálních pramenů využívali příslušníci všech vel-
kých šlechtických rodin ze Sieny. Centrum vesničky tvoří velký termální bazén 
s teplou vodou (52°C), který je stále zásobován místními termálními prameny. 
Dodnes je vyhledávaným místem pro relaxaci a odpočinek. Městečko Pienza 
- ochutnávka sýru perocino. Je to tvrdý sýr, který se vyrábí z ovčího mléka, Ita-
lové vyrábějí šest hlavních druhů tohoto sýra. V Pienze říkají, že jejich pecorino 
je nejlepší ze všech. Vlastně tvrdí, že je to nejlepší sýr na světě. Ostatně kdo to o 
svém sýru neříká. Probíhá zde soutěž v kutálení sýra. Cílem klání je dokutálet 
kousek sýra co nejblíže k dřevěnému kolíku stojícímu uprostřed náměstí. Když 
se to podaří skoro přesně, vypuknou velké ovace. Návrat na ubytování.
5.den: po  ukončení pobytu návštěva květinového parku Sigurta (60 ha), 
mistrovský kousek zahradní architektury, jedna z  nejkrásnějších botanických 
zahrad světa, odjezd do ČR s návratem v nočních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování v hotelu v, 3x polopenzi (snída-
ně, večeře), sluchátka na dva dny, průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 180,-Kč, příplatek na  jedno-
lůžkový pokoj 1.500,-Kč, 
Doporučené kapesné na vstupy: 35 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Písek, Tábor, Votice, Benešov, Praha 

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

1.den: odjezd v pozdních večerních hodinách s nočním přejezdem přes Ra-
kousko do Itálie
2.den: ráno příjezd do  San Gimignano (UNESCO), které se  řadí mezi 
nejatraktivnější místa v Toskánsku, jeho hradby a historické věže dokreslu-
jí malebný obraz středověkého města. Ještě dodnes se dochovalo 14 věží. 
Monte Riggioni - již ve  13.století bylo toto městečko opevněno masivním 
prstencem hradeb o celkové délce 570 m. Městečko je významné i po kulturní 
stránce, je zmiňováno například v Božské komedii od Danta Alighieriho. Uby-
tování v lázních Chianciano Terme.
3.den: ráno odjezd do Sieny na vlakové nádraží, jízda speciálním parním 
vlakem z 20. let 20. století „Treno Natura“ poznáme toskánskou krajinu vinic 
a krásných vil z trochu jiného úhlu. Budeme cestovat přes Crete Senesi se za-
stávkou v Monte Antico. Z Torrenieri budeme pokračovat naším autobusem 
do Castilione d´Orcia, kde se zúčastníme lidového festivalu vína a hudby. 
Poobědvat můžeme v pravé toskánské vesnici. Návrat na ubytování.
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San Gimignano
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3. den: po  snídani pojedeme po  pobřežní silnici tzv. „Stradale Orientale“ 
do střediska Malcesine. Vyjedeme moderní kabinovou lanovkou na vyhlídko-
vý bod pohoří Monte Baldo, procházka po  vrcholech s  výhledy na  jezero, 
zájemci mohou vystoupit až na vrchol Cima delle Pozzete (2.582 m n. m.), 
ostatní zatím navštíví městečko s hradem Scaligierů. Návrat na hotel, večeře.
4. den: po snídani výlet do pobřežního letoviska Limone na úpatí příkrých 
skal. Procházka bývalou antickou rybářskou osadou plnou subtropické vege-
tace. Návštěva skleníku s citrusy. Plavba lodí do Rivy, setkání s autobusem a vý-
jezd k jezeru Lago di Ledro (procházka podél jižního břehu, možnost půjčení 
lodičky či návštěva skanzenu.) Návrat na hotel, večeře.
5. den: po snídani odjezd z hotelu. Návštěva města Riva – lázeňského stře-
diska s nejdelší oblíbenou pláží. V centru uvidíme starý hrad Rocca a projdeme 
se malebnými středověkými uličkami. Dále navštívíme město Arco – procház-
ka historickým centrem a dále vystoupáme na mohutný hrad, který se vypíná 
130 m nad městem. Posledním bodem programu budou jeskynní vodopády 
Cascata Varone. V podvečer návrat do ČR, s příjezdem v nočních hodinách.
Ubytování: *** hotel La Rotunda, 500 m nad jezerem s krásnými výhledy z te-
rasy hotelu a s vnitřním bazénem. Všechny pokoje mají koupelnu s WC a balkon

KRÁSY LAGO DI GARDA
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách přes Německo a Rakousko do Itálie
2. den: ráno příjezd do Verony: římský amfiteátr, Juliin balkón, hrad rodu 
Scaligieri, městské hradby, historická náměstí; v odpoledních hodinách přije-
deme do  lázeňského městečka Sirmione na  břehu jezera Lago di Garda. 
Za vstupním hradem projdeme úzkými uličkami se suvenýry až do výběžku 
s archeologickou lokalitou římských staveb. Poté odjezd na ubytování v Gar-
dole di Tignale na západním pobřeží jezera. Večeře a osobní volno. 
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Limone

Termín
Cena 

za 1. a 2. osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

Cena 
za 3. dosp. os.

na přistýlce

Cena za dítě 
do 10 let  

na přistýlce

15.05.–19.05. 6.390 6.090 5.590

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu ***, 3x polopenzi, dopravu busem, služby průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 180,- Kč, příplatek na 1-lůžk. 
pokoj 1.700,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů a lanovky (cca 40 EUR)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice, Kaplice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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Sirmione

ITÁLIE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

SEVERNÍ ITÁLIE
Verona a představení opery Nabucco

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 17 let
na přistýlce

23.07–26.07. 5.390 5.140 4.890

Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu v, 2x snídaně, průvod-
covské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 144,-Kč, vstupenky na před-
stavení: 4. sektor s čelním pohledem 1.650,-Kč, místa na kamenných schodech: 
1.190,-Kč (vstupenky je nutné objednat již při sepsání smlouvy), příplatek 
na jednolůžkový pokoj (dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou) 1.790,-Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 50 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Písek, Tábor, Votice, Benešov, Praha 

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

1. den: odjezd v pozdních večerních hodinách s nočním přejezdem přes Ra-
kousko do Itálie
2. den: ráno návštěva Mramorové soutěsky (2,5 km, převýšení 175 m, prů-
chod cca 2 hodiny), jediná soutěska na světě, která je zapuštěná v bílém mra-
moru. Brixen –město, kde se snoubí v architektuře italský šarm a evropská krá-
sa. V letech 1851-55 zde byl rakouskými úřady internován známý český novinář 
K. H. Borovský, podíváme se k  jeho domku, na kterém je umístěna pamětní 
deska. Castel Beseno – ruiny mohutného hradu, který strážil obchodní a vo-
jenské stezky údolí Adiže směrem na  Brennerský průsmyk. Ubytování v  San 
Pietro in Cariano
3. den: květinový park Sigurta (60 ha), mistrovský kousek zahradní archi-
tektury, jedna z nejkrásnějších botanických zahrad světa, Sirmione – město 
známé od dob starých Římanů, v  jezeře vyvěrají silné sirné termální vývěry, 
možnost koupání. Město je též rájem milovníků zmrzliny. Pro zájemce bude 
určitě zajímavá cca 30 minutová projížďka lodí kolem města. Návrat na hotel, 
po krátkém odpočinku na hotelu odjezd do Verony na operní představe-
ní Nabucco, které začíná ve 21:00 hodin. Nejvelkolepější operní představení 
na světě v antické Aréně až s 350 pěvci, herci a komparsisty na jevišti pod širým 
letním italským nebem. Po skončení představení návrat na hotel.
4. den: dopoledne prohlídka historického jádra Verony: hrad Scaligerů, Piaz-
za delle Erbe, věž Torre Lamberti, dům Romea a Julie, odjezd do ČR v poledne 
a s návratem v nočních hodinách
Ubytování: San Pietro in Cariano *** hotel Valpolicella
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Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

25.07.–01.08. 10.990

1. den: odjezd dopoledne z ČR přes Rakousko do Itálie, noční přejezd
2. den: lodí z Neapole nebo Sorrenta na ostrov Capri, jeden z nejkouzelněj-
ších ostrovů Tyrrhénského moře, městečka Capri a Anacapri, vila San Michele, 
možnost prohlídky Modré jeskyně a plavby kolem ostrova, relax a koupání, 
individuálně Neapol (UNESCO), královský palác, pevnost, ubytování u moře
3. den: celodenní pobyt u moře  nebo fakult.výlet (min. 20 osob) za  klenoty 
Amalfského pobřeží  (UNESCO)  s koupáním, Sorrento, přístavní letovisko, cesta 
lodí nebo busem, výhledy na Positano, starobylé Amalfi, kdysi námořní velmoc, 
dóm Sant Andrea z  9. st. v  lombardsko-normandském sicilském stylu,  krásné 
koupání, místní dopravou Ravello, skutečný klenot amalfského pobřeží, vesnička 
ve skalách, katedrála San Pantaleone, výhledy na Amalfské pobřeží, Villa Ruffolo ze 
13. st., květinová zahrada, rezidence Villa Cimbrone, návrat na ubytování

Cena zahrnuje: dopravu busem, 5x ubytování v hotelu, 5x snídaně, průvod-
covské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 288,-Kč, příplatek na jednolůž-
kový pokoj 3.000,-Kč, doprava autobusem na výlet do Amalfi (mimo lodi a míst-
ní dopravy) 700,-Kč, vstupenka do Vatikánských muzeí s rezervací 600,-Kč pro 
dosp.osoby, do  18let/18-25 let 350,-Kč. Příplatek 450,-Kč/70,-Kč dosp.osoba/ 
do 18 let/os. 18-25 let za zálohu na vstup do muzea Villa Borghese s rezervací. 
Dále cena nezahrnuje loď na Capri a Amalfi, fakult. výlety a veškeré vstupné, 
místní dopravu a loď 90 EUR (bude zaplaceno na místě).
Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Votice, Benešov, Praha 

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

ŘÍM, CAPRI, NEAPOL, POMPEJE, 
AMALFI S KOUPÁNÍM

DOLOMITY A OKOLÍ INNSBRUCKU
s denním přejezdem

1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, přejezd Rakouska, Innsbruck - pro-
hlídka skokanského lyžařského areálu Bergisel, zastávka na  Evropském 
mostě (Europabrücke), přejezd přes Brennerský průsmyk do  Itálie, ubytování 
v okolí města Bolzano, večeře v hotelu.
2. den: po snídani výlet údolím Alta Bagiado do Selly, mohutného skalního 
masívu v srdci Dolomit s úchvatnou horskou scenérií. Zastávka u krásného je-
zera Misurina. Autobusem vyjedeme až do výše cca 2.300 m, od parkoviště 
uskutečníme pohodlnou túru 2–3 hodiny pod majestátným masivem tří vr-
cholů zubatého Drei Zinnen (Tre Cime di Lavaredo) (UNESCO) s nejvyšším 
vrcholem 2.999 m n.m., světově proslulým symbolem Sextenských Dolomitů. 
Dojdeme bez převýšení až ke kapličce Panny Marie ev. až k horské chatě La-
varedo. Odsud se vrátíme. Potom sjedeme do údolí, poslední zastávkou bude 
Cortina d'Ampezzo, místo konání ZOH 1956. Večeře v hotelu.

Nádherný ostrov Capri s koupáním, spící vulkán Vesuv s turistikou, roz-
sáhlé vykopávky starověkých Pompejí, památky a muzea Říma a Vatiká-
nu, romantika pobřeží Amalfi a perla Ravello, pohoda a relax na plážích 
Neapolského zálivu a Tyrhénského moře.

Amalfi

Neapol s Vesuvem

Forum Romanum

4. den:  dle podmínek  sopka Vesuv s  turistikou, archeologický areál Pompe-
je  (UNESCO), unikátní vykopávky starořímského města zničeného v  roce 79 n.  l. 
erupcí sopky, pohledy na sopku Vesuv, přejezd k Římu, koupání na dlouhých pí-
sečných plážích mezi Gaetou a Terracinou, Sperlonga, přímořské letovisko, staré 
město na skále (archeolog. muzeum - sochy z bývalé Tiberiovy vily), ubytování
5. den: Řím, celodenní prohlídka (UNESCO), Kapitol a starověké památky, Ko-
loseum a Forum Romanum (rezervace předem), židovská čtvrť, antické chrá-
my a kostel Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým 
Mojžíšem, nádherné renesanční paláce, fakult. návštěva galerie Villa Borghese, 
variantně celodenní relaxace u moře a koupání

6. den: celodenní koupání a pobyt u moře nebo variantně Ostia Antica, bývalé 
římské obchodní centrum, ruiny zříceniny přístavu ze 4. st. př. n. l., archeol. areál po-
dávající velkolepý obraz o každodenním životě v antickém Římě, večerní koupání
7. den: Řím a Vatikán (UNESCO), chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, 
sv. Petr od Berniniho, Andělský hrad na břehu řeky Tibery, Vatikánská muzea 
(Sixtinská kaple  s Michelangelovými freskami), čtvť Trastevere, romantické 
náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona, antický Pantheon, Fontána di Trevi, 
Španělské schody, možnost individuální večeře, noční přejezd do ČR
8. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a otví-
racím dobám.

Svatopetrské náměstí

Tre Cime di Lavaredo
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hrad Krzyztopór

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

18.09.–20.09. 3.490 3.190 2.490

SVATOKŘÍŽSKÉ HORY, ORLÍ HRADY
a další tajemná místa

1. den: - odjezd z Prahy v 0.15 hod., první naší zastávkou bude Lancut – jeden 
z nejkrásnějších renesančních zámků Polska (majitelem byl rod Potockých). Zá-
mek byl v roce 2017 opět otevřen veřejnosti. Naše téměř 2 hodinová procházka 
interiéry bude obohacena i o prohlídku zdejších stájí. Kolbuszowa - prohlídka 
skanzenu lidové východní kultury Rzesowaků a Lasowiaků, kde si prohlédne-
me způsob bydlení a života ve zdejší oblasti.
Baranow Sandomierski - krátká procházka nádherným zámeckým parkem 
a nádvořím zdejšího renesančního zámku. Sandomierz - město se „středově-
kou duší“, mj. uvidíme goticko- renesanční radnici, kupecké domy a královský 
hrad. Ubytování, večeře.
2. den: Opatow - procházka městem a prohlídka jeho podzemních částí. Od-
měnou bude nakonec sladká specialita v podobě cukrářského výrobku - Opa-
towske krowki (manufakturní výroba). Ostrowiec Swietokrzyski - podzemní 
i  nadzemních štoly Krzemionky Opatowskie – archeologická památková 
rezervace: soubor neolitických pazourkových dolů. Doly jsou od roku 2019 za-
psány na listinu UNESCO. Svatokřížské Hory (národní park) - my navštívíme 
část tzv. Sv. Kříž - významné poutní místo. Možnost výstupu na věž baziliky 
s dalekými výhledy, návštěva unikátní hrobky J. Wisniowieckiego (vojevůdce 
z 1. poloviny 17. století, jemuž se přezdívalo Kladivo na kozáky či Železná pěst). 
Výjezd na  poutní místo pomocí vláčků, sestup pěší nebo individuálně opět 
vláčkem. Ubytování na hotelu, večeře
Po večeři a po setmění odjezd na Krzystopor, jeden z největších hradů Evropy, 
jenž je opředen legendami, z nichž nás možná bude mrazit po zádech. Unikát-
ní prohlídka areálu v záři nádherných světelných efektů.
3. den: po snídaní odjezd na Olsztyn, jeden z 25 skalních hradů a obraných 
bašt, který s unikátní obrannou linií chránil tuto část Polska před napadením 
z českých zemí. Budeme pokračovat k nově rekonstruovanému královskému 
hradu Bobolice, kde si prohlédneme i  jeho interiéry. Další zastávkou bude 
jedna z největších zřícenin Evropy - Ogrodzieniec. Součástí prohlídky hrad-
ního areálu bude i prohlídka rekonstruované slovanské osady.
Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x hotelové ubytování, 2x polopenzi (snída-
ně, večeře), průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 108,- Kč, příplatek na jedno-
lůžkový pokoj 500,-Kč, 
Doporučené kapesné na vstupy: 50 PLN
Odjezdová místa: Praha (Černý most), Hradec Králové

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

POLSKO

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

24.06.–29.06. 10.590 9.590 7.990

Cena zahrnuje: dopravu busem, 5x hotelové ubytování na  jednom místě 
ve  *** hotelu Heide v  městečku Auer, 5 x polopenze (snídaně, večeře), prů-
vodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 216,- Kč, příplatek na jedno-
lůžkový pokoj 2.500,-Kč, místní taxu 8,5 EUR (platba na místě)
Doporučené kapesné na vstupy: 70 EUR
Odjezdová místa: Hradec Králové, Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Bu-
dějovice, Kaplice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

ITÁLIE
3. den: po snídani celodenní pobyt v údolí řeky Adige, charakteristické stře-
domořským klimatem, mnoha vinicemi, jabloňovými sady v pozadí se zasně-
ženými třítisícovými vrcholy. Návštěva centra Merana, procházka lázeňskou 
promenádou s  pomníkem císařovny Sissi. Přejezd k zámku Trautmannsdorff, 
jedinečné zahrady s  rybníky, promenádami, pavilonky a  množstvím květin 
a rostlin z celého světa v několika architektonických zahradních stylech. His-
torie turistiky v muzeu Turiseum. Odpoledne hlavní město stejnojmenné au-
tonomní oblasti v Dolomitech - Bolzano. Prohlídka míst, kde se stýká sever 
s jihem, dvě kulturní krajiny, německy a italsky mluvící lidé. Historické centrum, 
gotická katedrála, středověké fresky, osobní volno. Večeře v hotelu.

4. den: po snídani pojedeme do nejnavštěvovanějších provincií v oblasti Tren-
tino, která je nazývána „Brána Dolomit“. Poznáme nejhezčí údolí Dolomit Val 
di Fassa a Val di Fiemme s nejkrásnějšími výhledy na nejvyšší vrchol Dolomit, 
masív a ledovec Marmolada (3 343 m n.m.). Krásné scenérie, náhorní plošiny, 
samoty a horské vesnice v téměř nedotčené přírodě s typickým alpským vyso-
kým pohořím a údolím s řekou Avisio. Panoramatické cesty s jedinečnými vý-
hledy, dle počasí výjezd lanovkou (Sass Pordoi) s nenáročnou pěší turistikou 
dle fyzické zdatnosti. Přesun údolím Val Gardena s ladinským obyvatelstvem, 
tradičním horským zemědělstvím se zaměřením na pastevectví a dřevořezbu. 
Večeře v hotelu.
5. den: po snídani návštěva nejhezčího města jižního Tyrolska – Trenta. Pro-
hlídka katedrály svatého Vigilia, Neptunova kašna a  procházka středověkým 
centrem s úzkými uličkami. Odpoledne pobyt v největší chráněné oblasti Tren-
tina - přírodní park Adamello Brenta. Zastávka v mondénním městečku Ma-
donna Di Campiglio, v jednom z nejstarších a nejznámějších středisek v Itálii. 
Dle počasí výjezd lanovkou s nenáročnou pěší turistikou dle fyzické zdatnosti. 
Večeře v hotelu.
6. den: po snídani krátká zastávka v Brixenu u vily, kde pobýval K. H. Borov-
ský při svém nedobrovolném pobytu, a  v centru města. Dále Brennerským 
průsmykem přijedeme do Rakouska, zastavíme se ve Wattens, v muzeu zná-
mého broušeného křišťálu, kde si prohlédneme kouzelný podzemní svět 
Swarovski plný blyštivé nádhery s největším křišťálem na světě. Průjezd Ra-
kouskem, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
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Sass Pordoi

zahrady u zámku Trauttmansdorff
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY POLSKO

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

06.–07.06. 2.890 2.690 2.490
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KRÁSY POLSKÝCH ZAHRAD, 
PARKŮ A ARBORET

1.den: odjezd v  časných ranních hodinách z Českých Budějovic přes Prahu 
a Hradec Králové do  Polska, Wojslavice - první naší zastávkou bude jedno 
z největších arboret ve střední Evropě, které spravuje Wroclawská univerzita. 
I  letopočet založení 1821 řadí tuto botanickou zahradu mezi nejstarší nejen 
v Polsku. Na ploše 65 hektarů je soustředěno 2.500 druhů dřevin a 3500 dal-
ších rostlin. Prioritní postavení zde mají kolekce rododendronů, lilií a zimostrá-
zů. Úvodní část prohlídky bude komentovaná. Wroclaw - dalším kvetoucím 
skvostem bude Wroclawská botanická zahrada s bohatou sbírkou mj. vodních 
rostlin. Po prohlídce si v odpoledních hodinách uděláme vycházku do centra 
města spojeného s bohatou historií i  třeba s pohádkovým světem trpaslíků, 
kterých je po Wroclawi rozeseto několik stovek. Odjezd na ubytování, večeře.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu v Gliwicích, 1x polo-
penzi (snídaně, večeře), průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 72,- Kč, příplatek na jednolůž-
kový pokoj 650,- Kč 
Doporučené kapesné na vstupy: 50 PLN
Odjezdová místa: České Budějovice, Písek, Tábor, Votice, Benešov, Praha (Čer-
ný most), Hradec Králové 

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

2. den: po snídaní odjezd na zámek Plawniowice, bývalé sídlo magnátského 
rodu Ballestrémů, jenž v posledních letech prošel generální rekonstrukcí. Pro-
hlídka zámku. Pisarzowice - zde navštívíme Japonskou zahradu pana Pudelky, 
který zde mj. i prodává produkty do zahrad, a to především dřeviny. Goczal-
kowice – Zdroj jsou poslední naší zastávkou, zde si prohlédneme ukázkové 
zahrady Kapias, ve kterých se seznámíme se zahradními úpravami z celého 
světa. Prodejny květin a zahradních doplňků patří svým rozsahem k největším 
v Polsku – zanícení příznivci, počítejte s možností větší útraty. V prodejnách 
zahrad Kapias i u pana Pudelky se dá platit kartou i hotovostí v CZK. Návrat 
do ČR v pozdních večerních hodinách.

Wojslavice

Wroclaw

PERLY POLSKÉHO SEVERU
Mazurská jezera, Gdaňsk, Toruň

Termín Cena za osobu ve 2-lůžkovém pokoji
12.08.–17.08. 6.690,- Kč

1. den: odjezd z Českých Budějovic ve večerních hodinách.
2. den: v  ranních hodinách příjezd do  oblasti Mazurských jezer, která je 
právem považována za  jeden z přírodních skvostů Polska (okolo 2 000 jezer 
propojených soustavou kanálů a  říček), plavba jezerní krajinou, dále pře-
jezd do nedaleké vesničky Gierłoż, kde se nachází proslulé „Hitlerovo Vlčí 
doupě“ (komplex bunkrů, kde Hitler za 2. sv. v. strávil přes 850 dní), zastávka 
u poutní baziliky Święta Lipka, ve které se nacházejí ojedinělé pohyblivé var-
hany z r. 1712, ubytování.
3. den: po snídani prohlídka hradu Lidzbark Warmiński (jednoho z nejlépe do-
chovaných pruských hradů), poté se vydáme do přístavního města Frombork 
nad Viselským zálivem. Návštěva katedrály Nanebevzetí P. Marie s  pro-
slulou akustikou a kostela sv. Ondřeje, ve kterém je pohřben Mikuláš Kopernik. 
Prohlídka města Gdaňsk, ubytování. Podvečerní procházka historickým městem 
ležícím na pobřeží Baltského moře obklopeným přístavem i plážemi (Dlouhý trh, 
Neptunova fontána, radnice se zvonkohrou, apod.). Ubytování, možnost večeře.
4. den: snídaně, Sopoty – ranní procházka kolem přístavního mola. Odjezd 
na hrad Malbork (UNESCO), považoveném za největší gotickou cihlovou stav-
bu na světě (cca 3hodinová prohlídka, při níž se seznámíme se životem křižáků 
a zhlédneme ojedinělou expozici jantaru). Na závěr dne krátká fotopauza u další-
ho z křižáckých hradů – Kwidzin. Ubytování.
5. den: snídaně, návštěva města Toruń (UNESCO) s  výborně zachovalým 
středověkým středem města, tajemnými uličkami, proslulými sladkými perní-
kovými dobrotami i  pomníkem nejslavnějšího rodáka – Mikuláše Koperníka. 
Odpoledne návštěva novogotického zámku Kornik, který je považován 
za  jeden z  nejkrásnějších v  Polsku – zámek obklopuje 40 hektarové arbore-
tum – největší a nejstarší v Polsku; krátká večerní procházka městem Poznaň 
s nejstarší polskou katedrálou (katedrála sv. Petra a Pavla); možnost individuální 
večeře, odjezd do ČR.
6. den: příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: 3 noci v 3* hotelech, 3x snídani, dopravu busem, průvodce.
Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 2.100,- Kč, vstupné do na-
vštěvovaných objektů (cca 210 ZL), komplexní cestovní pojištění 216,- Kč / os.
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice, 
Hradec Králové, Náchod

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Gdaňsk
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ČESKÁ REPUBLIKA

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž. pok.

Cena za osovu.
ve 3.-4. lůž. pok.

17.10.–18.10. 2.190 2.090

MARCHEGG A UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
- města Přemysla Otakara II.
krále železného a zlatého

1. den: ráno odjezd z  ČR do  Rakouska, po  Marcheggu a  okolí nás provede 
p. PhDr. Petr Skácel. Nejprve vystoupáme na  Hainburský hrad (upravenou 
zříceninu s obnovenou kaplí), kde údajně došlo ke svatbě Přemysla Otakara II. 
s Markétou Babenberskou (vyženil tím Rakousko, Štýrsko a Korutany). Pohled 
z hradu stojí určitě za to: uvidíme na Vídeňskou pánev, keltské sídliště na kop-
ci naproti, louky pod Děvínem, kde do-
šlo k bitvě o Velkou Moravu, tok Dunaje 
a  málo známý pohled na  Bratislavu. 
Marchegg - ve městě je Vídeňská brána, 
kterou dal Otakar vystavět (kromě jiné-
ho) a  na náměstí je také kostel, zamýš-
lená první katedrála v Dolním a Horním 
Rakousku. V jednání bude možnost přijetí 
na místní radnici. Uvidíme zvenku zámek 
(v rekonstrukci), který stojí na  místě pů-
vodní tvrze. V  zámku je ve  dvou budo-
vách vlastivědné muzeum a  v něm je 
umístěna i  malá expozice o Přemyslu 
Otakarovi. Zastavíme se  u  památníku 
bitvy na  Moravském poli, která  byla 
svedena 26. srpna 1278 (na den sv. Rufa) 
v odpoledních hodinách na pravém bře-
hu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen.
Přejezd do  Bzence, kde budeme ubytováni. Vypravíme se  na  vrchol kopce 
Starý hrad, kde byla na místě gotického hradu postavena kaple sv. Floriána 
a sv. Šebestiána, odkud se nabízí krásný pohled na Bzenec a okolí. Pro zájem-
ce posezení ve vinném sklepě pana Jakši za doprovodu cimbálové muziky.
2. den: po  snídani přejezd do  Uherského Hradiště. Odborný průvodce 
Dr. Rašticová nás seznámí s historií města, které bylo založeno roku 1257 čes-
kým králem Přemyslem Otakarem II. a opatem Harlibem z Velehradu. Prohléd-
neme si památky spojené se  vznikem města (farní kostel ze 13.století, dvě 
náměstí, Starou radnici, opevnění města atd, navštívíme také zdejší Slovácké 
muzeum, Galerii Joži Uprky,v jezuitské koleji a místní informační centrum s ex-
pozicí o dějinách města.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu v Bzenci, 1x snídaně, 
průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 72,-Kč, příplatek na jednolůž-
kový pokoj 400,-Kč, posezení ve sklípku (degustace vín, večeře, neomezená 
konzumace vína, cimbálová hudba) 600,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 25 EUR a 400,-Kč
Odjezdová místa: České Budějovice, Písek, Tábor, Votice, Benešov

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

PAMÁTKY JIŽNÍ MORAVY
a zahradnický veletrh Tulln

1. den: odjezd v  ranních hodinách. Dopoledne zastávka u barokního zámku 
v Jaroměřicích nad Rokytnou („české Versailles“). Prohlídka exteriéru zámku 
se zahradami (Přírodně krajinářský park + Zásobní zahrada). Odpoledne stráví-
me v oblasti Národního parku Podyjí - nenáročná vycházka na vyhlídku Devět 
mlýnů s nádherným pohledem na meandry řeky Dyje a na nejznámější historic-
kou vinici Šobes. V Šatově možnost prohlídky Malovaného sklepa a naučné vini-
ce u Moravského sklípku. V podvečer prohlídka Louckého kláštera ve Znojmě 
– monumentální dílo s muzeem vinařství a bednářství, organizovaná prohlídka 
štukových sálů a sklepů včetně ochutnávky vína a nákupu suvenýrů. Možnost 
nákupu vín Znovín Znojmo. Ubytování a večeře v pensionu v Šatově.
2 .den: po  snídani přejezd do  rakouského městečka Tulln an der Donau. 
Celodenní návštěva mezinárodního zahradnického veletrhu s  největší 
evropskou květinovou přehlídkou, nezapomenutelný zážitek pro všechny mi-
lovníky květin a rostlin. S více než 200.000 květinami se celá jedna hala promě-
ní v moře barev, tvarů a vůní, inspirace pro nejkrásnější fotografické motivy. 
Jedná se o nejlepší místo a nejdůležitější termín všech zahrádkářů a profesio-
nálních zahradníků, účastní se 530 vystavovatelů z deseti zemí. Na 85 000 m 
výstavní plochy najdete vše krásné pro zahradu: květiny, rostliny, ovoce, zeleni-
nu. Na jednom místě najdete nejlepší tipy, triky a podněty týkající se plánování, 
utváření, výbavy zahrady a péče o ni. V ceně vstupenky jsou i zdejší tematicky 
laděné Zahrady Tullnu, které inspirují zahrádkáře - více než 50 vzorových za-
hrad, cesta do korun stromů 30 m nad zemí, lesopark u Dunaje s upravenými 
říčními rameny. Pro zájemce bude cca od 15:00 do 18:00 hodin připravena pěší 
prohlídka historického města Tulln - monumentální památník Nibelungů 
u Dunaje, muzeum místního rodáka, malíře Egona Schieleho, jezdecká socha 
císaře Marka Aurelia, Porta principalis dextra, Karner - románská pohřební kaple 
u kostela Sv. Stefana, hlavní historické náměstí s radnicí. V 18:00 hodin odjezd 
od areálu výstaviště, návrat do České republiky ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x hotelové ubytování v pensionu Šatovské 
Lípy, 1x polopenzi (snídaně, večeře), průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 72,-Kč, příplatek na  jedno-
lůžkový pokoj 500,-Kč, vstupné do historických objektů (200,-Kč) a na veletrh 
v Tullnu skupinové vstupné (cca 12 EUR), 6–18 let (3 EUR), do 6 let zdarma
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č.Budějovice, Třeboň

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

05.09.–06.09. 3.190 2.990 2.490

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Zájezd byl iniciován Společností Města Otakarova z Českých Budějovic 
(www.mestaotakarova.cz), která se  také podílí na  propagaci zájezdu, 
kterým si zájemci o historii ještě více uvědomí velikost krále Přemysla 
Otakara II, který založil na  35 měst, mezi jinými i  rakouský Marchegg 
a Uherské Hradiště na Moravě.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

03.10.–04.10. 2.890 2.490 2.290

Termín 1. a 2. os.  
na lůžku

Dítě do 12 let
na přistýlce

3. dosp. os.
na přistýlce 

15.08.–22.08. 11.590 8.990 9.990

Přečtete si něco z doporučené literatury ?
David Jan Žák: Návrat krále Šumavy, Pavel Moc: Výstřely na šumavské hranici 
1949–51, Martin Sichinger: Smrt krále Šumavy, Ota Pavel: Výstup na Eiger, 
povídka „Baroni na kolech“
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Kaple Panny Marie, Stožec

ZA KRÁLEM ŠUMAVY

1. den: odjezd z Č. Budějovic v 8:30, první zastávkou bude návštěva zámku 
Dub u Prachatic, expozicí Vás osobně provedou majitelé zámku manželé 
Battagliovi, přejezd na  Šumavu přes Prachatice a  Volary do  Českých Žlebů 
u Volar, oběd v  restauraci hotelu České Žleby (není v ceně zájezdu), setkání 
s lektorem - místním průvodcem, který nás provede místy „železné opony“ spo-
jených s historií 50. let 20. století. Uvidíme České Žleby, hřbitov, místo, kde stál 
kostel sv. Anny, kasárna Pohraniční stráže, zastavíme se u zastávek Naučné stez-
ky železné opony, uvidíme základy domů zaniklých obcí, které byly po válce vy-
sídleny (Kamenná Hlava, Dolní Casov), dojdeme až k hraničnímu Mechovému 
potoku, který je hranicí mezi ČR a Bavorskem. Uvidíme místa, spojená s tragedi-
emi, které s sebou přinesla 50. léta 20. století. Cca 8 km pěšky. Navečer přejezd 
do Kubovy Hutě (nejvýše položená železniční stanice v České republice), uby-
tování, před večeří možnost návštěvy hotelového bazénu, po večeři posezení 
v konferenční místnosti s promítáním k tématu akce.
2. den: po snídani odjezd autobusem na parkoviště pod Třístoličník z němec-
ké strany, budou se nabízet vyhlídky z Třístoličníku (1.302 m n.m.) a z Hochsteinu 
(1.332 m n.m.). Cca 3 km chůze. Odpoledne přejezd do  Haidmühle/hraniční 
přechod do  Nového údolí (muzeum Železné opony), možnost oběda, trasu 
Nové Údolí - Stožec můžete jít pěšky (4km) nebo vlakem, ze Stožce bude násle-
dovat lehká túra (cca 8 km) na Stožeckou skálu se Stožeckou kaplí, uvidíte 
i nově otevřenou Křížovou cestu ke Stožecké kapli. Po skončení programu od-
jezd zpět do Českých Budějovic s příjezdem v cca 19:00.
Program bude uzpůsoben počasí.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x hotelové ubytování, 1x polopenzi 
(snídaně, večeře), průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 72,-Kč, příplatek 
na jednolůžkový pokoj 500,-Kč, 
Doporučené kapesné na vstupy: 200,-Kč/10 EUR
Odjezdové místo: České Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

Ubytování: hotel Kristián*** na Kubově Huti, ve dvoulůžkových pokojích 
s možností přistýlky. V objektu je restaurace a bazén.

SLOVENSKO
SLOVENSKO
Vysoké Tatry - Slovenský ráj - Pieniny 
vysokohorská turistika a termály 

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve 2-lůžkovém pokoji v hotelu Satel *** v Pop-
radu, 7x polopenze (snídaně bufet, večeře – 3 chodová), autobusová doprava 
včetně 6 výletů, průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 288,-Kč, 1-lůžkový pokoj 
2.500,-Kč, * lanovka Skalnaté pleso – Lomnický štít – 850,-Kč / dosp. os, 610,- Kč 
/ dítě 6–12 let, do 6 let zdarma (nutno se přihlásit již při sepsání přihlášky)

Doporučné kapesné na vstupy a lanovky: 85 EUR
Nástupní místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice, Třeboň, 
J. Hradec, Pelhřimov, Humpolec, Brno

Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu 38

1. den: odjezd z ČR v sobotu v ranních hodinách, cestou v Pováží prohlídka 
hradu Strečno, ubytování v Popradu
2. den: Štrbské pleso: TV Popradské pleso – Žabie pleso, Rysy 2.499 m, 
LV Štrbské pleso – Popradské pleso - Hincovo pleso, na zpáteční cestě u Pop-
radského plesa návštěva hřbitova obětí hor
3. den: NP Pieniny - 1,5 hodiny plavba na vorech (na pltích) po Dunajci, koliba 
Goralský dvor, Červený klášter, návštěva Czorsztynského jezera na polském 
území, Kežmarok (prohlídka města)
4. den: Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso (pěšky nebo lanovkou) – lanovkou 
na *Lomnický štít. TV Zámkovského chata – Téryho chata – (pro velmi zdatné tu-
risty Priečné sedlo – Zbojnická chata), St. Smokovec, LV Skalnaté pleso – Studeno-
vodské vodopády – Hrebienok (dolů pěšky nebo lanovkou) – St. Smokovec
5. den: Vrbov - termální koupaliště (nebo individuální turistika: viz 6.den)
6. den: individuální turistika: (TV Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso (lanov-
kou) – Velká Svišťovka – Zelené pleso – Bielé pleso – Bielé Vody, další možnosti 
poradí průvodce např. TV Kriváň (2.494 m), TV Štrbské pleso – Furkotský štít – 
Bystré sedlo – Kozie plesa – vodopád Skok – Štrbské pleso, LV – Štrbské pleso 
Mlynickou dolinou k vodopádu Skok
7. den: Slovenský ráj – TV Podliesok – Čingov (prielom Hornádu), TV – roklina 
Suchá Belá, LV – Kláštorisko 
8. den: na zpáteční cestě 3 hodinové koupání v lázních Bešeňová, v nočních 
hodinách příjezd do ČR

Poznámka: 
TV: těžká varianta, vyžaduje dobrou fyzickou kondici, cestou jsou žebříky, stupy a řetězy
LV: lehká varianta – vhodné pro rodiny s malými dětmi atd.

V  případě špatného počasí bude program upřesněn: Poprad – Aquacity 
(aquapark) www.aquacity.sk, (20 minut pěšky od hotelu), Belanská jeskyně, 
Levoča – kostel sv. Jakuba s gotickým oltářem mistra Pavla (UNESCO), Spišský 
hrad (nejrozsáhlejší hradní zřícenina ve střední Evropě)
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Štrbské pleso

zámek Dub u Prachatic
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SLOVENSKO
TRADIČNÍ HUSÍ HODY
VE SLOVENSKÉM GROBU
a gastronomie Malých Karpat

1.den: odjezd ráno z Rakovníka, Prahy a Č. Budějovic přes Moravu na Slovensko
Smolenice – prohlídka výrobny včeloviny a medoviny firmy Včelco s r.o. 
V kouzelné atmosféře degustační místnosti s výhledem na Smolenický zámek 
nám budou představeny různé druhy medovin a  včeloviny, medový destilát 
Medovec, ale i medové pivo Medobeer, které se ve firmě vyrábí dle vlastních 
receptur. S Včelovinou Speciál firma v roce 2013 v Kyjevě na světovém kongresu 
Apimonia získala zlatou medaili. Oběd. Horné Orešany – ochutnávka vín 
ve  vinařství Vino Dious, večer příjezd do  Slovenské Grobu, obce, která je 
vyhlášená chovem hus a  kachen a  pořádáním vynikajících husích hodů. 
Ubytování. Slavnostní večeře – rozšířené husí menu, večeře s  husou – 
předkrm, polévka, ¼ pečené husy, lokše, zeleninový talíř (nápoje za příplatek), 
k poslechu i k tanci nám zahraje hudba.

Termín
Cena 

za 1. a 2.os.
ve 2-lůžk. pokoji

Cena 
za 3. dosp.osobu

na přistýlce

Dítě 
do 10 let

na přistýlce
14.11.–15.11. 3.990 3.890 3.200

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v pensionu v pensionu Husa-
čina ve 2-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 1x polopenze 
(snídaně, večeře), průvodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 72,- Kč, příplatek na jednolůž-
kový pokoj: 300,- Kč.

Doporučené kapesné na vstupy: 33 EUR (vstup do navštívených objektů 
a ochutnávky vín)

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice, 
Třeboň

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

2.den: Modra – modranská keramika, vzdělávací exkurze, mohyla Milana 
Rastislava Štefánika (spoluzakladatele československé republiky v roce 1918) 
na Bradle, Skalica – kulturní dům Jurkoviče, rotunda sv. Juraja a  farní kostel, 
odjezd do ČR s příjezdem do Prahy v pozdních večerních hodinách

Štefánikova mohyla

Slovenský Grob

1. den: odjezd v časných ranních hodinách. Dopoledne zastávka v městečku 
MONDSEE. Procházka nebo projížďka vláčkem do centra města. Prohlídka ba-
ziliky sv. Michaela a přístaviště u jezera Mondsee. Poté přejedeme do oblasti 
Salzburku a německého BERCHTESGADENU, kde navštívíme známé „HITLE-
ROVO ORLÍ HNÍZDO“ (1.834 m n. m.) umístěné v horské oblasti s překrás-
nými pohledy na okolní Alpy. Zastavíme se u nedalekého jezera KÖNIGSSEE, 
kde si prohlédneme ulici plnou suvenýrů s možností nákupu a přístaviště u je-
zera. Dále zavítáme do známého rakouského turistického městečka LOFERU. 
Po procházce tímto malebným městem následuje odjezd do MAISHOFENU 
na ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
2.den: po snídani krátce navštívíme místní MLÉKÁRNU PINZGAU, kde bude-
te moci ochutnat místní sýry. Možnost nákupu. Dále průjezd známým údolím 
KAPRUNER TAL, kde se  nachází mohutné vodní dílo tří přehrad až ve  výš-
ce 2040 m n. m. Na  místo se  dostaneme tunely, horskou krajinou, místními 
busy a největším otevřeným výtahem světa pro 185 osob, jedoucím po svahu. 
Shlédneme zajímavé, technické vymoženosti a  úchvatné přírodní scenérie. 
Pokračovat v programu budeme k soutěsce SIGMUND – THUN KLAMM, kte-
rou vytvářela cca 14000 let říčka vytékající z KLAMMSKÉHO JEZERA. Jedná 
se o 320 metrů dlouhou cestu po dřevěných schodech podél stěny soutěsky 
nad dravou říčkou. Poté odjezd do romantického údolí VYSOKÝCH TAURŮ, 
na jehož konci jsou mohutné KRIMMELSKÉ VODOPÁDY. Podél této kaskády 
vodopádů řeky Ache (3,5 km) se můžete vydat pešky nebo minibusem. Před 
návratem na ubytování navštívíme městečko ZELL AM SEE (platí pro 3denní 
program) a jeho přilehlé jezero. Ubytování, večeře, nocleh. 
3. den*: (platí jen pro 4denní program 3.7. – 6.7.): Po snídani odjez do oblasti 
KAPRUNSKÉHO MASIVU, kde vyjedeme lanovkou do výše 1.800 m nebo 3.000 
m na vrchol ledovce. Při zastávkách a z vyhlídek můžeme vidět vrcholky Vyso-
kých Taurů, zelená údolí a při troše štěstí potkáme i kamzíky nebo sviště. Odpo-
ledne následuje turistický program zaměřený na odpočinek a relaxaci. Například 
procházky na okolní vrcholky ZELL AM SEE, nebo MAISHOFENU v kombinaci 
lanovky a pěší túry. Možnost procházky kolem Zellerského jezera, nebo koupání 
v termálním komplexu TAUERN SPA s několika bazény, vířivkami, proudy, 
saunami atd. Před návratem na  ubytování krátce navštívíme městečko 
ZELL AM SEE. Projdeme se historickým centrem a zavítáme k malebnému, stej-
nojmennému jezeru. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh. 
3/4. den – odjezdový den: po snídani odjezd do západní části DACHSTEIN-
SKÉHO MASIVU, přes malebné rakouské vesničky, romantickou přírodou, 
k  horskému jezeru GOSAUSEE pod ledovcem DACHSTEIN. Procházka 
podél jezera (1 hod.) nebo výjezd lanovkou na okolní vrcholky ZWIESELAM 
(1.587 m n. m.). Dále návštěva světoznámého městečka HALLSTATT, ležícího 
nad stejnojmenným ledovcovým jezerem, po kterém se můžeme projet lodí. 
Po prohlídce tohoto rakouského klenotu se vydáme zpět do ČR. Příjezd do ČR 
ve večerních hodinách (cca o 21:00 hod. do Prahy a svozem z Českých Budějo-
vic do Brna či Plzně cca do 21:00 hod.).

OKRUH RAKOUSKEM k jezerům,
vodopádům a do malebných vesniček

Krimmelské vodopády

Königsee

RAKOUSKO
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1. den: odjezd ráno z Prahy přes ČB do Rakouska, oblast Tauplitz ve Štýrsku 
– Tauplitzalm – jedinečná náhorní plošina ve výšce 1.650 m. Lehká turistika 
kolem Šesti jezer, event. Výstup na Lawinenstein 1.996 m, ubytování, večeře
2 .den: Tauplitzalm – výstup na horu Traweng 1.981 m n. m. (cca 3 hodiny) – 
Štýrské jezero – krásný výhled na jezero, delší variantou je výstup na Gr. Tragl 
2.179 m n.m., (cca 5 hodin), večeře
3. den: po snídani busem:
a) z Obertraunu lanovkami na  Krippenstein – 2.108 m, „Jeslový kámen“ 

- senzační vyhlídka v Alpách ve tvaru ruky, která ční na Krippensteinu nad 
více než 400 m hlubokou propastí, zážitková turistická stezka atd. Turistika 
pod masivem Dachsteinu, po návratu večeře

b) v případě špatného počasí: návštěva Hallstattu (UNESCO), prohlídka sol-
ných dolů, města a kostnice, odpoledne z Obertraunu lanovkou na stanici 
Schönbergeralm k prohlídce Velké ledová jeskyně a Mamutí jeskyně.

4. den: po snídani odjezd do oblasti Dachsteinu: atrakce číslo 1 ve Štýrsku 
– lanovkou Hunerkogel až do  výšky 2.694 m (lanovka překoná za  pět mi-
nut výškový rozdíl 1.000 m, v lanovce je i podlahové skleněné okno, možná je 
i „cabrio“ jízda na „terase“ lanovky. Dále navštívíme jednu z nejatraktivnějších 
vyhlídkových plošin v  Alpách – vyhlídka „Sky Walk“ s  prosklenou podlahou 
cca 300 m nad propastí nad stěnou Dachsteinu. V roce 2015 byl otevřen víc jak 
100 metrů dlouhý visutý most a další vyhlídková prosklená platforma „Schody 
do prázdna“. – Zážitkem je prohlídka Ledového paláce - Eispalast (např. Křišťá-
lové katedrály“ atd.). V případě pěkného počasí doporučujeme lehké putování 
po ledovcích po vytyčené trase na Dachsteinskou vyhlídku, na jejímž úpatí 
leží chata Seethallerhütte – turistika pod majestátnými vrcholy Torstein, Mit-
terspitze a Dachstein 2.995 m, dolů zpět opět lanovkou, večeře

TURISTIKA v OBLASTI DACHSTEINU  
Hallstatt a Tauplitz
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Tauplitzalm - v pozadí masiv Dachsteinu

Termín Cena  
za 1. a 2. os.

3. osoba  
na přistýlce

dítě 6–15 let
na přistýlce

dítě do 6 let
na přistýlce

12.08.–16.08. 7.490 6.490 5.690 3.200

Cena zahrnuje: 4x ubytování ve *** hotelu Berghof v Tauplitzalm ve dvoulůž-
kových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 4x polopenze, dopravu auto-
busem vč. mýta na Tauplitzalm, průvodce

Cena nezahrnuje: komplex. cest. pojištění 180,- Kč, 1-lůžkový pokoj 1.900,- Kč
Doporučené kapesné na lanovky a vstupy: cca 90 EUR
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38
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Hunerkogel – pohled na Dachstein

RAKOUSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x/3x ubytování v hotelu nebo depan-
danci s polopenzí, průvodce a služby CK, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: pokoj se sprchou/WC 800,- Kč/os./*1.000,- Kč/os., jedno-
lůžkový pokoj 800,-Kč/*1.000,- Kč, cestovní pojištění vč. storna Allianz 108,- Kč/
os./*144,- Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupy: 3 dny cca 70 €/ 4 dny cca 130 € (např. doprava 
busem na Orlí Hnízdo, lanovky, vodopády, termální park, Kaprun, přehrady atd.).
Nástupní místa bez příplatku: Praha, Žebrák, Beroun, Hořovice, Příbram, Písek, 
České Budějovice. Výstupní místa: po trase České Budějovice, Písek, Praha, dále 
svoz z Českých Budějovic do Tábora, Pelhřimova, Jihlavy, Brna, nebo do Plzně. 
Nástupní místa za příplatek 500 Kč/os.: nástup Brno / výstup Praha 
(výstup v Brně není možný), Jihlava, Humpolec, Pelhřimov, Tábor, Plzeň.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

Termín Cena
29.05.–31.05. 3.990
26.06.–28.06. 3.990
03.07.–06.07. 4.990*
17.07.–19.07. 3.990

07.08.–09.08. 3.990
28.08.–30.08. 3.990
11.09.–13.09. 3.990
25.09.–27.09. 3.990

5. den: po snídani busem do Bad Aussee podél jezera Grundlsee do Gössl, 
odsud pěšky naučnou stezkou podél potoka Toplitz Bach cca 30 minut ke To-
plitzsee, lodí po jezeře a dále ke Kammer See (pramen řeky Traun a vodopád), 
odjezd do ČR, příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách
Během pobytu možnost navštívit lázně Grimming Therme v Bad Mitterdorf.

TURISTIKA PODÉL RAKOUSKÝCH 
HISTORICKÝCH ŽELEZNIC 
Semmering – 1. železnice zapsaná 
v UNESCO

1.den: odjezd v  ranních hodinách z  ČR do  Dolního Rakouska, dojedeme 
na nádraží klimatických lázní Puchberg am Schneeberg (585 m n.m.), odkud 
pojedeme zubačkou o rozchodu 1000 mm moderními motorovými vozy 
Salamandr 40 minut do nejvýše položeného nádraží Rakouska, pod masiv 
hory Schneeberg, do nadmořské výšky 1.795 m. 

Kalte-Rinne Viadukt

Semmerinská horská dráha je 41,7 kilometrů dlouhá rakouská železnič-
ní trať, která vede z  Gloggnitz přes Semmering do  města Mürzzuschlag. 
Semmeringbahn byla první evropskou horskou železnicí s normálním 
rozchodem. Je považována za první skutečnou horskou železnici na svě-
tě. V r. 1998 jako první svého druhu byla zapsána do seznamu kultur-
ního dědictví UNESCO.
Na trati je 14 tunelů, 16 viaduktů (i dvoupatrové), vlaky přejíždí i 118 men-
ších kamenných a 11 železných mostů. Celková délka údolí a propastí, přes 
které vlaky projíždí po viaduktech a mostech, je 1,6 km. Nejdelším viaduk-
tem je s  délkou 228 metrů  Schwarza-Viadukt, nejvyšší je  Kalte-Rinne 
Viadukt vysoký 46 metrů. Celková délka tunelů je 4,5 km, nejdelší z nich 
jsou vrcholový starý  Semmeringtunnel  s délkou 1  431  metrů a  nový 
Semmeringtunnel 1 512 m, nejkratší je pouze čtrnáctimetrový Krausel-
tunnel (13,55 m). Nejvyšší stoupání trati je 28 ‰.
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RAKOUSKO NĚMECKO
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Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování ve  **** hotelu Sporthotel 
v  Semmeringu, 2x polopenzi (snídaně, večeře) průvodcovské služby, služby 
odborného pracovníka na železnice

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: 108,-Kč, jízdné ve  vlacích, 
jednolůžkový pokoj 800,-Kč,
Povinný příplatek na jízdy vlaky: objednejte si hned při sepsání smlou-
vy, na místě již nebude možné jízdu vlaky doobjednat. Puchberg - Schneeberg 
(zpáteční) 1.000,-Kč, Payerbach-Hirschwang 200,-Kč
Doporučené kapesné: na muzea a další vlaky 40 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Písek, Tábor, Benešov, Praha, Třeboň

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

18.09.–20.09. 4.450,- 4.150,- 3.450,-

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
nad 10 let na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

17.04.–19.04 4.450,- 4.150,- 3.450,-

PUTOVÁNÍ PO ÚZKOKOLEJNÝCH 
DRÁHÁCH V SASKU
a 11. setkání parních lokomotiv 
v Drážďanech

Cena zahrnuje: doprava busem, 2x ubytování ve  3* hotelu v  Drážďanech, 
2x snídaně, průvodcovské služby, služby odborného pracovníka na železnice

Cena nezahrnuje: jízdné ve vlacích, vstupné na Setkání parních lokomotiv v Dráž-
ďanech, jednolůžkový pokoj 800,- Kč, komplexní cestovní pojištění: 108,- Kč
Doporučené kapesné na vstupy: 50–90 EUR
Odjezdová místa: České Budějovice, Písek, Tábor, Benešov, Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 30

1. den: odjezd z ranních hodinách do východního Krušnohoří v Německu, kde 
pojedeme Weisseritzkou dráhou, nejstarší německou úzkokolejkou, která je 
v provozu od roku 1883. Rozmanitostí krajiny patří trať k nejkrásnějším v Evro-
pě. Pojedeme z krušnohorských lázní Kipsdorf kolem přehrady Malter a Rabe-
nauským údolím do Freital - Hainsbergu blízko Drážďan. Navečer využijeme 
horskou dráhu v Drážďanech, lanovou dráhu z roku 1901, která je nejstarší 
visutou lanovkou na světě. Z horní stanice v Oberloschwitzu si můžete ze střeš-
ní terasy vychutnat fantastický výhled na Drážďany. Ubytování, volno
2. den: účast na 11. drážďanském setkání parních lokomotiv, možnost zú-
častnit se speciální jízdy parních vlaků, například: Drážďany-Freiber-Drážďany, 
Drážďany – Bad Schandau – Sebnitz – Neustadt/Sa.-Drážďany (v době tisku ka-
talogu nebyl přesný program k dispozici, upřesnění na webových stránkách), 
prohlídka dopravního muzea v Drážďanech, ubytování, volno
Odpoledne pro zájemce odjezd autobusem do lázní Bad Schandau a odsud 
8 km meziměstskou tramvajovou dráhou Kirnitzschtalbahn z  lázní Bad 
Schandau údolím Kirnitzschtal až do konečné stanice Lichtensteinský vodo-
pád. Ze stanic v údolí vedou turistické trasy k nádherným skalám a vyhlídkám, 
jako třeba k vrchům Malý a Velký Winterberg, Opičím a Zjizveným kamenům 
nebo ke Kravínu, skalní bráně vysoké 11 metrů.
3. den: po snídani odjezd do Žitavy (Zittau), po krátké prohlídce středu měs-
ta odjezd vlakem do Oybinu lázeňské městečko, jemuž dominuje mohutná 
stolová hora se zbytky významného hradu, který patřil českým králům, a kláš-
tera. Jonsdorf – klimatické lázně s nádherným okolím. Krátký výstup na skalní 
útvar Nonnenfelsen se širokým výhledem. Odjezd do ČR, příjezd ve večerních 
hodinách.

Na vrcholu Schneebergu se nabízejí 2 pěší trasy: kolem Elisabetiny kaple – krat-
ší trasa vede k chatě Damböckhaus a přes vrcholek s křížem nazpět na nádraží 
(cca 60–75 minut), delší a náročnější trasa vede od stejné chaty Damböckhaus 
k chatě Fischerhütte (od nádraží cca 1 hodina) a dále přes vrchol Klosterwap-
pen (což je hlavní vrchol masivu Schneeberg a nejvyšší hora Dolního Rakous-
ka) zpět na nádraží cca 60–75 minut. Odjezd do Semmeringu na ubytování
2.den po  snídani se  ze Semmeringu 970 m n.m. sedačkou se  vyvezeme 
na vrchol Hirschenkogel (1.340 m), odkud je z  rozhledny Millenium impo-
zantní rozhled na průsmyk Semmering a dále na hory Schneeberg a Rax. Sje-
deme lanovkou dolů a autobusem se dovezeme do Semmeringu na vlakové 
nádraží, kde začíná naučná turistická stezka cca 9 km (4–6 hodiny chůze) 
podél železnice až do Breitensteinu. Nadchnou Vás určitě 2 vyhlídky: Do-
pplereiterwarte se zvláštním pohledem na železnici Semmering a z vyhlíd-
ky 20-Schilling-Blick je možné vidět velice působivý poschoďový viadukt 
„Kalte Rinne“, nazpět z  Breitensteinu se  svezeme regionálním vlakem 
do Semmeringu. Ubytování v Semmeringu.
3. den: po snídani se přesuneme do Mürzzuschlagu am Semmering (cca 
20 km od Semmeringu), kde je Südbahn Museum (www.suedbahnmuseum.
at), potom přejedeme do  Glognitz, kde se  nachází jeden ze dvou portálů 
nového železničního tunelu Semmering, který bude dokončen v  roce 2022 
a  jehož délka bude 24 km. V místním infocentru (www.oebb.at/semmering) 
se detailně seznámíme s touto impozantní železniční stavbou.
Zajedeme také do  Payerbach-Reichenau se  známým viaduktem, kde 
se dráha otáčí o 180 stupňů. Tamější výpravní budova z kamene patří k těm 
nejkrásnějším, jaké můžete v Rakousku spatřit.
Svezeme se historickou električkou Höllentalbahn (www.lokalbahnen.at) 
z Payerbachu odj. 14:25 do Hirschwangu:, příj. 14.50, odsud odjezd do ČR 
s příjezdem ve večerních hodinách
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zubačka na Schneeberg (v pozadí)

vyhlídka 20-Schilling-Blick
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY RUMUNSKO

Termín Cena za osobu 
ve 2-3 lůžkovém pokoji

23.08.–30.08. 8.990

1. den: odjezd v podvečerních hodinách z ČR, přes Rakousko, Maďarsko do Ru-
munska
2. den: ráno příjezd do  Timisoary, prohlídka města, poté přejezd do  Banátu 
do české vesnice Sv. Helena. Procházka na Bílou skálu s výhledy na Dunaj a hrad 
Golubac v Srbsku. Přejezd na ubytování do Gerniku. Ubytování, večeře, nocleh.
3. den: po snídani pojedeme na prohlídku vesnice Gernik. Místní průvodce 
nás seznámí s životem v obci i v regionu v Českém stavení s muzejní expozicí. 
Procházka obcí kolem mlýnku (technické raritě Banátu). Po návratu přibližně 
hodinová procházka kolem křížové cesty, odkud je mnoho krásných pohledů 
na Gernik a okolní přírodu.
4. den: po  snídani se  vydáme na  plavbu po  Kazaňské soutěsce Dunaje 
s pohledem na jednu z nejvyšších soch v Evropě – hlavu dáckého bojovníka 
Decebala. Přejezd z Transylvánie do Valašska. Prohlídka jeskyně Muierilor – 
přírodní skvost a významná archeologická lokalita. Na závěr dne se zastavíme 
u kláštera Horezu (UNESCO).
5. den: ráno nás čeká hrad Poienari – zřícenina hradu Vlada Tepeše zná-
mého jako Hrabě Drákula; odpoledne přehrada Vidraru (zastávka u hráze 
a vyhlídky) a poté slavná Tranfagarašská magistrála (unikátní horská silni-
ce s  mnoha serpentýnami a  úchvatnými výhledy na  pohoří Fagaraš, známá 
i z pořadu Top Gear), součástí cesty jsou i jedinečné vodopády Balea Cascade, 
ke kterým se dostaneme lanovkou. Ubytování v Sibiu.
6. den: ráno návštěva hradu Bran, který bývá často uváděn jako Drákulovo sídlo. 
Prejmer - prohlídka nejzachovalejšího saského typu kostela (UNESCO). Brašov - 
procházka historického jádra s návštěvou Černého kostela. Ubytování v Brašově. 
7. den: ráno návštěva zámku Peles a  zámečku Pelisor – sídla krále Carola  I. 
a  později i  komunistického presidenta a  diktátora Ceaucesca. Poté odjezd 
do pohoří Bucegi, kde nás čeká cca 4 hodinový výlet auty do okolních hor 
s fantastickými výhledy a 2 hodinová procházka unikátními skalními útvary – 
Babelská sfinga. Večer odjezd do ČR.
8. den: předpokládaný příjezd do Prahy v poledních hodinách

Cena zahrnuje: 3x ubytování v hotelu s polopenzí, 2x ubytování v rodinách 
s plnou penzí (oběd formou balíčku), dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 288,- Kč, jednolůžkový pokoj 
2.300,- Kč a vstupné do navštěvovaných objektů (cca 350 LEI).
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice, Třeboň

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

DRACULOVA CESTA
Sedmihradsko, Transylvánie, Banát

hrad Bran

zámek Peles
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1. den: odjezd odpoledne z ČR, noční přejezd přes Slovensko (nebo Rakousko) 
a Maďarsko.
2. den: dopoledne příjezd do Rumunska se zastávkou (cca 1,5 hod.) v barok-
ním městě Temešvár, výměna peněz, prohlídka centra a největší pravoslavné 
baziliky v Rumunsku, odpoledne ubytování v české vesnici Gernik, prohlídka 
vesnice, procházka k Filipově díře.
3. den: ráno odjezd do Sascy Romany - celodenní pěší výlet do kaňonu řeky 
Nery (skalnaté stěny jsou místy až 400 m vysoké), vodopády Vaicaga, možnost 
koupání v řece Nera, několik variant náročnosti turistiky, návrat večer do Gerniku.
4. den: návštěva kulturního domu s obecní knihovnou, místní hřbitov, turistika 
v okolí Gerniku – pěší výlet k vodním mlýnkům U Petra, volný večerní program.
5. den: po snídani pěší túra k jeskyni Turecká díra, nádherné výhledy nad 
Gernikem, od Turecké díry buď pěší přesun do Svaté Heleny, nebo možnost 
dojít zpět do Gerniku a přejet autobusem do Svaté Heleny, po příjezdu ubyto-
vání a krátká prohlídka vesnice.
6. den: celodenní výlet do srbského Banátu, návštěva tržnice v Bela Crkvi, 
přejezd ke krajanům do vesnice Češko Selo, prohlídka kostela a místního mu-
zea, oběd v rybí restauraci na břehu Dunaje, pro zájemce možnost návštevy 
pravoslavného kostela v rybářské vesnici Ramu (plavba trajektem přes Dunaj), 
na závěr koupání u jednoho ze srbských jezer, návrat do Svaté Heleny.
7. den: dopoledne pěší výlet do okolí – Kulhavá skála, odpoledne návštěva školy 
ve Sv. Heleně, k večeru vyhlídka na Dunaj a Kazanskou soutěsku, pohled na zří-
ceninu hradu Golubec, který leží na srbské straně Dunaje, volný večerní program.
8. den: celodenní výlet, dopoledne hodinová plavba lodí po Dunaji v Ka-
zanské soutěsce, prohlídka jeskyně Veterani, návštěva starých termálních láz-
ních Băile Herculane (bazény v přírodě), k večeru návštěva další české vesnice 
Bígr, návrat na ubytování.
9. den: časně ráno odjezd do ČR, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách. 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x plnou penzi, dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 324,- Kč, 
jednolůžkový pokoj 1.500,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů
Doporučené kapesné na  vstupy: 40 EUR; v  českých vesnicích je možnost 
platit v obchodech také českými korunami.

Ubytování je zajištěno ve dvou event. třílůžkových pokojích v rodinách českých 
krajanů, kteří jsou velmi přátelští a pohostinní, 3x v Gerniku a 4x ve sv. Heleně
Stravování: plná penze v rodinách (oběd ve formě balíčku)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice, 
Třeboň, Vrchlabí, Mladá Boleslav, Jindřichův Hradec, Pelhřimov

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu ve 2-3 lůžk. pokoji
30.06.–08.07. 10.590

ČESKÝ BANÁT 
aneb za českými krajany,
turistikou a panenskou přírodou
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ADVENTNÍ BARCELONA 
- letecky

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Barcelona-Praha, 2x ubytování v ho-
telu ****, 2x snídani, transfer letiště-hotel-letiště (realizovaný veřejnou dopra-
vou), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy a MHD (cca 30 EUR, pobytovou taxu (cca 2,50 €/os./pobyt)
Příplatky (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy):
- komplexní cestovní pojištění (vč. pojištění storna): 108 Kč/os./pobyt
- odbavené zavazadlo: 1.600,- Kč (v ceně je pouze kabinové)
- jednolůžkový pokoj: 2.000,- Kč
- vstupné La Sagrada Familia: 450,- Kč/os.
- vstupné Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: 450,- Kč/os.
- vstupné Parc Güell: 200,- Kč/os.
- noční audiovizuální prohlídka La Pedrera: 900,- Kč

Ubytování je zajištěno v 4* hotelu Zenit Hotel Borrell Barcelona cca 5 minut 
chůze od několika stanic metra. Příjemně zařízené klimatizované dvoulůžkové po-
koje jsou s příslušenstvím, TV/SAT, minibarem, fénem a připojením WiFi zdarma.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

Užijte si adventní nákupy tak trochu jinak. Zamávejte mrazivému prosinci 
a vydejte se do stále prosluněné Barcelony. Poznejte město Antoni Gaudí-
ho, které je samo o sobě nádherným muzeem katalánské secese. Kromě 
poznávání a netradičních adventních trhů tak máte šanci nakoupit netra-
diční dárky a užít si slunečních paprsků jen pár dní před Vánocemi.

1. den: odlet v poledních hodinách z Prahy do Barcelony, ubytování v hotelu, 
odpolední procházka po centru města začne na bulváru Passeig de Grácia s 
luxusními a značkovými obchody a dvěma secesními domy od katalánského 
architekta Antoni Gaudího – Casa Milá a Casa Batlló, prohlédneme si největ-
ší barcelonské náměstí Placa Catalunya, projdeme se bulvárem Las Ramblas, 
který je považován za skutečné srdce Barcelony (operní dům Liceu, tržnice La 
Boqueria, Kolumbův sloup) s kejklíři, trhy a živými sochami, podvečerní toulání 
křivolakými  středověkými uličkami Gotické čtvrti,  adventní trhy na  ná-
městí před katedrálou Sv. Eulálie, fakultativně možnost večeře v typickém 
tapas baru. Doporučujeme večerní prohlídku domu Casa Milá (La Pedre-
ra) – čeká Vás dražší, ale nezapomenutelný zážitek – kromě prohlídky nevšed-
ního interiéru, který sám o sobě stojí za to, vystoupáte na střechu úžasného 
domu, kde si kromě nádherných výhledů na nasvětlené město užijete dech 
beroucí videomaping a  před Vámi doslova ožije celý dům, prohlídka končí 
na nádvoří domu se sklenkou cava (katalánský sekt) v ruce.
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prohlídka baziliky La Sagrada Família

Palau National
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Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
11.12.–13.12. 9.990

2. den: po  snídani prohlídka baziliky La Sagrada Família (nutná rezervace 
předem), životního díla architekta A. Gaudí, bazilika, která se  staví více než 
130  let, překvapí svým úchvatným interiérem, který je skutečným pohlaze-
ním na  duši, poté návštěva nově zpřístupněné Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau (UNESCO), vrcholné dílo katalánského modernismu od architekta 
Lluís Doménech i  Montaner; odpoledne volný čas na  nákupy vánočních 
dárků či návštěvu vyhlášeného akvária, muzeí a galerií; podvečerní vyhlídka 
na Barcelonu z vrchu Montjuic, nenecháme si ujít večerní světelné představe-
ní kouzlené zpívající fontány Font Magica (zdarma), posezení v některém 
z typických tapas barů, nocleh.

3. den: po snídani návštěva Parku Güell (nutná rezervace předem), postave-
ného na barcelonské stráni s výhledem na moře, kde exotickou zeleň doplňují 
Gaudího mozaiky, draci, schodiště, kamenná podloubí a  fantazie; v poledních 
hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy.

ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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PORTUGALSKO

1. den: odlet z Prahy kolem poledne, přílet na Madeiru k večeru; ubytování 
v MACHICU na 3 noci; zde možnost koupání na písčité pláži
2. den: půjdete podél levády do  CANIÇAL, vinoucí se  úbočím z  vesničky 
Maroços, odkud vyrazíte; úzké údolí se postupně rozevírá v široké, výhledny 
na malá políčka vystřídají pohledy na celé Machico s Atlantikem v pozadí (cca 
3,5h nebo méně dle výběru varianty); po cestě se jistě zastavíte v místním baru 
na kávu, pivo či zmrzlinu; pojedete na vyhlídku Pico do Facho – výhled na jiho-
východní pobřeží; pro zájemce sestup z Pico do Facho do Caniçalu s výhledy 
na poloostrov São Lourenço (cca 1h); v Caniçalu možnost koupání nebo ná-
vštěva Museu da Baleia (muzeum velryb)
3. den: dnes zamíříte do nejvyšších hor a vystoupíte na „střechu Madeiry“; přes 
Paso de Poiso vyjedete na třetí nejvyšší horu ostrova PICO do ARIEIRO (1818 
m) a dále je na výběr:
A: kdo ujde více - půjde cestou skrz několik tunelů pod druhou nejvyšší horou 
ostrova PICO DAS TORRES (1847 m); projdete místy s divokými rozsedlinami 

a přes hřeben dojdete až k chatě pod nejvyšší horou Pico Ruivo; cesta až sem 
trvá skoro 3 hodiny a je poměrně náročná vzhledem k převýšení
B: podstatně méně náročná varianta je přejezd busem na vyhlídku ACHADA 
do  TEIXEIRA (1592 m) na  severní straně a  odtud pěšky k  chatě pod nejvyšší 
horou (1h chůze), dále už zase společně výstup na PICO RUIVO (1862 m) - 
nejvyšší hora ostrova (20 minut); zajímavé pohledy na okolní horské štíty, strmá 
údolí a  na severní i  jižní Atlantik; na  vrcholu budete krátce po  poledni, kdy 
se k Vám již začnou stahovat mraky, které odpoledne většinou zahalují nejvyšší 
pohoří ostrova; návrat k busu na vyhlídku Achada do Teixeira; SANTANA – ves-
nice s typickými lidovými domky ve tvaru písmene „A“ s rákosovou střechou

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

MADEIRA
 - turistika ostrovem věčného jara

JEŠTĚ NEŽ SE PUSTÍTE DO STUDIA PROGRAMU, CHCEME 
ZODPOVĚDĚT ZÁKLADNÍ OTÁZKY, KTERÉ SI PAK POLOŽÍTE:

 zájezd je určen pro skupiny do 20 osob, se kterými jede náš průvodce, 
který se klientům věnuje „od rána do večera“

 doprava po ostrově menším busem
 turistický program má vždy 2 varianty (kratší a delší), pokud nechcete, ne-

musíte se ho zúčastnit, můžete zůstat odpočívat v hotelu či se jít koupat
 ubytování postupně na třech různých místech ostrova
 téměř denně možnost vykoupat se v Atlantiku a po návratu do hotelu si 

koupit potraviny, někdy i hotové teplé jídlo - to vše za ceny skoro jako u nás 
doma

Zveme Vás na hornatý portugalský ostrov, ležící 700 km na západ od Ma-
roka a 960 km od Lisabonu. Je protkán množstvím zavlažovacích kanálů 
- levád, podél nichž vedou turistické stezky s nádhernými výhledy zejmé-
na na Atlantik. Při první vycházce kamkoliv zjistíte, že se mu právem říká 
ostrov „věčného jara“. Všude Vás totiž provází místní flóra, kvetoucí 
téměř celý rok. Výlety do hor a koupání v Atlantiku můžete doplnit 
popíjením madeirského vína. Mimořádně příznivé jsou zdejší klima-
tické podmínky. Průměrná teplota vzduchu v zimě neklesá pod 16°C 
a hlavně v létě nevystupuje nad 26°C. Teplota vody v létě je v rozme-
zí 20°–22°C. Ostrov přímo vybízí turistu, aby ho přiletěl prozkoumat 
a zažít. Jestli jste teď dostali chuť ostrov prochodit, kochat se výhledy ne-
jen od levád, ale i z horských masivů, koupat se v oceánu – poznat přírodní 
krásy ostrova - je tento program zájezdu ušit na míru právě Vám.

Camara De Lobos

4. den: navštívíte východní část Madeiry; PONTA DE SAO LOURENCO - skal-
natý poloostrov téměř bez porostu, projdete po úzkém hřebeni, který je omý-
ván oceánem ze dvou stran, až k farmě Casa do Sardinha; možnost výstupu 
na kopec nad farmou (148 m – 1,5 hodiny chůze od busu) s výhledem až k ma-
jáku; pro zájemce koupání na malé oblázkové pláži; návrat k busu (celkem max. 
3 hodiny chůze nebo méně); PRAINHA – koupání na přírodní pláži s černým 
pískem; po staré cestě po severním pobřeží dojedete do PORTO MONIZ, 
kde strávíte 4 noci

5. den: vyjedete na náhorní planinu PAUL DA SERRA (1400 m) s krásnými 
výhledy na severní i jižní pobřeží, tam na Vás čekají 2 celodenní výlety; dnes 
sestoupíte do samoty RABACAL - pěšky podél levády do RISCO k vodo-
pádu RISCO; dále podél levády 25 FONTES až k jezírku 25 FONTES; možnost 
osvěžující koupele v malém jezírku; zájemci o delší variantu sestoupí o 120 m 
níže k levádě DA ROCHA VERMELHA a půjdou až k místu, kde leváda přitéká 
tunelem, i zde Vás zve ke koupeli tůňka, cesta zeleným porostem Vás přivede 
k 1,5 km dlouhému tunelu, půjdete jím skoro 30 min a dostanete se na jižní 
stranu ostrova, tam se sejdete s těmi, kteří šli kratší cestou a prošli kratším, jen 
800 m dlouhým a pohodlnějším tunelem a společně dojdete k busu (celkem 
3,5 - 4,5 hodiny – dle zvolené varianty i s koupáním a odpočinkem); FANAL 
– projdete se kolem starých vavřínů s vyhlídkou na severní pobřeží (30min.); 
RIBEIRA DE JANELA – zastávka na pobřeží s výhledem na rozeklané skalní 
útvary v moři
6. den: na náhorní planině PAUL DA SERRA vystoupíte na vyhlídku BICA DA 
CANA (1620 m – 30 min i s návratem) s výhledem na nejvyšší hory; sestoupíte 
na sever klikatou kamenitou cestou (90 min) k levádě do NORTE - podle této 
levády půjdete skoro 2 hod. skrz 4 tunely až do průsmyku ENCUMEADA 
(1007 m), kde se občerstvíte madeirským likérem poncha v obchůdku s kor-
kovým zbožím; účastníci kratší varianty Vám půjdou z  Encumeady na-
proti; na zpáteční cestě si prohlédnete městečko SAO VICENTE na severním 
pobřeží a den zakončíte koupáním v lávových jezírkách s mořskou vodou 
v místě vašeho ubytování v Porto Moniz (3 min. chůze od hotelu)
7. den: odjedete k levádě RIBEIRA DA JANELA - jedná se o krásnou a málo 
navštěvovanou levádu; projdete celkem 10 tunelů tam i  zpět; nejdelší tunel 
měří 1200 m - půjdete jím téměř 30 minut (v tunelu vodní sprška), celkem max. 
7 hodin i s odpočinkem „na otočce“ - čelovky nutné; protože se budete vracet 
stejnou cestou zpět (jinak to zde ani nejde), můžete svoji cestu podle levády 
kdykoliv ukončit, jít zpět a počkat na ostatní v místním baru

Ponta De Sao Lourenco

Santana
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Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Madeira a  zpět, 10 nocí v  hote-
lech a penzionech s vlastním sociálním zařízením, 10x snídani, denně dopravu 
menším busem dle programu, českého průvodce, ochutnávku madeirského 
vína, informační materiály

Cena nezahrnuje: vstupy do navštěvovaných objektů (botanická zahrada 6,5 
EUR, jízda na saních ve čtvrti Monte 35 EUR za 2 osoby, muzeum velryb 10 EUR), 
příplatek za  jednolůžkový pokoj 4.990,- Kč, večeře (cca 6-15 EUR/osoba/den) 
a komplexní cestovní pojištění

Termíny (pá – po) Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

08.05.–18.05; 29.05.–08.06.; 12.06.–22.06.; 
10.07.–20.07.; 31.07.–10.08.; 07.08.–17.08.; 
21.08.–31.08.; 25.09.–05.10.

29.980

26.06.–06.07. 31.980

8. den: pojedete podél západního pobřeží Madeiry; zastavíte se na nejzápad-
nější vyhlídce nad Atlantikem u majáku PONTA do PARGO, v malém přístavu 
PAUL do MAR, v RIBEIRA BRAVA – pobřežní město sevřené v hlubokém údo-
lí, možnost koupání; navštívíte CABO GIRAO - 580 m vysoký útes nad mořem 
s výhledem na  jižní pobřeží; navštívíte rybářské městečko CAMARA DE LO-
BOS s malebným přístavem a barevnými loďkami; pěšky podle levády 
DOS PIORNAIS - leváda prochází banánovými políčky a následuje úsek vyte-
saný ve skále s krátkými tunýlky (50 min. podle levády a pak 15 min. výstup k 
busu); dojedete do FUNCHALU – hlavního města, kde strávíte poslední 3 noci
9. den: začnete den na tržišti ve FUNCHALU; prohlédnete si botanickou za-
hradu; vyjedete do MONTE do výšky 600 m n.m., kde se podíváte do kostela, 
kde odpočívá poslední rakousko-uherský císař (a také poslední český král) Karel 
I. Habsburský, zájemci se projedou na saních, známé místní atrakci; pojedete 
do průsmyku EIRA do SERRADO (1094 m) - nahlédnete do divokého strmé-
ho údolí; pěší sestup (1,5 hodiny chůze) do městečka CURRAL DAS FREIRAS, 
založeného jeptiškami, které se zde skrývaly před piráty; možnost ochutnávky 
likérů a  místní speciality – pražených kaštanů; projdete se  starou rybářskou 
čtvrtí ve Funchalu
10. den: podle levády CALDEIRA VERDE dojdete skrz 4 tunely do Caldeira 
Verde za necelé 2 hod., ze strmých skal padá vodopád do jezírka, zvoucího 
k osvěžující koupeli; delší varianta pokračuje po levádě CALDEIRA do INFER-
NO, tedy ještě 1 hod. skrz několik tunelů, některé mají „okna“, minete dva vo-
dopády, které padají do úzké soutěsky mezi dvěma tunely s lávkou a dojdete 
až do Caldeira do Inferno, tady cesta končí, zážitek to je silný; návrat stejnou 
cestou pro obě varianty (celkem 4 – 6 hod. chůze); zastávka v městečku POR-
TO DA CRUZ na severním pobřeží; možnost koupání
11. den: odlet z MADEIRY odpoledne, přílet (v cca 22h) do Prahy
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Funchal - katedrála Panny Marie KRÁSY ČERNÉ HORY
pobytově – poznávací zájezd

Starobylé město Ulcinj se  nachází nedaleko albánských hranic. Kdysi 
to bylo obávané sídlo piráta Uliče Aliji z Alžírska, který drancoval oko-
lí a  přepadával obchodní lodě. Pirátství zde bylo vymýceno teprve 
v 19 století. V Ulcinji se dochovalo mnoho staveb z osmanského období. 
V posledních letech bylo rekonstruováno několik mešit a rozsáhlý hrad 
na skále nad mořem. Za prohlídku stojí mešita Sinana Paši, turecký hos-
tinec – konak, studna – Sinan pašina česma, věž s hodinami Sallat Kula, 
turecké lázně – hammam, opevněné domy a  další památky. V  úzkých 
uličkách, jež si zachovaly svůj feudální ráz, najdeme kavárny a čajovny, 
krámky s ručně zpracovaným stříbrem a zlatem, keramikou, rukodělný-
mi výrobky z kůže, dřeva aj.

1.den: odjezd z Prahy kolem poledne, přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko, 
noční přejezd 
2.den: kolem poledne příjezd do Černé Hory – Čanj u Sutomore, ubytování, 
volno, koupání, večeře 
3.den: snídaně, projížďka okolo Velké pláže u Ulcinji až k řece Bojaně, kde 
se nachází spousta tradičních a rybích restaurací, nádherné koupání, na zpá-
teční cestě prohlídka města Stará Ulcinj – možnost návštěvy pevnosti (Ar-
cheologické a etnografické muzeum, bývalé vězení), večeře
4.den: po snídani odjezd do fjordu Boka Kotorská – z Perastu krátká plavba 
lodí ke kostelíku Gospa od Škrpjela (malé muzeum) - prohlídka historického 
Kotoru - města námořníků (UNESCO), Budva (historické jádro města), zastáv-
ka na fotografování u Svatého Štefanu, klášter Reževiči, návrat do hotelu, 
večeře
5.den: po snídani VÝLET DO ALBÁNIE do kupeckého města Shkodra, vy-
jdeme na pevnost Rozafu, výhled na Skadarské jezero z albánské strany a na 
albánské řeky Bojanu a Drin. Skadar – procházka městem: kostely, mešity, ná-
vštěva tržnice. Po návratu večeře
6.den: snídaně, volný den, koupání u hotelu nebo na Kraljičině pláži, večeře

Boka Kotorská

Skadarské jezero

ostrov Sv. Štefan

ČERNÁ HORA
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BALKÁNSKÁ CESTA
Makedonie, Albánie, Černá Hora, 
Bosna a Hercegovina a Chorvatsko

1. den: odjezd z ČR odpoledne přes Slovensko, noční přejezd Maďarska do Srbska.
2. den: v dopoledních hodinách příjezd do Srbska, první zastávkou bude Manasi-
ja - srbský opevněný klášter, založený počátkem 15. století jako rodinné mauzole-
um Lazarevičů. Rešavská jeskyně – jedna z nejnavštěvovanějších jeskyní Srbska, 
kde projdeme cca 800 m dlouhou část jeskyně. Ubytování, večeře.
3. den: ráno přejezd do hlavního města Makedonie Skopje na řece Vardar. Pod-
nikneme výlet lanovou dráhou na vrchol Vodno s výhledem na okolní hory. Vr-
chol zdobí 66 metrů vysoký monumentální Kříž tisíciletí – největší toho druhu 
na světě. Přejezd do centra města: prohlídka historického jádra, dům Matky 
Terezy a pevnost Kale ze 6. století, turecký kamenný most z 15. století atd. Zdejší 
lázně Daud Paša byly kdysi největší na celém Balkáně. Odjezd do kaňonu Matka 
- projížďka lodičkami po kaňonu, přejezd do oblasti Ohridu, ubytování.
4. den: prohlídka stejnojmenného města proslulého architekturou (UNESCO). 
Ohrid se  stal v  9. a  10. století nejvýznamnějším centrem slovanské kultury 
a vzdělanosti, která se odtud dál šířila po východní Evropě.. Ohrid je přezdí-
ván také „balkánským Jeruzalémem“. Je známý třeba i Ohridskými perlami 
tvořenými ze šupin zdejších pstruhů. V  Ohridu uvidíme Samuilovu pevnost, 
amfiteátr, byzantské církevní stavby a  bazar. Výlet lodí po  jezeře Ohrid 
do Sv. Naumu. Sv. Naum byl žákem sv. Cyrila a Metoděje. Zde si prohlédneme 
stejnojmenný klášter s bohatě zdobenými freskami a neobyčejným ikonosta-
sem. Podnikneme krátký výlet lodičkami na Crni Drim ke zdejším unikátním 
vývěrům. Návrat autobusem na ubytování.
5. den: Tirana - prohlídka hlavního města Albánie, kde uvidíme památník ná-
rodního hrdiny Skanderbega, Ethem Beyovu mešitu, parlament a tzv. pyrami-
du – bývalé mauzoleum diktátora Envera Hodži (dnes kongresové centrum). 
Součástí prohlídky bude také návštěva Hodžova podzemí v  centru, odkud 
diktátor vládl zemi. Vyjedeme visutou lanovkou na horu Dajti (1.600 m), od-
kud jsou krásné výhledy na město a okolí. Ubytování v Tiraně.
6. den: po cestě návštěva  Krujë, rodiště Skanderbega a muzea Albánských 
dějin. Bude následovat přejezd do Černé Hory, zastávka v městě Boka Kotor-
ská (UNESCO), zatopené ústí řeky je největší přírodní záliv na jihu Jaderského 
moře. Ubytujeme se na území Bosny a Hercegoviny v Neumu.
7. den: ráno se projdeme k vodopádům řeky Kravice, které při vyšším stavu 
připomínají zmenšené Plitvice. Zastavíme se v údolí Neretvy v městečku Po-
čitelj (hrad a mešita), odpoledne strávíme prohlídkou nádherného Mostaru 
(UNESCO), jehož symbolem je Stari most, původně z 16. století. Za jugoslávské 
války byl most zcela zničen a  až v  letech 2001 - 2004 došlo k  jeho obnově. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY MAKEDONIE - ALBÁNIE
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Tirana

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu, 7x polopenzi, dopravu busem, výlety uvede-
né v programu, (s výjimkou fakultativních), pobytovou taxu, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 360,- Kč, jednolůžkový pokoj 
2.100,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů

Ubytování je zajištěno v hotelu Babovič***, který je umístěn pouhých 200 m od 
proslulého Perlového pobřeží. Dvoulůžkové pokoje (s možností 1-2 přistýlek) jsou 
s vlastním soc. zařízením, klimatizací a TV. WiFi zdarma v kavárně.
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech (polév-
ka, výběr z 2 hlavních jídel, moučník nebo salát)

Doporučené kapesné na vstupy: 70 EUR a 500 HRK (do Dubrovníku při ná-
vštěvě hradeb, lanovky a dalších vstupů)
Odjezdová místa: Praha, Plzeň, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu
ve 2 a 3 lůžkovém pokoji

12.06.–21.06. 11.290

11.09.–20.09. 11.290

7.den: po snídani odjezd do Starého Baru, kde roste nejstarší oliva na Jadra-
nu (přes 2000 let), poté návštěva Cetinje - kulturní a duchovní centrum Černé 
Hory, bylo hlavním městem starého Černohorského království, sídlili zde vlád-
ci země z dynastie Petrovič-Njegoš (poslední z dynastie jsou zde pochováni 
v  královské hrobce). Mezi další nejnavštěvovanější památky patří Cetinský 
klášter a černohorský palác Nikoly I. (dnes národní muzeum), při pěkném po-
časí výjezd na horu Lovčen (1.562 m n. m.) - mauzoleum krále Neguše s krás-
ným rozhledem, odpoledne návrat do hotelu, večeře
8.den: po  snídani odjezd do  Virpazaru (zřícenina hradu) - vstupní místo 
na  jedno z  největších balkánských jezer – Skadarské jezero: prohlídka ná-
vštěvnického centra, plavba lodí po jezeře s občerstvením, koupání z lodi na je-
zeře, možnost ochutnat tradiční oběd šaran (kapr), návrat do hotelu, večeře
9.den: po  snídani odjezd do  Dubrovníku: lanovkou na  horu Srč, prohlídka 
města včetně městských hradeb, fakultativně výlet lodí ze starého přístavu 
ve městě na ostrov Lokrum (pevnost, botanická zahrada), volno na koupání, 
ve večerních hodinách odjezd do ČR přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko
10.den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách

klášter Cetinje

Budva

Dubrovník
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena zahrnuje: 6x hotelové ubytování v pokojích s vlast. soc. zařízením s mož-
ností přistýlky, 6x polopenzi (snídaně a večeře), dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 324,-Kč, příplatek na  jedno-
lůžkový pokoj: 2.500,-Kč, 
Doporučené kapesné: na vstupné do navštěvovaných objektů, lázní a plav-
bu lodí - 130 EUR
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice, Humpolec, Brno

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

04.08.–12.08. 13.490 12.990 11.490

me k monumentální soše Rodina Mať (Matka vlast) přes náměstí Majdan 
Nezávislosti, kde v roce 2013 začala pro Ukrajince tzv. Revoluce důstojnosti, 
uvidíme budovu Nejvyšší rady Ukrajiny, Marynského park a palác, Náměs-
tí Slávy, Náměstí a klášter sv. Michala, Katedrálu sv. Sofie – pravoslavný 
chrám postavený v r. 1037 z podnětu Jaroslava Moudrého. Poté nás čeká „ky-
jevský Montmartre“ – kopec, kam vede Andrejevskij spusk (Andrejevský 
úvoz) – klikatá ulice plná malířů, prodavačů ikon a babušek nabízejících su-
venýry a krásné šátky, neopomeneme jeden ze symbolů Kyjeva – pravoslavný 
barokní Chrám sv. Ondřeje, ubytování, nocleh v hotelu

KYJEV s návštěvou ČERNOBYLU
- autobusem

4.den: snídaně v hotelu, poté odjedeme z Kyjeva do Černobylu. Po příjezdu 
vstoupíme do 30-ti kilometrové vysídlené zóny přes kontrolní vstupní bod Di-
tyatki, po kontrole dokladů, zavazadel a dopravního prostředku, absolvujeme 
bezpečnostní instruktáž o pobytu „v  zóně“, podepíšeme prohlášení o svém 
zdravotním stavu a pojedeme na okružní prohlídku po trase – město Černobyl 
- památník „Těm, kteří zachránili svět“, deaktivovaný „Červený les“, přes kon-
trolní stanoviště Lelev s dozimetrickou kontrolou ke zbytkům budov v obcích 
Zalesy a Kopači, Pripjať – město opuštěné obyvateli během 24 hodin; uvidíme 
zábavný park s velkým ruským kolem, který měl být otevřen u příležitosti oslav 
1. května 1986 (k tomu ale nikdy nedošlo, protože 28.4.1986 došlo k tragickému 
výbuchu jaderné elektrárny); dále uvidíme budovu výkonného výboru města 
– prvního velitelství pro likvidaci následků havárie, hotel Polissija, kde bylo řídí-
cí středisko pro provoz vrtulníků nad troskami 4. reaktoru, nemocnici, kam byli 
dopraveny první oběti havárie; vyhlídka na nový sarkofág čtvrtého bloku, tajné 
město Černobyl 2: obří radarové antény DUHA-1, které sloužily k zabezpečení 
funkčnosti antény pro sledování balistických raket, technika a roboti, podílející 
se na hašení požáru po výbuchu. Oběd v místní restauraci (v ceně zájezdu) – 
zaručena ekologická čistota potravin. Ze zóny vyjedeme přes kontrolní bod 
Dityatki, podstoupíme dozimetrickou kontrolu a  odjedeme zpět do  Kyjeva, 
nocleh v hotelu.

5.den: snídaně v  hotelu, odjezd na  jednohodinovou plavbu výletní lodí 
po řece Dněpr, poté se vydáme do nejstaršího a nejposvátnějšího místa mezi 
evropskými svatyněmi – Kyjevsko-pečerské lavry. Po prohlídce odjedeme 
do města Lvov, po cestě se zastavíme u zříceniny hradu Korets, po příjezdu 
do Lvova ubytování a nocleh v hotelu
6.den: Lvov (UNESCO) – pěší prohlídka Lvova: „labyrinty ulic“. Navštívíme Tržní 
náměstí, kde všechno dýchá historií: radnice, Italský dvůr – jedinečná renesanč-
ní arkádová lodžie, jediná na Ukrajině, klenot náměstí – latinská katedrála, Kaple 
Boimov ze 17. století, která se považuje za Sixtínskou kapli východní Evropy, ta-
jemná Arménská katedrála a nádvoří, dominikánský klášter a Katedrála Božího 
těla, lékárna – muzeum (nejstarší existující lékárna ve Lvově), Prospekt Slobody 
– hlavní ulice města, Divadlo opery a baletu – jedno z nejkrásnějších divadel 
v Evropě s  interiérem bohatě zdobeným vícebarevným mramorem a zlacením, 
poté individuální volno ve městě, odpoledne odjezd do ČR, noční přejezd
7.den: dopoledne/v poledne příjezd do ČR

Na levém břehu na most navazuje obchodní ulička kujundžiluk s krámky ře-
meslníků. Ze zpřístupněného minaretu mešity paši Koski Mehmeda se naskýtá 
nádherný výhled na celé město. Návrat na ubytování v Neumu.
8. den: celodenní pobyt na plážích v Neumu, večer odjezd s nočním pře-
jezdem směr ČR.
9. den: v ranních hodinách návrat do Prahy.

Upozornění: 
exkurze do Černobylu se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.

1. den: odjezd z ČR ráno/dopoledne s noční přejezdem Slovenska na Ukrajinu
2.den: přejezd Ukrajiny, dopoledne příjezd do Žitomiru (procházka městem, 
návštěva Koroljova muzea kosmonautiky, ubytování, nocleh v hotelu
3.den: po  snídani odjezd do  Kyjeva (UNESCO). Po příjezdu prohlídka měs-
ta, kterou začneme na  bulváru Tarase Ševčenka, pokračovat budeme přes 
Besarabské náměstí, po  bulváru Kreščatyk který dává vzpomenout době 
těžkého poválečného stalinismu ve městě, které bylo za války mocně bom-
bardováno, ale který se dnes vždy o víkendových večerech proměňuje z rušné 
třídy na pěší zónu, a tedy místo setkávání muzikantů a jiných umělců. Pojede-
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1. den: odlet z  Prahy do  Kyjeva, po  příletu transfer do  hotelu a  ubytování, 
odjezd na prohlídku města. Prohlídku začneme na bulváru Tarase Ševčenka, 
pokračovat budeme přes Besarabské náměstí, po bulváru Kreščatyk který 
dává vzpomenout době těžkého poválečného stalinismu ve městě, které bylo 
za války mocně bombardováno, ale který se dnes vždy o víkendových veče-
rech proměňuje z rušné třídy na pěší zónu, a tedy místo setkávání muzikantů 
a jiných umělců. Pojedeme k monumentální soše Rodina Mať (Matka vlast) 
přes náměstí Majdan Nezávislosti, kde v roce 2013 začala pro Ukrajince tzv. 
Revoluce důstojnosti, uvidíme budovu Nejvyšší rady Ukrajiny, Marynského 
park a palác, Náměstí Slávy, Náměstí a klášter sv. Michala, uvidíme Ka-
tedrálu sv. Sofie – pravoslavný chrám postavený v r. 1037 z podnětu Jaroslava 
Moudrého. Poté nás čeká „kyjevský Montmartre“ – kopec, kam vede Andreje-
vskij spusk (Andrejevský úvoz) – klikatá ulice plná malířů, prodavačů ikon 
a babušek nabízejících suvenýry a krásné šátky, neopomeneme jeden ze sym-
bolů Kyjeva – pravoslavný barokní Chrám sv. Ondřeje, nocleh v hotelu.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

07.05.–10.05. 16.990

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Kyjev, 3x ubytování v  hotelu 3* 
ve 2lůžkových pokojích, 3x snídaně, služby českého a místního průvodce

Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 2.500 Kč, komplexní ces-
tovní pojištění 144,- Kč, celodenní exkurze do Černobylu včetně povolení vstu-
pu 2.400 Kč, vstup do Kyjevsko - pečerské lavry (cca 5 EUR), plavba po Dněpru 
(cca 11 EUR)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Rekonstrukci příběhu o jaderné havárii - jedné z největších katastrof 
v historii způsobené člověkem, a o obětech, který byly učiněny pro 
záchranu Evropy před nepředstavitelnou pohromou bylo možné 
shlédnout v seriálu Černobyl na HBO v r. 2019.

2.den: snídaně v  hotelu, poté odjedeme z  Kyjeva do  Černobylu. Po příjezdu 
vstoupíme do 30-ti kilometrové vysídlené zóny přes kontrolní vstupní bod Di-
tyatki, po kontrole dokladů, zavazadel a dopravního prostředku, absolvujeme 
bezpečnostní instruktáž o pobytu „v  zóně“, podepíšeme prohlášení o svém 
zdravotním stavu a pojedeme na okružní prohlídku po trase – město Černobyl - 
památník „Těm, kteří zachránili svět“, deaktivovaný „Červený les“, přes kontrolní 
stanoviště Lelev s dozimetrickou kontrolou ke zbytkům budov v obcích Zalesy 
a Kopači, Pripjať – město opuštěné obyvateli během 24 hodin; uvidíme zábavný 
park s velkým ruským kolem, který měl být otevřen u příležitosti oslav 1. května 
1986 (k tomu ale nikdy nedošlo, protože 28. 4. 1986 došlo k tragickému výbuchu 
jaderné elektrárny); dále uvidíme budovu výkonného výboru města – prvního 
velitelství pro likvidaci následků havárie, hotel Polissija, kde bylo řídící středisko 
pro provoz vrtulníků nad troskami 4. reaktoru, nemocnici, kam byli dopraveny 
první oběti havárie; vyhlídka na nový sarkofág čtvrtého bloku, tajné město Čer-
nobyl 2: obří radarové antény DUHA-1, které sloužily k zabezpečení funkčnosti 
antény pro sledování balistických raket, technika a roboti, podílející se na hašení 
požáru po výbuchu. Oběd v místní restauraci (v ceně zájezdu) – zaručena ekolo-
gická čistota potravin. Ze zóny vyjedeme přes kontrolní bod Dityatki, podstoupí-
me dozimetrickou kontrolu a odjedeme zpět do Kyjeva, nocleh v hotelu.
3.den: snídaně v hotelu, poté se vydáme do nejstaršího a nejposvátnějšího 
místa mezi evropskými svatyněmi - Kyjevsko-pečerské lavry, kde na tichém 
místě odpočívají svatí mniši v  hlubinách Bližnich a  Dalnich Peščer (jesky-
ních). Navštívíme prastaré katakomby s ostatky mnichů, kam se vypravují míst-
ní poutníci, a podíváme se i do dílny, kde se píší ikony se svým symbolickým 
znázorňováním. Poblíž kláštera se také nachází Památník hladomoru, připo-
mínající jednu z nejděsivějších kapitol moderních dějin země, poté nás čeká 
procházka přes nábřežní promenádu až na pěší most přes Dněpr a čeká nás 
jednohodinová plavba po řece Dněpru, nocleh v hotelu.
4.den: snídaně v  hotelu, individuální volno, transfer na  letiště, odlet zpět 
do Prahy

Upozornění: 
exkurze do Černobylu se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.

KYJEV s návštěvou ČERNOBYLU
- letecky

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 4x ubytování v  3*hotelu ve  2lůžko-
vých pokojích, 4x snídaně, služby českého a místního průvodce

Cena nezahrnuje: příplatek za  jednolůžkový pokoj Kč 4.100 Kč, komplexní 
cestovní pojištění 252,- Kč, celodenní exkurze do  Černobylu včetně povole-
ní vstupu 2.400 Kč, vstupy do  navštívených objektů (doporučené kapesné 
na vstupy cca 20 EUR)

Nástupní místa: Praha, Benešov, Tábor, Písek, Č.Budějovice, Vodňany, J. Hra-
dec, Pelhřimov, Brno, Olomouc, Ostrava

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

13.07. – 19.07. 10.990
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Termín Cena na osobu ve 2 –lůž.
pokoji s vlast.soc.zař.

Příplatek 
za jednolůžkový pokoj

06.03.–10.03. 4.990 1.000

PODKARPATSKÁ RUS
„Po stopách Nikoly Šuhaje 
a prvorepublikové Podkarpatské Rusi“

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd přes Rakousko a Maďarsko
2. den: příjezd ráno na Ukrajinu do oblasti Beregova, exkurze v největším 
vinařství Chateau Chizay s ochutnávkami vín, (www.chizay.com), odpoledne 
koupání ve  vyhlášených moderních lázních Kosino (www.kosino.ua), večer 
ubytování v hotelu, večeře, nocleh

PODKARPATSKÁ RUS
Vinařský festival, tradice vína a místní 
gastronomie prvorepublikového 
Československa na Podkarpatské Rusi

Ubytování: Beregovo - *** hotel Helikon, ve 2-lůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani v ho-
telu, 1x večeři v hotelu, 2x exkurzi ve vinařství, 1x večeři ve sklípku, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: 180,-Kč vstupné na Festival 
vína, do termálních lázní a do historických objektů a muzeí (cca 60 EUR v pře-
počtu na ukrajinskou měnu hřivny
Nástupní místa: Praha, Tábor/Písek, Č. Budějovice, Třeboň, Halámky

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

3. den: prohlídka města Beregovo, vyhlídka nad městem s křížovou cestou, 
muzeum s výkladem místní průvodkyně se zaměřením na historii Českoslo-
venska 1919-1939, kdy tato oblast Podkarpatské Rusi byla součástí naší repub-
liky. V Beregovu žilo tehdy cca 3 tisíce Čechů a Slováků. Účast na festivalu 
vína v městě Beregovo, potom přesun autobusem do vesničky Bene, kde je 
vinařství URSTA (www.urstawine.com.ua), prohlídka vinného sklepa, degu-
stace vín, večeře, posezení ve sklepě při hudbě, v noci odjezd do hotelu
4. den: dopolední program: a) prohlídka Mukačeva (hrad Palanok a historic-
ké jádro města) b) koupání v termálních lázních v Beregovu Žajvoronok
Odpoledne odjezd přes Maďarsko a Rakousko do ČR
5 .den: návrat do ČR v ranních a dopoledních hodinách

Podkarpatská Rus je nejzápadnější oblast Ukrajiny. V  letech 1919-1939 
Podkarpatská Rus patřila meziválečnému Československu, a to usnesením 
smluv Saintgermainské a  Trianonské. do  širší povědomosti návštěvníků 
naší země se  tato oblast dostala také díky spisovateli Ivanu Olbrachtovi, 
který zde ve 30 letech minulého století působil a čerpal námět ke svému 
známému románu Nikola Šuhaj loupežník. 

1. den: odjezd z ČR odpoledne směr Halámky, Vídeň, Budapešť – noční přejezd
2 . den: ráno příjezd na Ukrajinu: Beregovo - vyhlídka nad městem s křížovou 
cestou, muzeum s výkladem místní průvodkyně a se zaměřením na historii pr-
vorepublikového Československa 1919-1939, kdy tato oblast Podkarpatské Rusi 
byla součástí naší republiky. V Beregovu žilo tehdy cca 3 tisíce Čechů a Slováků. 
Koupání v termálních lázních Žajvoronok (zdejší léčivá voda se složením podo-
bá vodě na Sachalinu, Novém Zélandu a Islandu), ubytování v hotelu, navečer 
přesun autobusem do vesničky Bene, kde je vinařství Ursta (www.urstawine.
com.ua), prohlídka vinného sklepa, degustace vín, večeře, posezení ve sklepě 
při hudbě, návrat na ubytování
3. den: po snídani odjezd k vodopádu Šipot, výjezd lanovkou do nádherné 
přírody zdejších Polonin a sestup k nejznámějšímu vodopádu v oblasti. Ces-
tou možná zhlédneme malé muzeum absurdity, které se zde každoročně koná 
před letní sezónou již od roku 1969. V programu bude následovat: Mizhirija 
(dříve Volovec) - krátká zastávka na  tržišti okresního města, Siněvirské sed-
lo - fotopauza s výhledy na Zakarpatí, Siněvir - prohlídka záchranné stanice 
medvědů a odpolední procházka k Siněvirskému jezeru, dojezd do Koločavy, 
večeře, 2x nocleh
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3. den: snídaně, odjezd busem na půldenní výlet do městečka Puškin nedaleko 
Petrohradu do „Carského sela“ - bývalé letní rezidence carů. Jedná se o roz-
sáhlý komplex, obsahující několik paláců a parků z 18. a 19. století, patří do něj 
Kateřinský park, Kateřinský palác, Alexandrovský park a  Alexandrov-
ský palác. Nejvýznamnější památkou celého areálu je legendární Jantarová 
komnata v Kateřinském paláci. Poté odjezd zpět do Petrohradu k Zimnímu 
paláci - prohlídka Ermitáže - jednoho z největších světových muzeí na břehu 
řeky Něvy, které shromažďuje více než 3.000 uměleckých děl: Picasso, Miche-
langelo, antika i sfingy, individuální volno, návrat do hotelu, 23:00 - 02:00 noční 
prohlídka města s otevíráním mostů na Něvě, nocleh
4. den: snídaně, odjezd busem do Petrodvorce na prohlídku letní rezidence 
Petra Velikého, označované někdy za ruské Versailles na jižním pobřeží Finské-
ho zálivu. Po Petru Velikém sídlo budovaly jeho následovnice, zejména carevna 
Jelizaveta, výsledkem je palácový komplex nepředstavitelné krásy Rozlehlému 
parku s  okrasnou zahradou a  kolonádou vévodí honosný Velký palác, který 
park rozděluje na Horní a Dolní. Směrem k moři se rozprostírá Velká kaskáda 
- důmyslná soustava vodotrysků a  fontán (140 fontán) zdobená celkem 256 
zlatými sochami, inspirovanými starověkou mytologií. Centrální ozdobou kas-
kády je zlatá socha Samsona bojujícího se lvem, která je symbolem vítězství 
Petra Velikého nad Švédy v r. 1710. Fontány jsou umístěny poměrně na malém 
prostoru, a když vytryskne voda, je to ohlušující šum. Procházka parkem uspo-
kojí i  náročnějšího návštěvníka. Odpoledne návrat do  města, návštěva mo-
numentální Katedrály sv. Izáka - druhé největší pravoslavné katedrály světa 
s kupolí pozlacenou 100 kg čistého zlata, poté návštěva jednoho z největších 
a nejvýznamnějších pravoslavných chrámů na světě - Chrámu Spas na Krovi 
s bohoslužbou (v 18 hod.). Chrám byl vybudovaný na místě, kde byl spáchán 
atentát na císaře Alexandra II. v roce 1881. Poté individuální volno, nocleh
5. den: snídaně, odlet z Petrohradu do Prahy

RUSKOPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena zahrnuje leteckou přepravu Praha – Petrohrad – Praha vč. tax a  po-
platků, transfery letiště – hotel a zpět, 4x nocleh v hotelu 3* v Petrohradě, 4x 
snídaně, polodenní prohlídku Petrohradu, večerní okružní jízdu, vstup do Pe-
tropavlovské pevnosti, Chrámu sv. Izáka, Kazaňského chrámu (vyhlídková věž 
za příplatek) a Ermitáže, polodenní výlet do Petrodvorce se vstupem do paláce 
a zahrad, polodenní výlet do Carského Sela se vstupem do Kateřinského palá-
ce, průvodce CK, místního průvodce, místní přepravu busem nebo minibusem 
dle programu 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 372,- Kč /os do 70 let, 744,- Kč 
/os nad 70 let, elektronické vízum (vyřizuje si každý sám online), příplatek 
za jednolůžkový pokoj 4.990 Kč, prohlídku křižníku Aurora (cca 11 €), projížďku 
lodí po kanálech (cca 20 EUR) a vše, co není uvedeno v cena zahrnuje

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
27.05.–31.05. 24.490

26.08.–30.08. 24.490

RUSKO
- Petrohrad „Benátky severu“

1. den: odlet z  Prahy do  Petrohradu, sraz na  letišti s  místním průvodcem, 
okružní jízda městem, symbol města Kazaňská katedrála z 18. století zasvěcená 
zázračné ikoně Panny Marie Kazaňské, transfer do hotelu, ubytování, nocleh
2. den: snídaně, prohlídka města (Něvský prospekt, Admiralita, památník Petra I. 
- známý bronzový jezdec) a další památky, návštěva Petropavlovské pevnos-
ti vybudované carem Petrem I., součástí které je i Katedrála Sv. Petra a Pavla 
s  více než 100 m vysokou zvonicí a  hroby příslušníků romanovské dynastie, 
křižník Aurora, odpoledne plavba po kanálech města s výkladem, individuální 
volno, nocleh

Cena zahrnuje: dopravu busem, 4x hotelové ubytování ve  dvoulůžkových 
pokojích, 4x snídani, 1x degustaci vín, večeři a hudbu ve vinařství Ursta, prů-
vodcovské služby

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 252,-Kč, příplatek na jedno-
lůžkový pokoj 1.600,-Kč, 
Doporučené kapesné na vstupy: památky, lanovka a vstup do termálních 
lázní - 60 EUR (směníte si na místní měnu ukrajinské hřivny)
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č.Budějovice, Třeboň, Halámky

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termín Cena pro 1. a 2. os.
ve 2.-lůž.pokoji

Cena za 3.osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

28.07.–03.08. 6.990 6.590 5.490

4.-5. den: – Koločava: turistický výstup na Poloniny (3-4 hodiny, krásné vý-
hledy), dále během pobytu v Koločavě uvidíme: dřevěný kostel z  roku 1798, 
českou školu, muzeum Ivana Olbrachta, hrob Nikoly Šuhaje, prohlédnete si 
Staré Selo, skanzen – muzeum v přírodě s procházkou dějinami oblasti Pod-
karpatské Rusi (života na  vesnici, řemesel, technické památky – úzkokolejná 
železnice aj.) na závěr druhého dne pozdní oběd v restauraci Četnická stanice 
a potom odjezd do Mukačeva (nocleh)
6. den: – Mukačevo - prohlídka historického jádra města, kde uvidíte: radni-
ci, divadlo, ojedinělou sochu na světě - kominíka, možnost nákupů na místní 
tržnici, dále Palanok - hrad vypínající se nad městem, jednu z nejkrásnějších 
staveb tohoto druhu na Ukrajině, odpoledne odjezd non-stop do ČR s nočním 
přejezdem
7.den: příjezd v ranních nebo dopoledních hodinách
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

1. den: odlet z Prahy v 9:35 přes Istanbul do Nur Sultánu (dřive Astana) – hlav-
ního města Kazachstánu, 
2. den: přílet do Nur Sultánu v časných ranních odinách, dřívější ubytování, v od-
poledne prohlídka centra města: navštívíme vyhlídkovou věž Bajterek, symbol my-
tologického životního prostoru, prohlídku zakončíme u Chan Šatyr – obřího prů-
hledného stanu (150 m vysoký), který slouží jako nákupní středisko, volno, nocleh.
3. den: celodenní prohlídka města: EXPO 2017 (pavilon Kazachstánu), během 
okružní cesty městem dále uvidíte: Operu, Centrální koncertní sál, muzeum 
Kazachstánu, mešitu sultána Chazreta, Pyramidu míru a souladu – globální 
centrum náboženského porozumění (77 m vysoká stavba), zvenku uvidíme 
i prezidentský palác Ak Orda, večer odjezd vlakem z Nur Sultánu do Almaty
4. den: ráno příjezd do Almaty, ubytování, odpoledne prohlídka Almaty (bývalé-
ho hlavního města Kazachstánu): Panfilovův park, katedrála Nanebevzetí Panny 
Marie, park 1. prezidenta, lanovkou na horu Kok-Tobe nad Almaty, volno, nocleh.
5. den: po snídani návštěva vysokohorské středisko Medea  s rychlobrus-
lařským areálem ve výšce 2.200 m n. m., Šymbulak – horské středisko (jízda 
lanovkami až do  nadmořské výšky přes 3.000 metrů, krásné výhledy, návrat 
do centra, volno, nocleh.
6. den: časně ráno odjezd do kaňonu Charyn, který je „mladším bratrem“ Vel-
kého kaňonu v  Americe, táhne se  podle stejnojmenné řeky v  délce 154 km 
a obklopují ho až 300 m vysoké skály, odpoledne odjezd do Kyrgystánu, krátká 
zastávka v  údolí Karkara blízko monumentu San Taš, přejezd do  Karakolu, 
ubytování, večeře (v ceně zájezdu)
7. den: Karakol – ráno pojedeme do vesnice Tepke s koňským rančem, oběd 
v ceně zájezdu, přehlídka cvičených orlů, prohlídka stájí, návrat do Karakolu: 
prohlídka muzea ruského vědce Převalského, nocleh.
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KAZACHSTÁN a KYRGYZSTÁN

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
02.09.–13.09. 49.990

Almaty - televizní věž

STŘEDNÍ ASIE

STŘEDNÍ ASIE
Kazachstán, Kyrgyzstán 
Uzbekistán a Tádžikistán
Tyto země spojovala Hedvábná stezka, 
po které z Číny až ke Středozemnímu moři pu-
tovaly karavany s různým zbožím, nejvíce však 
s hedvábím, jež také této, více než 12 tisíc dlou-
hé cestě, dalo název. Zlatá éra stezky skončila 
dobytím Byzance Turky v 15.století, čímž se no-
vou cestou pro zboží z  Asie do  Evropy stala 
námořní doprava po  objevitelských plavbách 
v 15. a 16.století.
 Na zájezdech se  v  Uzbekistánu seznámíte 
s historií chánů a emírů, kteří zde vládli a zane-
chali architektonické skvosty v podobě mauzo-

leí, minaretů, církevních škol medres, a to v Sa-
markandu, Buchaře, Chivě i  jinde. Na  nerostné 
bohatství bohatý Kazachstán Vás okouzlí roz-
manitostí země od stepí až po horské velikány, 
přírodními krásami, např. kaňonem Charyn, až 
po  velkoměsta jako Almaty a  hlavní město As-
tana, která v roce 2017 byla dějištěm specializo-
vaného EXPO zaměřeného na energie budouc-
nosti. Jižní soused Kazachstánu – Kyrgyzstán 
Vám nabídne neopakovatelné přírodní scenérie 
hor Ťan - šanu s nejvyšší horou Chan Tengri, 
v  překladu Pán nebo Vládce nebes (6995m), 
Issyk-kul - druhé největší horské jezero 
na světě po  jihoamerické Titicaca, nebo typic-
ké pro tuto oblast nomádské hry, ukázky z lovů 
dravců atd. 
Společná pro všechny tyto země je výtečná ná-
rodní kuchyně, kterou si určitě zamilujete.
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minaret Burana

8. den: Karakol – dopoledne skalní útvary Sedm býků (patří k nejčastěji 
fotografovaným přírodním krásám Kyrkyzstánu), odpoledne prohlídka dřevě-
ného pravoslavného kostela a dunganské mešity, večeře v dunganské rodině 
(v ceně zájezdu), nocleh.
9. den: Karakol – po snídani návštěva místního regionálního muzea, odjezd 
do  soutěsky Gregorjevka, poobědváme formou pikniku u pastevců ovcí 
v  místních jurtách nebo pod širým nebem (v ceně zájezdu).  Možnost jízdy 
na koni nebo chytání pstruhů. Cholpon Ata – středisko na pobřeží druhého 
největšího vysokohorského jezera na světě (po Titicaca v Bolívii) – jezera Issyk-
-Kul (1607 m n. m.), fakultativně projížďka lodí po jezeře, nocleh.
10. den: jezero Issyk Kul, ráno možnost koupání v  jezeře (v  areálu hotelu), 
blízko jezera zhlédneme petroglyfy – nápisy staré 2.000 let, cestou do Biškeku 
uvidíme minaret Burana (unikátní náhrobní kameny balbaly z 6. – 10. stol.). – 
věž stojí uprostřed rozlehlé planiny, na místě zaniklého karachanidského města 
Balasagun, rytířský souboj na koních KOK BORU, příjezd do Biškeku (hl. město 
Kyrgyzstánu), prohlídka města: v centru na náměstí Ala - Too uvidíme jezdec-
kou sochou hrdinného Manase, kyrgyzského hrdiny, u památníku Nezávislosti 
se zastavíme u pravidelného střídání stráží ubytování, nocleh.
11. den: Biškek – ráno bude možnost nákupů na největším kyrgyzském bazaru 
Osh, kde se nabízí možnost koupě středoasijského zboží, místní ochutnávky, všude 
je přítomna neopakovatelná atmosféra. Dále budeme pokračovat v prohlídce 
Bishkeku: navštívíme čtvrť Interhelpo (založili Čechoslováci v 30. letech 20. Stole-
tí) v Dubovém parku uvidíme sochu kyrgyzské hrdinky 19. století Kurmanžan Datky. 
Navštívíme Památník vítězství, věnovaný obětem 2. světové války, volno; krásná 
je každodenní večerní hudební show fontány na náměstí Ala-Too ve 20:00, nocleh.
12. den Biškek – ráno odjezd na letiště, odlet z Biškeku přes Istanbul do Prahy, 
přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Istanbul-Nur Sultán a Biškek-Istanbul-
Praha vč. všech poplatků, 9x ubytování ve 3-4* hotelech v 2-lůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, 9x snídaně, 2x oběd, 2x večeře, autobusovou 
dopravu, noční přejezd vlakem z  Nur Sultánu do  Almaty ve  dvoulůžkových 
kupé, vstupy do  národních parků, ekologické poplatky, atrakce podle 
programu, místní průvodce, český průvodce. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu: 1.518 Kč 
do  70 let a  3.036 Kč nad 70 let, příplatek za  jednolůžkový pokoj 7.000,- Kč, 
doporučená cena na fakultativní vstupy, jízdné a jiné atrakce (lanovky, projížďka 
lodí, jízda na koni, atd. cca 70 USD)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 12
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koňské hry Nomádů

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

12.05.–24.05. 59.990

1. den: odlet z Prahy v odpoledních hodinách přes Moskvu do Kyrgyzstanu 
– Biškek.
2. den: přílet ráno do Biškeku, transfer na hotel - dřívější ubytování, odpočinek, 
odpoledne prohlídka města: v centru na náměstí Ala - Too uvidíme jezdeckou 
sochu hrdinného Manase, kyrgyzského hrdiny, u památníku Nezávislosti se 
zastavíme u pravidelného střídání stráží. V Dubovém parku uvidíme sochu ky-
rgyzské hrdinky 19. století Kurmanžan Datky. Zastavíme se u Památníku vítězství, 
věnovaného obětem 2. světové války, volný čas. Nenechte si ujít každodenní krás-
nou večerní hudební show fontány na náměstí Ala-Too. Nocleh.
3. den: dopoledne 40 minutový přelet do 2. největšího města země - Oš, prohlíd-
ka města: Sulejmanova hora – velkolepý skalní útes s pěti vrcholy, který je zapsa-
ný do UNESCO, hora patří po několik století k nejvýznamnějším poutním místům 
kyrgyzských muslimů. Dále navštívíme  Báburův dům  (zakladatel dynastie Mu-
ghalů a vnuk Timurův), třípatrovou jurtu a uvidíme i Leninovu sochu, nocleh.

KYRGYZSTÁN a UZBEKISTÁN

4. den: ráno návštěva  nedělního dobytčího trhu; poté celodenní výlet 
do národního parku Kyrgyz – Ata, vysokohorské přírodní scenérie, procház-
ka přírodou, oběd v jurtě (v ceně zájezdu), odpoledne folklorní koncert, pře-
jezd 4 km, národní soutěže na koních, návrat do Oše
5. den: ráno přejezd do Uzbekistánu – Ferganská kotlina proslulá pěstová-
ním bavlníku a ovoce, Margilon – tradiční centrum výroby hedvábí (prohlídka 
továrny Yodgorlik), Rišton – Rištonské muzeum keramiky (ruční výroba kera-
miky s tradiční ištorskou glazurou).
6. den: Kokand – Palác chána Chudojara a Páteční mešita, přejezd minibu-
sy do hlavního uzbeckého města Taškent, prohlídka centra města v blízkosti 
našeho hotelu,  Timurovo náměstí  s jezdeckou sochou,  památník Stateč-
nost na památku ničivého zemětřesení z roku 1966.
7. den: ráno přejezd  vlakem do  Samarkandu  – nejkrásnějšího města 
na  Hedvábné stezce  (UNESCO). Prohlídku začneme u památek kolem slav-
ného náměstí Registan, kterému vévodí Ulugbekova medresa a medresy 
Šerdor a Tillakori. Následovat bude prohlídka mešity Bibu Chánum (svého 
času byla největší v islámském světě). Nejpůsobivějším místem v Samarkandu 
je Šahí Zinda (ulička mauzoleí), v níž uvidíme nádhernou kachlíkovou výzdo-
bu, jednu z nejbohatších v muslimském světě. V této nekropoli je 44 hrobek 
a 20 mauzoleí. Nocleh.
8. den: Samarkand – prohlídku začneme v Afrosiábu (na ploše 2,2 km² uvidí-
me archeologické naleziště starověkého Samarkandu), další zastávkou bude Ulu-
gbekova observatoř, která je jedním z archeologických nálezů 20. století. Sou-
částí jeho třípatrové hvězdárny z 20. let 15. století byl třímetrový astroláb k určování 
a předpovídání přesné polohy kosmických těles. Blízko našeho ubytování budou 
poslední dvě zastávky: Mauzoleum Gur-Emír (zde je pohřben Timur – Tamerlán) 
se svými dvěma syny a vnuky. Na závěr dne navštívíme Vinařské závody Cho-
vrenko s degustací 10 druhů vína a koňaků. Nocleh.

9. den: ráno přejezd vlakem do Buchary – metropole Chorézmu, kde prohlíd-
ku zahájíme na náměstí Ljabi-chauz návštěvou mešity Bolo-chauz a mau-
zolea Ismaáíla Sámáního, dále přejdeme centrem města k  pevnosti Ark. 
Odvážlivci vystoupají na minaret Kalón (Velký minaret), 47 m vysokou stavbu 
s úchvatným pohledem na město. Nenecháme si ujít Ulugbekovu medre-
su z r. 1417, která je nejstarší ve střední Asii. Večerní program je možné si zpes-
třit  návštěvou tradičních bucharských lázní  (tradičním hamámem) např. 
Bozori Kord. Nocleh.
10. den: ráno odjezd z  Buchary, poté přesun pouští Kyzylkum (název 
podle charakteristické červené barvy písku) busem k pevnosti Ayaz Kala 
v  karakalpacké oblasti, která byla postavena za  období chorezemských 
šáhů. Folklorní hudební večer s tancem, karakalpacká večeře (v ceně zájez-
du), ubytování v jurtách

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Moskva-Biškek a  Taškent-Moskva-
-Praha vč. poplatků, místní přelety: Biškek-Oš a Urgenč-Taškent, 11x ubytování 
ve 3-4* hotelech v 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením (včetně dří-
vějšího ubytování 2. den a předodletového ubytování v Taškentu), 1x ubyto-
vání v jurtě, 10x snídaně, 3x oběd, 3x večeře, autobusovou dopravu, místního 
průvodce, českého průvodce.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu: 1.952,- Kč/os./
do 70let, 3.904,- Kč nad 70 let, příplatek za jednolůžkový pokoj 7.000,- Kč, vízum 
do Uzbekistánu 700,- Kč/os.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 12

11. den: přejezd do Chivy (UNESCO), prohlídku zahájíme před branami Staré-
ho města (Brána a hradby Ičan Kaly), prohlédneme si Starou pevnost (Kun-
ja Ark), budeme pokračovat kolem minaretu Kalta Minor  (Krátký minaret) 
zdobený tyrkysovými kachlíčky. Nedaleko je Páteční mešita. Po obědě uvi-
díme  interiéry mauzolea Pachlavona Machmuda, medresu Chána Alla-
kuliho a nakonec palác Taš-Chauli. Povečeříme ve stylové restauraci (v ceně 
zájezdu).
12. den: ráno odlet z Urgenče do Taškentu – při prohlídce si prohlédneme 
historické a duchovní centrum v komplexu Chazrati Imáma s Páteční me-
šitou, mauzoleem,  knihovnou Moji Muborak s údajně nejstarším svazkem 
koránu na světě na  jelení kůži ze 7. století. Prohlédneme si Medresu Kulke-
daš a nedalekou tržnici Chorsu (doporučujeme poobědvat v rychloobslužné 
restauraci tržnice, kde se podávají čerstvé místní speciality jako plov, šašliky, 
lagman, halim, naryn, atd.) Ubytování a nocleh.
13. den: odjezd na  letiště v nočních hodinách, časně ráno odlet z Taškentu 
přes Moskvu, přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Chiva – minaret Kalta Minor

STŘEDNÍ ASIE

Samarkand
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

TÁDŽIKISTÁN

TÁDŽIKISTÁN

1.den: odlet z Prahy do Dušanbe 
2.den: přílet do hlavního města Tádžikistánu – Dušanbe, kde po ubytování 
uvidíme centrální park s Národním muzeem, nejvyšší vlajkový stožár na světě 
– bayrak, sochu krále Ismalia Samáního, projdeme se kolem Prezidentského 
paláce, Paláce národů, fakultativně: návštěva Národního muzea památek mi-
nulosti Tádžikistánu se 14m sochou Buddhy a zeleného bazaru, poté doporu-
čujeme návštěvu největší čajovny na světě – Somoni
3.- 4. den: Dushanbe – Kalaikhum – Khorog: odjezd z  Dušanbe terénní-
mi vozidly po Pamírské dálnici po trase Kalaikhum – Khorog s přenocováním 
v Kalaikhum, další den přejezd do Khorongu, rozpoloženého na březích řeky 
Panj River, ubytování, začátek aklimatizace a příprava na poznávání a objevo-
vání typických tádžických městeček na úpatí velehorského Pamíru
5.den - Khorog – Ishkashim, vyřízení víz do Afghanistánu, po obědě opouští-
me Khorog a jedeme do nejjižnější oblasti Tádžikistánu – Ishkashim
6.den - Ishkashim – Eshkashem – Wuzed: překročíme hranice do Afghanistá-
nu, strávíme několik hodin v  Sultan Eshkashemu s  našimi novými afghánskými 
průvodci, činíme poslední přípravy pro obstarání povolení do Wakhanské oblas-
ti (Vachánský koridor – bývalá afghánská nárazníková zóna mezi britskou Indií 
a ruským Turkestánem). Dále pokračuje cca 100 km z Eshkashemu do osady Sust, 
překonáváme nejužší část Vachánského koridoru, obdivujeme ledovce a oblasti 
věčného sněhu v horách kolem nás. Před Sustem zastavíme v Khandudu, kde do-
končíme povolenky k naší další plánované cestě, ubytování v Sustu
7.–8. den: sedmý den dojedeme do vesnice Sarhad, přenocování v gasthou-
su. Ráno pěšky půjdeme k průsmyku Broghil až do nadmořské výšky 3.500 m 
n.m., bez velkého převýšení, 5–6 hodin chůze, nazpět stejnou cestou krásnou 
přírodou do vesnice Sarhad, přenocování na stejném místě
9. den: budeme pokračovat v jízdě autem 10 hodin do Afganského Eshkashem, 
krátká zastávka na oběd v Khandudu, přenocování v Eskashemu.
10. den: Eshkashem – Tajik Ishkashim – Langar, ráno se blížíme opět k af-
ghánsko – tádžické hranici, překračujeme ji a setkáváme se s našimi původ-
ními tádžickými řidiči, kteří nás přepravují do  tádžického Wakhanu. Odpočí-
váme po náročné cestě a obdivujeme staré hrady a kamenné pevnosti, které 
bránily a kontrolovaly vstup do této části Hedvábné stezky včetně pevnosti 
Yamchun. V této části Pamíru je rovněž mnoho různých náboženských míst - 
od Sufských svatyň k budhistickým stoupám. Přenocujeme ve vesnici Yamg, 
kde ještě můžeme navštívit místní svatyně či jednoduše relaxovat
11.den: Langar - Bulunkul - pokračujeme v  cestě podél Pamírské dálnice, 
budeme-li mít štěstí, můžeme vidět vzácný druh velblouda – Bactrian (typ 
dvouhrbého velblouda), který se dosud vyskytuje v této oblasti světa. Cesta je 

lemována uchvacujícími výhledy na afghánské velehory Wakhanského pásma 
s  ledovcovými čepičkami. Pokračujeme cestou východním Badachštánem 
a  dále se  stáčíme na  sever a  překonáváme Khargušský průsmyk. Míjíme 
řadu zajímavých slaných jezer, večer se ubytujeme u jezera Yashil Kul, kde 
zůstaneme přes noc v malé osadě v Bulunkulu. Náš pobyt zde prohloubí naše 
porozumění pro zdejší obyvatele, a jejich schopnost žít v takto odlehlých hor-
ských oblastech, de facto v nejchladnějším místě celého Tádžikistánu
12.den: Bulunkul – Murghab - dříve než odjedeme ráno z místa našeho noc-
lehu, budeme nějaký čas prozkoumávat okolí jezera Yashil Kul. Pokud bude 
počasí příznivé, můžeme vystoupat k observatoři Shorbulak, odkud se naský-
tají výhledy na  horu Muztag Ata (7546 m n.m.), která již leží na  území Číny 
na okraji pouště Taklamakan a je po hoře Kongur (7.719 m n. m.) druhým nej-
vyšším vrcholem Kašgarského hřbetu, který je geografickou součástí Pamíru. 
Poté pokračuje do města Murgab, prohlídka města a večer ubytování
13. den Murghab - Karakul - jezero Karakul. Horská silnice nás zavede přes 
průsmyk Ak Baital (The White Mare Pass) až do výšky 4.655 m n. m., k nejvýše 
položenému silničnímu průsmyku z dob Sovětského svazu, a dále do údolí 
Muzkol. Ohromující jezero Karakul je schováno hluboce pod námi v rozleh-
lé polopouštní krajině. Formováno bylo zhruba před 5 miliony let dopadem 
meteoritu a patří v současnosti k nejvíce fascinujícím geologickým jevům naší 
planety. Leží v nadmořské výšce 3.914 m n.m. a zaujímá plochu cca 380 km2, 
přičemž jeho největší hloubka dosahuje 238 m. Je součástí obřího sopečného 
kráteru o průměru cca 52 km. Budeme mít možnost krátké procházky po jeho 
březích směrem k našemu ubytování v osadě Karakul

Cena zahrnuje: leteckou přepravu na trase Praha – Dušanbe – Osh – Biškek- 
Praha, ubytování v pensionech, turistických hotelech, soukromí vč. stravování 
(bude upřesněno na webu ww.quicktour.cz), všechny transfery, doprava teren-
ními vozidly, průvodcovské služby
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 3.560,-Kč / os. do 70 let, 7.120,-
Kč / os. starší 70 let, Víza: Tádžikistán: jednovstupové 50 EUR, musí však být 
dvouvstupové vízum tzn. 100 EUR (2.700,-Kč), vízum do Afganistánu 80 EUR 
2.200,-Kč (sledujte naše webové stránky www.quicktour.cz, kde budou aktuál-
ní ceny, může dojít k navýšení ceny víz)
Doporučené kapesné na  vstupy a  nepředvídané výdaje (bakšišné aj.): 
od 250 USD

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 6

Termín Cena za osobu ve 2-lůžk. pokoji
17.07.–03.08. 74.990

Cesta z Dušanbe po hranicích Afghanistánu Vachánským údolím, jíz-
da po  Pamírské dálnici, návštěva GBAO - Badachšán, až k  hranicím 
Číny a  přes sedlo Kyzyl – Art do  Kyrgyzstánu a  kolem nejvyšší hory 
této oblasti - Piku Kommunizma do kyrgyzského Oshe

14. den: Karakul – hranice Tádžikistán a Kyrgyzstán: cestou k hraničnímu pře-
chodu zastavujeme na krátké prohlídce starých geoglyfů u osady Karaart. Loučíme 
se s našimi tádžickými šoféry průvodci a přecházíme hranice do Kyrgystánu, kde 
na nás již čekají vozidla kyrgyzského partnera. Pokračujeme územím jihovýchodní-
ho Kyrgystánu pod Pik Kommunisma (štít Ismaila Samaního zvaný tádžicky Qullai 
Ismoili Somoni, který je se svými 7.495 m n. m. nejvyšším vrcholem Tádžikistánu 
a bývalého Sovětského svazu. Po přejezdu hranice se ocitneme v  kyrgyzské 
části horského masivu Pamír, kde budeme nocovat v místním jurtovém táboře.
15.–16. den po snídani trek pod Pik Lenina (7.134 m n.m.) do mezinárodního 
vysokohorského tábora Ačik-Taš (10km). Seznámíme se se životem místních 
kočovníků, budeme degustovat kumys (kobylí mléko). Návrat do tábora na je-
zeře Tulpar-Kul, kde se zúčastníme folklorního koncertu. Nocleh v jurtě. Ráno 
přejezd do Oše, cestou piknik v dolině Ak-Bosogo. Večer příjezd do Oše, druhé-
ho největšího města Kyrgyzstánu, ubytování v hotelu
17.–18. den: po snídani prohlídka nejzajímavějších částí města Oš (UNESCO), 
(posvátná Sulejmanova hora – Sulejman Too), známá jako Šalamounův trůn, 
poslední nákupy na jednom z nejlepších trhů ve Střední Asii - Žajma, navečer 
přelet do Bishkeku (hl. město Kyrgyzstánu) – večerní prohlídka náměstí Ala-
-Too, nocleh v hotelu. Ráno transfer na letiště a odlet do ČR

©
 fo

to
: Z

ha
nd

ia
 Z

oh
al

sh
o

©
 M

asar1920 / D
ream

stim
e.com

jezero Karakul



 59 

IZRAELPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY

1. den: odlet z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná česká 
průvodkyně nebo průvodce. Přivítání se Svatou zemí transfer do hotelu, uby-
tování, večeře a první nocleh v Izraeli. 
2. den: po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středo-
zemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea primorska, kde 
uvidíme také divadlo. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vy-
hlídkou na  Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické 
město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, navštívíme 
shuku (tradiční tržiště) a další nádherná místa. Návrat do hotelu a večeře.

IZRAEL a PALESTINA

3. den: posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu 
po Galilejském jezeře, poté nás cesta zavede do Capernaumu se synago-
gou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o Izraelské 
přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. Odpo-
ledne procházka po Nazaretu s prohlídkou Baziliky Zvěstování a kostela 
Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské město Sefad, kde se projdeme 
malebnými uličkami plnými galerií místních umělců a navštívíme místní sy-
nagogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer 
se přesuneme do hotelu, kde povečeříme. 
4. den: po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán 
nás dovede až do Jericha - nejníže položeného města na světě s pohledem 
na  Horu Pokušení. Cestou zastávka ve  vinařství s  ochutnávkou výborných 
Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma. 

Dle časových možností zastávka s výhledem na údolí Vadi Quelt a ortodoxní 
klášter sv. Jiří. Večer se ubytujeme se v Betlémě, kde také povečeříme.
5. den: po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta nejkrás-
nější místa Svaté Země - Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku 
na Olivetské hoře a poté se přesuneme do biblických Getsemanských za-
hrad s  bazilikou Všech Národů a  ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. 
Přes údolí Kidron vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa 
(která prochází orientálním trhem s  voňavým kořením, mistrovsky tepaným 
nádobím a výborným jídlem...) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpo-
ledne budeme mít možnost prozkoumat Chrám Narození Páně a Baziliku 
Svaté Kateřiny. Vrátíme se do hotelu v Betlémě na večeři a nocleh. 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní taxy a pa-
livové příplatky, přepravu klimatizovanými midibusy/autobusy, 7 x ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích kvalitních ubytovacích zařízeních kat. 3*** s polo-
penzí (6–7 x snídaně, 6–7 x večeře dle letového řádu), vstupy do všech navští-
vených objektů (uvedených v programu), veškeré místní taxy a poplatky, služ-
by zkušeného licencovaného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, 
pojištění CK ve sm. zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh v  zahraničí + 990,- 
Kč/os./celý zájezd, vstupné na pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné 
Příplatky: příplatek za  jednolůžkový pokoj: 6.990,- Kč/7.490,- Kč/pobyt (dle 
termínu), změna ubytování v Betlémě na ubytovací zařízení kat. 4**** na vyžá-
dání, změna ubytování z Betléma na hotel v Jeruzalémě 

Poznámka: sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být 
upraven (pozměněn) dle aktuální situace, počasí apod. Zájezd je možné zajistit 
také s odletem z Vídně, Krakova nebo Wroclavi - na vyžádání

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžk. pokoji

29.11.–6.12.2019 (adventní), 2.2.–9.2., 
21.6.–28.6., 19.7.–26.7. (prázdninový), 
29.11.–6.12.2020 (adventní)

31.990

16.2.–23.2., 7.6.–14.6., 
5.7.–12.7.2020 (státní svátek)

32.990

1.3.–8.3., 22.3.–29.3., 6.9.–13.9.2020 34.490
9.4.–26.4., 17.5.–24.5., 29.9.–6.10., 1.11.–8.11., 
15.11.–22.11.2020 (státní svátek)

35.490

6. den: po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele. 
Průvodkyně nás zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami - 
Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum holokaustu Yad Va Shem. 
V Jeruzalémě budeme mít možnost vidět i další zajímavá místa. Večer se vrátí-
me do našeho hotelu k večeři a noclehu.
7. den: po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou 
nechal postavit král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze lanovka (v ceně 
programu). Massada nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkos-
ti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možnos-
tí a aktuálnímu počasí Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého 
moře). Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupá-
ní na plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme zpět do hotelu k poslední 
večeři a noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.
8. den: po snídani projížďka centrem Tel Avivu (UNESCO), procházka po ma-
lebné Jaffě (jedno z nejstarších přístavních měst na světě), transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

Jeruzalém

Bahaiské zahrady

Jaffa

Chrám Narození Páně

Velký okruh s kvalitním českým průvodcem,
ubytování v hotelích*** s polopenzí 
a všemi vstupy v ceně!
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Nenechte si ujít největší světovou výstavu EXPO 2020 v Dubaji – první světovou výstavu, kterou hostí arabská země – Spojené arabské emi-
ráty – jeden z nejdynamičtějších, nejmladších a nejrychleji rostoucích regionů na světě. Mottem této světové výstavy je „Spojení myšlenek 
– Tvorba budoucnosti“ a tématem jsou „Příležitost, přemístitelnost a udržitelnost“. Na návštěvu EXPO 2020 je potřeba vyhradit si minimálně 
2 dny, protože na 438 hektarech budou pavilony 183 zemí a dalších nadnárodních společností, vzdělávacích institucí a nevládních organiza-
cí. 173 dní od října 2020 do dubna 2021. To vše v jednom z nejlákavějších měst na světě – DUBAJI.
Spojené arabské emiráty (SAE) jsou chloubou Arabského poloostrova se světově proslulými stavbami a atrakcemi, kam se pohodlně dostaneme přímým letem 
z Prahy. Pro cestu nepotřebujeme vízum ani žádné speciální očkování. Starat se o Vás budou naši česky mluvící delegáti. Snad žádná jiná země na světě neský-
tá tolik turistických lákadel jako SAE. Ultramoderní stavby (včetně té nejvyšší na světě), perfektně fungující doprava, moderní čtvrtě u nádherných písečných 
pláží v kontrastu s historickými budovami. K tomu si přimyslete stále modrou oblohu, teplé moře, usměvavé lidičky a spoustu možností k zábavě a nákupům. 
Milovníky přírody zajisté okouzlí skalnaté horské masivy, rudé pláně místních pouští a pestrý podmořský život lákající ke šnorchlování či potápění.
Spojení poznávání SAE spolu se světovou výstavou EXPO 2020-21 tak činí z této destinace neodolatelný cíl Vaší cesty.

1. den: setkání na  letišti v  Praze  a večerní přímý let (předpokládaný odlet 
ve 21:05 hod.) do Spojených Arabských Emirátů 
2. den: po příletu (předpokládaný přílet v 6 hod. ráno místního času) nás při-
vítá místní česky mluvící průvodce a  ihned započne naše poznávání Duba-
je  - kosmopolitního města arabských tradic, zlata a neuvěřitelných projektů. 
Projedeme centrem města po tepně Sheik Zayed Road do nové čtvrti Marina. 
Cestou do čtvrti nejlepších pláží Jumeirah  si budeme moci vyfotit ikonický 
hotel Atlantis, který leží na  uměle vytvořených  ostrovech ve  tvaru palmy. 
Dopoledne se zastavíme na trhu Medinat Souk s typickou vůní kadidla a na-
bídkou tradičních výrobků. Trh je umístěn v areálu nejznámějších hotelů Medi-
nat a Burj al Arab, odkud je lze také nejlépe vyfotit v zahradě, kterou protínají 
uměle vytvořené vodní kanály. Přes parné poledne se schováme v obřím ná-
kupním centru Mall of Emirates, kde můžeme obdivovat také krytý lyžař-
ský svah SKI DUBAI  a můžeme pohodlně individuálně poobědvat (výběr 
z  kuchyní celého světa). Odpoledne se přesuneme do  historické části Du-
baje, kde navštívíme museum, které nám představí nedlouhou historii měs-
ta, které od malé rybářské vesničky vykvetlo do  jedné z  nejkrásnějších svě-
tových metropolí. Poté se projdeme trhem s  látkami a tradičním dopravním 
prostředkem – dřevěnými lodičkami ABRA TAXI přeplujeme záliv zvaný 
„Creek“ ze čtvrti Bur do části Deira, kde se projdeme trhem s kořením (neo-
pakovatelné barvy a vůně koření) do největšího trhu ze zlatem na světě - 
„Gold Soukh“. V podvečer nás čeká ještě návštěva Dubai Mall, jehož součástí 
je nejvyšší stavba světa, ikonický Burj Khalifa. Zájemci mohou fakultativně 
vyjet v  rámci programu AT THE TOP do  134. patra a  odtud spatřit celý Du-
bai z letecké perspektivy a to navíc při západu slunce. Naše dnešní putování 
zakončíme jedinečnou podívanou největší zpívající fontány DUBAI FOUN-
TAIN a necháme se překvapit na jakou světovou klasickou nebo moderní hud-
bu bude dnešní program připraven. Plni zážitků se již přesuneme do našeho 
moderního hotelu HILTON GARDEN INN AL MINA****, který je jen pár minut 
jízdy od nejvyšší stavby světa. Po ubytování volný večer na toulání dubaj-

skými uličkami (Dubaj patří mezi nejbezpečnější města na světě), individuální 
večeři apod. Fakultativně lze zajistit mimořádný zážitek – plavbu na  tradiční 
dřevěné lodi Dhow s večeří, při které se na klidné vodě zálivu bude zrcadlit 
historická čtvrť Bur a moderní obchodní čtvrť zvaná Downtown na opačném 
břehu (večeře bude formou dobrého bufetu).
3. den: po  skvělé snídani se  vydáme asi půlhodinovou jízdou na  výstaviš-
tě EXPO DUBAI 2020 – zajisté doposud největší, nejmodernější, nejluxusnější 
Světové výstavy (vstupné je již zajištěno v ceně zájezdu). Ve futuristickém pa-
vilonu České republiky budeme díky našemu partnerství s pavilonem přivítáni 
zástupcem pavilonu a  při prohlídce získáme spoustu zajímavých informací 
o pavilonu CZECH SPRING, který si klade náročný cíl vyrábět v tomto poušt-
ním prostředí unikátním systémem S. A. W. E. R. životodárnou vodu. Zajisté 
se dozvíme řadu praktických, odborných, ale i zábavných zákulisních příhod o 
přípravě projektu i samotné stavbě pavilonu. V průběhu celého dne budeme 
mít možnost navštívit celou řadu pavilonů dalších států (na Expu se předsta-
ví téměř 200 států se svými pavilony). V podvečer transfer zpět do Dubaje 
a volný večer na nákupy, individuální večeři a další poznávání nebo využije-
me střešního bazénu našeho hotelu pro lenošení s nádherným výhledem 
na nikdy nespící město.
4. den: po snídani znovu vyrazíme na výstaviště EXPO 2020  (vstup je opět 
v ceně zájezdu). Fakultativně lze místo návštěvy Světové výstavy zajistit pro zá-
jemce celodenní výlet do Abu Dhabi – hlavního města nejvýznamnějšího emi-
rátu (a také hlavního města celých Spojených Arabských Emirátů). V Abu Dhabi 
navštívíme Heritage museum, kde budeme seznámeni s životem původních 
obyvatel, ale také moderní části města, které soupeří s Dubají v přepychovosti, 
luxusu i nejlepších životních podmínkách na světě. Fotografii si uděláme také 
u  bývalého sídla místních šejků, dnes ultraluxusního hotelu Emirates Palace 
hotel i Paláce Národů. Snad nejúchvatnější však bude návštěva Velké mešity 
šejka Zayeda. V podvečer se vrátíme zpět do Dubaje do našeho hotelu a mů-
žeme využít večera k nákupům, procházkám či lenošení u bazénu. 
5. den: po snídani volný den, který lze věnovat nákupům, lenošení u hotelo-
vého bazénu s fantastickým výhledem nebo zdarma využít hotelového shuttle 
na pláž La Mere Beach na známé pláži Jumeirah (vstup na pláž zdarma). Někteří 

EXPO 2020 A DUBAJ

EXPO 2020 DUBAJ

EXPO DUBAJ 2020
20.10.2020 – 10.04.2021

SVĚTOVÁ VÝSTAVA 
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EXPO 2020 DUBAJ

EXPO 2020 a DUBAJ

Termín Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

22.10.–27.10.2020 27.990
14.11.–19.11.2020 27.990
03.12.–08.12.2020 27.990
21.01.–26.01.2021 27.990
11.02.–16.02.2021 27.990
04.03.–09.03.2021 27.990

18.03.–23.03.2021 (Český den na EXPO) 27.990
01.04.–06.04.2021 (Velikonoce) 27.990

Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se změnit. Předpokládanou 
leteckou společností je Air Arabia.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – SAE – Praha, 4 noci ubytování v Du-
baji v 4* hotelu, 4x snídani, celodenní prohlídku Dubaje s českým průvodcem, 
transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer na výstaviště EXPO a zpět, 2x celo-
denní vstupenku na EXPO Dubai 2020-2021 včetně prohlídky českého pavilonu 
Czech Spring s průvodcem, služby českého delegáta, občerstvení na palubě le-
tadla, pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 780,- Kč (osoby 15-69,99 let), 
390,- Kč (děti do 14,99 let) a 1.560 (osoby starší 70 let), pobytové taxy (10,- AED/
osoba/noc), příplatek za jednolůžkový pokoj: 5.560,- Kč, vstupné do navštěvo-
vaných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20

1. – 4. den: je shodný s programem zájezdu EXPO 2020 a Dubaj
5. den: po snídani volné dopoledne k nákupům, lenošení u hotelového bazénu 
nebo využití bezplatného hotelového shuttle busu na pláž La Mere Beach na svě-
toznámé pláži Jumeirah. Po poledni transfer do emirátu Ras Al Khaimah (transfer 
s českým průvodcem trvá asi 90 minut). Ubytování v luxusním plážovém resortu HIL-
TON AL HAMRA BEACH & GOLF RESORT **** s programem ALL INCLUSIVE.
6. – předposlední den (dle počtu nocí v RAK): pobyt v plážovém resortu 
s  ALL INCLUSIVE, možnost využití široké nabídky sportovních aktivit resortu 
i nákupních možnosti. Milovníkům golfu nabízíme zajištění golfových balíčků 
na krásném hřišti AL HAMRA GOLF CLUB, který se nachází přímo u našeho hote-
lu. Fakultativně podvečerní výlet JEEP SAFARI – při tomto výletu nás vyzvednou 
speciální offroad vozidla pro 4-7 osob se zkušenými řidiči, se kterými se vydáme 
do nedaleké pouště s rudým pískem. Nezapomenutelným zážitkem bude nejen 
jízda o písečných dunách, ale také pozorování romantického západu slunce nad 
rudou pouští. Po západu se  o nás budou starat beduíni, kteří nám nabídnou 
výbornou arabskou kávu (ochucenou kardamomem, ke které zakousneme čer-
stvou datli), vodní dýmkou (shisha) a výbornou večeří s kulturním programem 

EXPO 2020, DUBAJ A DOVOLENÁ 
U MOŘE V RAS AL KHAIMAH

1. – 4. den: je shodný s programem zájezdu EXPO 2020 a Dubaj
5. – 7. den: volné dny k nákupům, individuálním prohlídám Dubaje, lenošení 
u hotelového bazénu s fantastickým výhledem, možnost zdarma využít hote-
lového shuttle na pláž La Mere Beach na známé pláži Jumeirah (vstup na pláž 
zdarma). Možnost využití nabídky dalších fakultativních výletů.
8. den: po snídani ještě můžeme využít posledního dopoledního koupání, ko-
lem poledne nás transfer odveze zpět na letiště k přímému letu do Prahy (plá-
novaný odlet v 15:35 hod. místního času, plánovaný přílet do Prahy v 19:20 hod.).

EXPO 2020, DUBAJ 
A PŘEDVÁNOČNÍ NÁKUPY 
NEBO SV. VALENTÝN
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EXPO 2020, DUBAJ a předvánoční nákupy nebo Sv. Valentýn

Termín: Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji:

03.12.–10.12.2020 (předvánoční nákupy) 29.990
11.02.–18.02.2021 (Sv. Valentýn) 29.990

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – SAE – Praha, 6 nocí ubytování 
v Dubaji v 4* hotelu, 6x snídani, celodenní prohlídku Dubaje s českým průvod-
cem, transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer na výstaviště EXPO a zpět, 
2x celodenní vstupenku na EXPO Dubai 2020-2021 včetně prohlídky českého 
pavilonu Czech Spring s  průvodcem, služby českého delegáta, občerstvení 
na palubě letadla, pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 780,- Kč (osoby 15-69,99 let), 
390,- Kč (děti do 14,99 let) a 1.560 (osoby starší 70 let), pobytové taxy (10,- AED/
osoba/noc), příplatek za jednolůžkový pokoj: 8.340,- Kč, vstupné do navštěvo-
vaných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20

Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se změnit. Předpokládanou 
leteckou společností je Air Arabia.

Ubytování v Dubaji:
HILTON GARDEN INN DUBAI AL MINA

Poloha: Moderní, luxusní hotel Hilton Garden Inn Dubai al Mina situo-
vaný ve  čtvrti Jumeira má ideální polohu ke  všem nejznámějším atrakcím 
města, nákupním centrům i metru. Hotel se nachází v blízkosti Sheikh Zayed 
Road, starého centra Dubaje i  jeho moderních částí. Hotel zajišťuje  zdar-
ma dopravu na veřejnou pláž La Mere Beach (bezplatný vstup na pláž). 
V okolí hotelu je celá řada nákupních a zábavních možností, restaurací i barů. 
Ubytování: je zajištěno ve velmi moderně zařízených pokojích s vlastním 
sociálním  zařízením (sprcha, WC, fén), klimatizací (bezplatně), malou led-
ničkou, varnou konvicí/kávovarem, sada na žehlení, SAT/TV, Wi-Fi (zdarma) 
a sejfem. Z většiny pokojů je panoramatický výhled do okolí. 
Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar, směnárna, obchod 
se suvenýry, obchod s občerstvením, půjčovna automobilů, služby praní prád-
la. Na střeše hotelu je bazén s mimořádným výhledem na Dubai. Hotel nabízí 
také fitness studio (za poplatek). Zdarma je zajišťována přeprava hostů z hotelu 
na pláž La Mer Beach na světoznámé Jumeira Beach a také do nákupního cen-
tra Dubai Mall s mrakodrapem Burj Khalifa a zpívající fontánou.
Stravování: snídaně formou bohatého bufetu v hotelové restauraci
Náš názor: velmi kvalitní hotel s  perfektní polohou pro poznávání 
Dubaje uspokojí představy i náročnějších hostů.

využijí nabídky dalších fakultativních výletů, nebo budou prozkoumávat další 
mimořádné stavby a turistické atrakce Dubaje (například nový Dubai Frame).
6. den: brzy ráno transfer na letiště k přímému letu do Prahy (předpokládaný 
odlet v 07:35 hod. místního času a předpokládaný přílet do Prahy v 11:20 hod).
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EXPO 2020 DUBAJ

PŘÍPLATKY PRO VŠECHNY ZÁJEZDY na EXPO 2020:
ABU DHABÍ (celodenní výlet s českým průvodcem): ......................... *)1.290,- Kč
BURJ KHALIFA (návštěva 134. patra nejvyšší budovy světa): .......... 1.690,- Kč
DHOW CRUISE (večerní plavba s večeří) ..........................................................890,- Kč
FURAIRAH (výlet do emirátu Furairah s českým průvodcem) ............1.190,- Kč
FURAIRAH (výlet do emirátu Furairah s českým průvodcem + oběd) .... 1.980,- Kč
JEEP SAFARI (výlet terénními vozy do pouště, západ slunce a večeře) ..1.490,- Kč
*) cena platí při odpočítání jednoho denního vstupu na EXPO 2020

PRO MILOVNÍKY GOLFU nabízíme golfový 
balíček za 5.990,- Kč, který zahrnuje: stan-
dardní balíček programu + navíc přeprava 
golfového bagu (1 ks do  váhy max. 20 kg – 
celkem tedy bude možné přepravit odbavené 
zavazadlo 1 ks do 20 kg + golf bag do 20 kg.), 
1x Tee time na 18-ti jamkové hřiště (neděle až 
čtvrtek, pátek a sobota za příplatek 16,- USD).

AL HAMRA GOLF CLUB – moderní 18-ti jamkové hřiště PAR 72 je součástí 
komplexu Al Hamra a přímo navazuje na hotel Al Hamra Beach & Golf 
resort *****, ve kterém zajišťujeme ubytování s all inclusive programem. 
Hřiště (vhodné pro profesionální golfisty i začátečníky). 

– břišní tanečnice, tanec dervišů, ohňová show… Večer se vrátíme do našeho 
plážového hotelu. Další celodenní fakultativní výlet nás zavede z Perského zálivu 
do emirátu Furairah, který leží u Ománského zálivu. Při tomto výletě s českým 
průvodcem poznáme nádherné hory, které dělí jednotlivé emiráty, pláže, pro-
hlédneme jednu z nejstarších mešit v emirátech a pochutnáme si na výborném 
obědě. Milovníci koupání budou mít možnost vyzkoušet zdejší pláže, které jsou 
omývány Ománským zálivem, který je propojen s Indickým oceánem. 
poslední den: po snídani ještě můžeme využít posledního dopoledního koupání, 
kolem poledne nás transfer odveze zpět na letiště k přímému letu do Prahy (plá-
novaný odlet v 15:35 hod. místního času, plánovaný přílet do Prahy v 19:20 hod.)

EXPO 2020, DUBAJ a dovolená u moře v Ras Al Khaimah

Termín Počet nocí
v RAK

Cena za osobu 
ve 2-lůžkovém pokoji

22.10.–29.10.2020 3 39.990
22.10.–31.10.2020 5 46.990
03.12.–10.12.2020 3 39.990
03.12.–12.12.2020 5 46.990
21.01.–28.01.2021 3 39.990
21.01.–30.01.2021 5 46.990
11.02.–18.02.2021 3 39.990
11.02.–20.02.2021 5 46.990
04.03.–11.03.2021 3 39.990
04.03.–13.03.2021 5 46.990

18.03.–25.03.2021 (Český den na EXPO) 3 39.990
18.03.–27.03.2021 (Český den na EXPO) 5 46.990

01.04.–08.04.2021 (Velikonoce) 3 39.990
01.04.–10.04.2021 (Velikonoce) 5 46.990

Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se změnit. Předpokládanou 
leteckou společností je Air Arabia.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – SAE – Praha, 3 noci ubytování 
v Dubaji v 4* hotelu se snídaní, 3 nebo 5 nocí ubytování v plážovém hotelovém 
resortu v Ras Al Khaimah s ALL INCLUSIVE, celodenní prohlídku Dubaje s čes-
kým průvodcem, transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer na výstaviště 
EXPO a zpět, 2x celodenní vstupenku na EXPO Dubai 2020-2021 včetně pro-
hlídky českého pavilonu Czech Spring s průvodcem, transfer z Dubaje do ho-
telu v Ras Al Khaimah, služby českého delegáta, občerstvení na palubě letadla, 
pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění (ceny záleží na délce zájezdu 
a jsou uvedeny na webu www.zajezdyexpo.cz u jednotlivých termínů), po-
bytové taxy (pro 4* hotely 10,- AED/osoba/noc; pro 5* hotely 20,- AED/osoba/
noc), příplatek za  jednolůžkový pokoj: 1.390,- Kč/osobu/noc, vstupné do na-
vštěvovaných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20

Ubytování v Ras Al Khaimah
HILTON AL HAMBRA BEACH & GOLF RESORT

Poloha: luxusní hotel řetězce Hilton je součástí obrovského komple-
xu Al Hamra, který disponuje překrásnou písečnou pláží z  jedné strany 
a 18-ti jamkovým golfovým hřištěm ze strany druhé. V rámci komplexu je 
spousta zábavních i nákupních možností. do centra hlavního města emirá-
tu Ras Al Khaimah je to cca 15 minut jízdy.
Ubytování:  komfortně zařízené pokoje s  vlastním sociálním zařízením 
(sprcha, WC, fén), klimatizací (zdarma), Wi-Fi (zdarma), telefonem, SAT/TV, 
budíkem, trezorem (zdarma), minibarem a balkonem nebo terasou.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní restaurace, restaurace a la 
carte, bary, bary u bazénů, dva vyhřívané venkovní bazény, dětské bazé-
ny, dětský klub, fitness centrum, 2 tenisové kurty, volejbalové hřiště, sauna. 
Za poplatek: vodní lyže, masáže, rybolov, golfové hřiště Al Hamra Golf Club. 
V komplexu jsou obchody se suvenýry i směnárna.
Stravování: ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, mi-
nerální voda, nealkoholické nápoje, káva, čaj, pivo, víno a další alkoholické 
nápoje vybraných značek a několik druhů alkoholických i nealkoholických 
míchaných nápojů v době (od 12:00 do 24:00 hod. – různé bary mohou 
mít různou dobu podávání nápojů). Zmrzlina pro děti od 11:00 do západu 
slunce.
Pláž: dlouhá písečná pláž je součástí hotelového resortu, lehátka, 
slunečníky i osušky bezplatně. Na pláži je možno využít nabídky moto-
rizovaných i nemotorizovaných vodních sportů.
Náš názor: perfektní místo pro odpočinek na pláži se skvělým all inc-
lusive programem a možností zahrát si golf na hřišti přímo u moře…

Více informací, termínů a nabídek na:
www.zajezdyexpo.cz

NA VŠECHNY ZÁJEZDY na EXPO 2020: 
sleva za včasný nákup: 3000,- Kč do 10.01.2020 

(na tyto zájezdy se nevztahují žádné další časové a věrnostní slevy)

výstaviště EXPO 2020 Dubaj

Zájezdy na EXPO 2020 jsou připravovány s velkým předstihem. Vzhle-
dem k vysokému zájmu o tyto zájezdy může dojít ke změnám cen 
letecké dopravy a ubytovacích kapacit. Aktuální ceny budou vždy 
k dispozici na webu www.zajezdyexpo.cz
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Termíny
Osoba 

ve 2-lůžk. 
pokoji

Dítě 
do 10 let

na přistýlce

Dítě 
10-12 let 

na přistýlce
10.04.–13.04. (Velikonoce) 6.990 4.690 5.490

24.10.–27.10. 
(podzimní školní prázdniny) 6.990 4.690 5.490

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování v hotelovém komplexu Terme 
Vivat (včetně pobytové taxy a  registračního poplatku), 3x polopenzi formou 
bufetu, 4-denní vstup do  lázeňského areálu, zapůjčení županu, 1x hotelovou 
saunu, výlety dle programu, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 144,- Kč, jednolůžkový pokoj 
1.990,- Kč, 3x oběd 1.680,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů (cca 50 EUR).
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

1. den: odjezd v 0.15 hod. z Prahy na České Budějovice, ráno příjezd do Slovin-
ska, Ptujska Gora – návštěva františkánského poutního chrámu, postaveného 
jedním z Mistrů Parléřovské huti a spojeného se vzácným gotickým reliéfem 
Panny Marie. Ptuj – prohlídka města s bohatou historií, tradicemi a významným 
regionálním muzeem na zdejším hradě (světově proslulá sbírka masopustních 
masek). Po 14. hodině příjezd do Moravských Toplic, ubytování v hotelu, od-
polední relaxace u bazénů s  termálními  vodami:  bílou vodou  (blahodárné 
účinky na pohybové ústrojí) a černou vodou (jedinečná voda s příměsí ropy 
má léčebné účinky na kožní problémy).
2. den: celodenní lázeňský relax nebo možnost krátkého výletu do Dob-
rovniku, kde navštívíme zdejší „Svět orchideí“, největší pěstírnu svého druhu 
ve Slovinsku s možností nákupu z pestré nabídky rostlin všeho druhu.
3. den: celodenní lázeňský relax nebo možnost polodenního výletu: obec 
Selo s krásnou románskou rotundou, u místního chovatele a vinaře si můžete 
objednat specialitu bograč (guláš ze tří mas z oblasti Prekmurije), možnost ná-
kupu výborných uzených výrobků z místního chovu - mangalic. Sladkou teč-
kou je zdejší cukrářská specialita gibanica.
4. den: po snídani dopolední koupání v lázních, po ukončení pobytu v lázních 
se na zpáteční cestě zastavíme dle provozních možnosti v malé sýrárně nedale-
ko Mariboru. Odjezd do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.

Hotelový komplex Terme Vivat**** nabízí přímý vstup do bazénů a wel-
lness, klienti mohou využívat hotelovou saunu, fitness, cvičit aquaaerobik. 
Ubytování v příjemných 2-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zaříze-
ním, TV a klimatizací.

SLOVINSKO – Moravské Toplice
Terme Vivat – relax pobyt s výlety
Poznejte léčivou sílu severního Slovinska – lázní Moravské Toplice. Zdejší 
prameny byly objeveny v 50. letech minulého století čirou náhodou při hledá-
ní ropy, kdy z pokusných vrtů vytryskla z hloubky 1.500 m horká voda, jež dala 
vzniknout oblíbenému modernímu lázeňskému komplexu.

Novinkou v nabídce na r. 2020 jsou lázně na severu Chorvatska, jež 
jsou pobočkou známého slovinského lázeňského řetězce LIFE CLASS 
Portorož. Lázně byly založeny již roku 1911, místní léčivé termální prameny 
vyvěrají z hloubky 600 m, mají příznivé účinky na pohybové ústrojí a zklid-
ňují psychiku člověka. V areálu najdete 3 vnitřní bazény a 2 venkovní ba-
zény s vodou od 28°C do 34°C. Zdejší wellness o rozloze 1.800 m2 je jed-
ním z  nejmodernějších v  Chorvatsku. Doporučujeme dopřát si některou 
z desítek nabízených masáží. 

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování v hotelu, 3x polopenzi (snídaně 
a večeře formou bufetu), celodenní vstup do termálních bazénů (první den od 
14 hodin, poslední den do 10 hodin), zapůjčení županu, turistickou taxu, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: 180, -Kč, příplatek za terasu 
850,- Kč/pokoj, 1-lůžkový pokoj 1.600,- Kč
Poznámka: na webových stránkách www.quicktour.cz naleznete také na-
bídku na *** apartmány Regina pro 2–4 osoby, bez stravování nebo s po-
lopenzí v restauraci. Ceny jsou již včetně celodenního vstupu do termálních 
bazénů, které jsou vzdálené cca 200 m).
Odjezdová místa: Praha, Tábor, Písek, České Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Termíny Osoba 
ve 2-lůžk. pokoji.

 3. osoba 
na přistýlce 

Dítě 7–12 let 
na přistýlce

Dítě 7–12 let 
s 1 dosp. os.

06.05.–10.05. 6.590 5.590 4.190 5.590
24.09.–28.09. 6.590 5.590 4.190 5.590

• Dítě do 7 let 2.990,-Kč

Ubytování: **** hotel Spa Golfer, 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlast-
ním soc. zař. a klimatizací, ledničkou TV a minibarem. Komfortně vybavené kou-
pelny mají sprchový kout a fén. Přes WiFi (zdarma) se mohou hosté ve společných 
prostorách připojit k internetu. V areálu se nachází restaurace, jídelna, kavárna a bar. 

1.den: odjezd v  pozdních večerních hodinách z  ČR, noční přejezd přes Ra-
kousko do Chorvatska.
2.den: prohlídka oblastního města Varaždin, který bychom mohli označit městem 
andělů, neboť jejich usměvavé tvářičky shlížejí z mnoha domů,. Je to nádherné histo-
rické město plné barokních paláců s nádherným hradem (Stari Grad), který se rozklá-
dá uprostřed města v anglickém parku a který obklopují mohutné valy. Před příjez-
dem do lázní se zastavíme u vinaře Štampara s možností ochutnávky vín (vinařství Sv. 
Urban), odpoledne příjezd na hotel, ubytování, odpočinek v lázních, večeře.
3.den: po snídani celodenní relax v lázních, pobyt si lze zpestřit golfovou 
akademií nebo hrou disk-golf, ev. jízdou na  kole do  okolí (cca 2-3 hodinová 
projížďka do městečka Sv. Martin na Mure a k plovoucímu mlýnu na řece Mure, 
v blízkosti se nachází stylová restaurace). Večeře, noční koupání do 23 hod.
4.den: po snídani celodenní relax v lázních, odpoledne se nabízí jízda turis-
tickým vláčkem k jelení a dančí farmě, při zpáteční cestě exkurze ve vinařství 
Hažič s možností ochutnávky vín a příjemným posezením na terase. Večeře, 
relax v lázních do 23 hodin.
5.den: dopolední relax v lázních, ve 13 hod. odjezd do ČR, příjezd v nočních hodinách.

CHORVATSKO
Lázně Sv. Martin Terme
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Léčebné a termální lázně Zalakáros byly oficiálně uznány za léčebné 
v roce 1978. Vnitřní a venkovní termální bazény se nacházejí v tiché 
zóně, kde si mohou dospělí vychutnat léčebné účinky termální vody 
s teplotou od 28–36 °C. Zalakarošská termální voda je teplá 96°C a vy-
věrá z hloubky 2500 metrů, díky svému složení je v Evropě unikátní. 
Pomáhá na regeneraci pohybového ústrojí, při bolestech kloubů, ale 
i při potížích dýchacích cest aj.

1. den: odjezd ráno přes Rakousko do Maďarska, Ubytování v Zalakároši, odpo-
činek v termálech od 15:00 do 20:00 hod., večeře
2. den: celodenní návštěva termálního areálu (8:00 – 20:00 hod.) Možnost or-
ganizované vycházky k místní rozhledně (výborné místní speciality a vina), cca 
2,5–3 hodiny
3. den: celodenní návštěva termálního areálu (8:00 – 20:00 hod.) Zalakomár – mož-
nost návštěvy největší bůvolí farmy v Maďarsku, vycházkový okruh, malá expozice.
4. den: návštěva termálního areálu do 12:00, při cestě domů 2 hodinová ná-
vštěva skanzenu maďarské vesnice v Zalaegerszegu (kraj Gocsej), příjezd do ČR 
ve večerních hodinách

Termín Cena za 1.a 
2.osobu

Cena za 3.
dosp.os. 

na přistýlce

Dítě do 6 let 
na přistýlce 
jako 3.osoba

Dítě 6-18 let 
na přistýlce 
jako 3.osoba

26.03.–29.03. 7.190 6.590 2.990 5.590
24.10.–27.10. 8.690 7.590 3.590 6.590

• Při obsazení dvoulůžkového pokoje 1 dospělou a dítětem do 12 let, platí 
dospělá osoba 9.190,-Kč a dítě do 12 let 3.590,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování ve 4* hotelu vč. neomezeného 
vstupů do bazénů, 3x polopenzi (bufet), župan, služby průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 144,-Kč, příplatek na  jedno-
lůžkový pokoj: 2.990,-Kč, povinnou taxu 1,7 EUR/os/den – platba na místě
Doporučené kapesné na vstupy: cca 2.000 HUF 
Odjezdová místa: Plzeň, Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Hosté hotelu Park Inn Radisson ****(otevřen v  roce 2017) mají zajištěn 
chodbou přímý vstup do  lázní GRÁNIT a volné využívaní termálních, vnitř-
ních i venkovních bazénů. Standartní pokoje (26m2 jsou nabízeny s možností 
1 přistýlky (mobilní rozkládací lůžko) K  vybavením pokojů patří klimatizace, 
koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan, SAT-TV, WIFI připojení zdarma, 
trezor. Všechny pokoje mají balkon. Dvě restaurace nabízejí maďarskou a me-
zinárodní kuchyni formou bufetu.

Termíny: Cena za 1. a 2.os. Cena za 3. osobu
na přistýlce

Dítě 6-15 let 
na přistýlce

21.05.–24.05. 7.990 7.490 5.790
17.09.–20.09. 7.990 7.490 5.790

MAĎARSKO – lázně Mórahalom 
se zastávkou v lázních v Kecskemétu

Z  hotelu je přímý vstup do  lázní, v  ceně je neomezené využívání všech 
termálních a  léčebných bazénů a saunového světa v prostorách lázeňského 
komplexu Erzsébetfurdo = Alžbětiny lázně. Najdete zde 21 bazénů (14 ven-
kovních a 7 krytých) o teplotě až 39 st., 11 saun, skluzavky – venkovní Anakon-
da je dlouhá 103 m, vnitřní 76 m - a jiné atrakce. K dispozici je navíc hotelové 
wellness, které nabízí bazény - zážitkový, jacuzzi, Kneippův, „koktejlový“, vše 
s vodou 33 – 38°C, dětský bazén, 3 sauny a  solnou komoru. Dále lze využít 
fittness nebo si zapůjčit kolo či posedět na sluneční terase. 

Ubytování: hotel Colosseum****Superior - všechny pokoje jsou vybavené 
koupelnou a WC, fénem, LED TV, volně přístupnou Wi-Fi, klimatizací, miniba-
rem, trezorem, županem, přezůvkami a plážovou osuškou.

1. den: odjezd z Prahy v 0:15 na České Budějovice, přes Rakousko do Maďarska, do-
poledne návštěva lázeňského města Kecskemétu. Společná procházka městem 
– nádherné stavby maďarské secese, radnice se zvonkohrou, synagoga, kostely, 
„Pestrý palác“, domy s glazovanými střechami a orientálními kopulemi. Město pro-
slavila i zdejší hruškovice a meruňkovice. Volný čas na oběd nebo posezení. 
Dále cestou ještě krátká zastávka v oblasti NP Kiskunság a prohlídka typické 
vesnice Bugac s lidovou architekturou a zemědělskými usedlostmi. Pro zdejší 
pustu je charakteristický chov nízkých koní, bílého rohatého skotu, ovce račky 
aj., pusta je chráněná jako biosférická rezervace UNESCO. 
Odpoledne příjezd na ubytování do města Mórahalom do hotelu Colosseu-
m****Superior - relaxace v lázních, večeře.
2. den: po snídani celý den volno na relaxaci. Během dne možnost individu-
álně dle zájmu navštívit několik zajímavostí v centru města – například Dům 
štrůdlu s možností ochutnávky a koupě nebo Mini Hungary – park miniatur 
významných staveb v poměru 1:25. (V pátek a sobotu možnost nákupu ovoce 
a zeleniny v místní tržnici). Večeře. Pro zájemce posezení s ochutnávkou vín.
3. den: po  snídani polodenní výlet do  města Szeged na  soutoku řek Tisza 
a  Maros. Toto „město slunečního svitu“ je světoznámé díky uherskému salámu 
Pick, kořeninové paprice a místním gastronomickým specialitám. Prohlídka centra, 
uvidíme katedrálu, prostorná náměstí, krásnou synagogu, řadu secesních domů 
a paláců. Návrat do Moráhalom – odpoledne volno na relaxaci v lázních. Večeře.
4. den: po snídani naložení zavazadel do autobusu a využití koupání v míst-
ních lázních. Po poledni dle domluvy odjezd, návrat do ČR ve večerních hodi-
nách, do Prahy kolem půlnoci.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování ve 4* superior hotelu – stan-
dardní pokoje vč. neomezeného vstupu do lázní, 3x polopenzi (snídaně i veče-
ře formou bufetu), služby průvodce, výlety do okolí podle programu
Cena nezahrnuje: komplex cest. pojištění 144,-Kč, 1-lůžkový pokoj standard: 
2.600,- Kč, lázeňskou taxu 6 EUR (platí se na místě)
Odjezdová místa: Plzeň, Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, Č. Budějovice

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

MAĎARSKO – Zalakáros
Hotel Park Inn****

Letos jsme připravili novinku – krásné a českou klientelou ještě neob-
jevené lázně Mórahalom. Pramen „Alžbětin“ je známý od 60.let 20. st., 
má teplotu 39,5 °C, vyvěrá ze studny 660 m hluboké a má vysoký obsah 
jódu Pramen „ Arpádův“ z hloubky 1300 m má 67,5 °C a je využívaný od 
r. 2014. Oba prameny mají léčebné účinky na pohybový aparát, klou-
by, zažívací potíže aj. Příjemná relaxace v  lázních je doplněna výlety 
do okolí. Ke spokojenosti přispívá výtečná maďarská kuchyně a vína…
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WELLNESS ZÁJEZDY – pobyty s vlastní dopravou

Orchidea Hotel **** v Lipótu leží v severozápadní části Maďarska v ob-
lasti Szigetköz, mezi městem Györ a lázněmi Mosonmagyaróvár. Je pouze 15 
km od dálnice M1, která vede od Vídně a Bratislavy.
Orchidea Hotel má pěkné okolí, zvláště pak park, který protínají potůčky teplé 
vody. Největší atrakcí hotelu je vnitřní a  venkovní bazén. Místní minerální 
voda o teplotě 65 °C vyvěrá z hloubky 2.200 m (v zimě se ochlazuje na příjem-
ných 37-39 °C, v létě mají bazény teplotu 35–36 °C). Tato léčivá sodno-uhli-
čitanová voda s nízkou tvrdostí je vhodná na léčbu kloubů, páteře a je 
vhodná na rehabilitaci po úrazech.

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu, stravování all inclusive (viz výše), vstup do ba-
zénů, saun a posilovny, WiFi připojení po celém hotelu, župan a parkování

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 36 Kč/osoba/den, dopravu, 
turistickou taxu (platí osoby starší 18-ti let na místě cca 1,60 € / noc)

Termíny
Cena za os. 
 ve 2-lůžk. 

pokoji

Cena za dítě
 3-10 let 

na přistýlce

Cena za dítě 
10-14 let 

na přistýlce

Cena 
za dítě 
do 3 let

05.01.–14.06. 3.890 2.290 2.990 500
15.06.–15.09. 4.290 2.590 3.290 500
16.09.–20.12. 3.890 2.290 2.990 500

MAĎARSKO
HOTEL ORCHIDEA LIPÓT ****

Ubytování: stylový hotel s  krásnými dřevěnými motivy nabízí 31 pokojů 
(dvou- až čtyřlůžkových). Klimatizované pokoje jsou vybaveny koupelnou, fé-
nem, minibarem, TV, sejfem a některé i balkónem.
Wellness: je časově k dispozici nepřetržitě od 7:00 do 23:00 hod. Hostům je 
k dispozici venkovní bazén a vnitřní bazén s chrliči vody, proudovými tryskami 
(je zde možné si zahrát i šachy a dámu). Ve vnitřním areálu jsou 4 typy infra-
saun, finská sauna a fitness posilovna. Klienti si mohou připlatit lékařské proce-
dury, kosmetiku, kadeřnictví a solárium (za příplatek).
Aktivní relaxace: půjčování jízních kol, možnost využití vyhřívaného fotbalo-
vého hřiště. Klienti si mohou zahrát v hotelu billiard a venku badminton, stolní 
tenis a tenis. Ve vesnici Lipót je také celoročně otevřené Termální koupaliště 
Lipotfürdö s bazény a tobogány na ploše 350 m2. V zimě je větší část termální-
ho koupaliště uzavřena.
Stravování: formou all inclusive (snídaně, oběd a večeře formou bohatého 
bufetu, odpolední svačina (16-17 h: káva, čaj, pečivo); cena zahrnuje nabídku 
nápojů od 11:00 do 22:00 hodin: nealko nápoje, džusy, čaj, kávu, víno pivo Bor-
sodi, místní pálenka.

Delší pobyty jsou na vyžádání.

MAĎARSKO – Sárvár
Spirit Hotel Thermal
Spa Sárvár ***** superior

Hotel Spirit ***** Superior

v Sárváru byl otevřen v roce 2008 v krásném prostředí u břehů sedmi jezer lázní 
Sárvár a v blízkosti okolních lesů a  luk. Lázně Sárvár patří mezi několik nej-
lepších lázní v Evropě, označovaných jako “Royal Spas of Europe”. Centrum 
slavného lázeňského města je vzdáleno pouhých 15 minut chůze od hotelu.
Ubytování: Jedná se o unikátní hotel ve stylu Boutique, který nabízí 271 
pokojů a suite několika kategorií - všechny samozřejmě splňují nejpřísnější 
mezinárodní požadavky pro pětihvězdičkový hotel. Všechny pokoje mají 
vlastní balkon nebo terasu nabízející klidné venkovní posezení.
Wellness: Hotelové wellness patří se svou rozlohou přes 10.000 m2 k tomu 
nejlepšímu, co lze v dnešní době ve světě lázní a welllness očekávat. Jeho 
součástí je 22 bazénů a velké zdravotně-lázeňské středisko, které po-
skytuje procedury založené na světově proslulých léčivých schopnostech 
místní minerální vody z horkých pramenů. Hotel využívá vlastní minerální 
pramen se zdrojem v hloubce 1.056 metrů pod zemí - touto vodou jsou 
napájeny všechny zdejší minerální bazény. do vody se nepřidávají žádné 
další chemické látky, každou noc je voda ve  všech bazénech vyměněna 
za čerstvou přímo z pramene.
Využívat lze také moderně vybavené fitness centrum, bowling, squasho-
vé a tenisové kurty. Okolní příroda vybízí k nordic walkingu, cykloturistice, 
rybaření nebo projížďkám na koni. Hotel je připraven pro pořádání konfe-
rencí - sál pro 500 účastníků může být rozdělen dle přání na menší prostory 
s přístupem do zahrady a výhledem na hotelové bazény.

Cena zahrnuje: 3x ubytování (pokoj Premium), 3x polopenzi (snídaně 
formou bohatého bufetu, večerní bufet ve stylové restauraci Onyx, SPI-
RIT welcome drink, zapůjčení županu, přezůvky, neomezené využívání 
hotelového wellness a  SPA areálu včetně mnoha druhů saun, neo-
mezené využívání hotelového fitness a organizovaných sportovních 
programů, WiFi zdarma, pokojový sejf
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 36 Kč/osoba/den,do-
pravu, pobytovou taxu 1,50 EUR/osoba/noc (platí se na místě), parková-
ní auta cca 6 EUR/noc.

Delší pobyty, ceny za děti a pobyty v období 10.–13.4., 29.05.–01.06. 
a 22.–25.10. jsou na vyžádání.

Termíny Cena za osobu ve 2-lůžk. 
pokoji Premium

Cena za osobu v 1-lůžk. 
pokoji Premium

06.01.–11.06. 8.850 10.510
01.09.–18.12. 8.850 10.510

Nástupní den na pobyt: neděle, pondělí, úterý
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí ve 3* hotelu, dopravu busem, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku, plavbu lodí ze Stroblu do St. Wolfgangu

Cena nezahrnuje: vstupy: jízdné na Schafberg (dospělá os. 16 €, děti 6–14 let 
5,50 €), koupání v Bad Ischlu (16 €, se saunami 23 €)

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 72,- Kč/os./pobyt 
- jednolůžkový pokoj: 450,- Kč

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice (případně 
po dohodě další odjezdová místa na trase, místa mimo trasu po dohodě za pří-
platek)

Termín: Cena za osobu v 1/2-1/4 pokoji
28.11.–29.11.2020 3.590
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ADVENT V SALZBURGU  
A NA WOLFGANGSEE
s možností koupání v Bad Ischlu

Salzburg

St. Wolfgang

Město Salzburg v čase Adventu nabízí nezapomenutelné zážitky a vánoční in-
spiraci, stejně jako jezero Wolfgangsee ležící v Solné komoře mezi majestátními 
štíty hor. Všechna zdejší městečka žijí adventními trhy a jedinečnou vánoční at-
mosférou. Každé má svůj vánoční symbol, z nichž nejznámější je obří lucerna 
v St. Wolfgangu. Pro milovníky koupání jsme připravili jako alternativu návštěvu 
vyhlášených Císařských lázní v Bad Ischlu, kde na Vás čekají bazény se slanou 
vodou, vířivky, podvodní masáže, saunový svět a další atrakce.

1.den: odjezd z ČR v časných ranních hodinách, příjezd do Salzburgu: pro-
hlídka města s průvodcem, návštěva vánočních trhů před Dómem, individuál-
ní volno. V podvečer přejezd do St. Gilgenu na Wolfgangsee: krátká prohlídka 
městečka, romantická večerní atmosféra barokních vánočních trhů. Večeře 
a ubytování v hotelu.
2.den: po snídani odjezd do Stroblu, následuje plavba lodí po jezeře Wolf-
gangsee ze Stroblu do  St.  Wolfgangu kolem obří plovoucí lucerny. Zde 
se skupina rozdělí na 2 části dle zájmu. První část skupiny se zdrží v St. Wolfgan-
gu cca hodinu a půl (vánoční trhy) a poté odjede bez průvodce na 4-hodinové 
koupání do Bad Ischlu – Císařské lázně. Druhá část skupiny: St. Wolfgang 
- výjezd unikátní ozubenou parní železnicí na  úpatí hory Schafberg, 
prohlídka městečka a kostela s průvodcem, vánoční trhy, poté odjezd do Bad 
Ischlu na prohlídku lázeňského městečka. Návrat do ČR ve večerních hodinách 
(do ČB cca ve 21 h, do Prahy cca ve 23 h).
Změna časového sledu zájezdu je vyhrazena. Zájem o 1. nebo 2. varian-
tu programu na 2. den hlaste při sepsání smlouvy.

RAKOUSKO

1. den: odjezd z  ČR v  časných ranních hodinách, ráno příjezd do  Lince, 
krátká dopolední prohlídka centrem města začíná u největšího kostela v Ra-
kousku - Katedrály Neposkvrněného Početí Panny Marie, pokračuje přes 
renesanční Zemský dvůr s  kašnou ze 17. století, kolem Zemského divadla 
k  Martinskirche (považovaný za  nejstarší dochovaný kostel v  Rakousku). 
Odsud je to pár kroků (přes Linecký zámek) na Hlavní náměstí (s barokním 
sloupem Nejsvětější trojice a Starou radnicí) s adventním trhem, krátký volný 
čas na „vánoční naladění“, hrníček lákavě vonícího svařeného vína a pochut-
nání si na křehkém lineckém srdíčku. Přejezd do rakouského města Vánoc 
Steyru (poutní kostelík, muzeum Vánoc a vánoční poštovní úřad); podvečer 
zavítáme na malebný adventní trh do městečka St. Wolfgang na břehu je-
zera Wolfgangsee, které osvětluje obří vánoční lucerna, odjezd na ubyto-
vání, večeře

Termín: Cena za osobu v ½ pokoji:
05.12.–06.12.2020 3.390

TO NEJLEPŠÍ 
Z RAKOUSKÉHO ADVENTU
Salzburg, Linec, Steyr a Tichá noc

Christkindl

©
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usverband Steyr

Cena zahrnuje: 1x ubytování s  polopenzí ve  3* hotelu/gasthofu, dopravu 
busem, průvodce, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu.

Cena nezahrnuje: vstupy (cca 20 €)
Příplatky: (nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno: 72,- Kč/os./pobyt
- jednolůžkový pokoj: 500,- Kč

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Č. Budějovice (případně 
po dohodě další odjezdová místa na trase, místa mimo trasu po dohodě za pří-
platek).
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Salzburg

2. den: po snídani odjezd do Salzburgu, prohlídka města s průvodcem (zá-
mek Mirabell, Obilná ulička, rodný dům W. A. Mozarta, Mozartplatz, Dóm); vol-
ný čas na výstup k pevnosti Hohensalzburg a toulání po adventních trzích, 
které najdete v centru Salzburgu na každém kroku. V podvečer odjezd do ma-
lebného Oberndorfu, kde si v  místní kapličce zazpíváme píseň Tichá noc, 
tedy na  stejném místě, kde zazněla na  Štědrý den roku 1818 úplně poprvé. 
Odjezd do ČR.
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ADVENTNÍ PERLY BAVORSKA
Norimberk, Bamberg a Rothenburg
Navštivte s námi nejkrásnější adventní města Bavorska, ke kterým rozhod-
ně patří: Bamberk - malebné středověké městečko pod záštitou UNESCO, 
jehož hlavní předvánoční atrakcí je množství jesliček rozmístěných po sta-
rém městě; Norimberk - město s nejslavnějším adventním trhem v celém 
Německu; Rothenburg - německé město Vánoc s  vánočním muzeem 
a  specializovanými prodejnami vánočních ozdob a  zároveň jedno z  nej-
zachovalejších středověkých měst v Evropě s křivolakými uličkami a hráz-
děnými domy; atmosféru Vánoc znásobí návštěva malebného skanzenu 
v Bad Windsheim

1.den: odjezd z ČR v časných ranních hodinách (z ČB cca ve 4 h, z Prahy cca 
v 6 h), dopoledne přijedeme do Bamberku, prohlédneme si historické jádro 
města a  jesličky s  průvodcem. Poté se  přemístíme do  Norimberku - krátká 
prohlídka města s průvodcem, individuální volno k návštěvě nejkrásnějšího vá-
nočního trhu Německa. Odjezd na ubytování v městečku Langenzenn, večeře 
v gasthofu (za příplatek), možnost využití hotelového wellness (zdarma). 
2.den: po  snídani nás čeká Rothenburg - prohlídka města s  průvodcem, 
muzeum Vánoc, největší sbírka vánočních ozdob, specializované prodejny 
vánočních ozdob. Odpoledne zavítáme do  malebného franckého skanzenu 
v Bad Windsheim (možnost koupání v termálních lázních) s typickými hráz-
děnými domy, kde si vychutnáme poetickou atmosféru franckých Vánoc. Od-
jezd do ČR v odpoledních hodinách.

Termíny: 1. a 2. osoba 3. osoba

05.12.–06.12.2020 3.590 3.390

Cena zahrnuje: 1x ubytování se  snídaní ve  3* hotelu, dopravu lux. busem, 
průvodce 

Cena nezahrnuje: vstupy; koupání v lázních (dosp. os. 11 EUR/2,5 hod., děti 
do 6 let nemají přístup. Příplatek na saunový svět 5 EUR); vstupné do skanzenu 
6 EUR; doporučená částka na večeři cca 10-15 EUR

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy!)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno 72,- Kč/os./pobyt,
- jednolůžkový pokoj: 790,- Kč
- večeře: 420,- Kč/os. (2-chodové menu bez nápojů)

Odjezdová místa: České Budějovice, Tábor, Votice, Benešov, Praha, Plzeň
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Norimberk

1. den: odjezd v 5.45 hod. z Českých Budějovic přes Prahu a východní Čechy 
do Polska; první zastávkou bude poutní místo Bardo, kde na vrcholu Růžen-
cového kopce stojí horská kaple s otisky rukou Panny Marie, a v bývalé kryptě 
chrámu zdejšího kláštera si prohlédneme jeden z pohyblivých betlémů; poté 
přejezd do Wroclawi – prohlídka hlavního města Dolnoslezského vojvodství. 
Procházka začne na Tumským ostrově u katedrály sv. Jana Křtitele (za přízni-
vého počasí navštívíme jednu z věží, ze které je krásný výhled na celé město). 
Dále půjdeme cestou, kterou od roku 2001 zdobí „Krasnale“ (trpaslíci v různých 
podobenstvích a polohách) na Rynek k radnici, kde se nacházejí velmi popu-
lární trhy plné dobrot polské kuchyně (šašlik, pirohy, svařené víno, pivo nebo 
zdejší specialita – pitný med). Ubytování.

WROCLAW 
advent v Dolním Slezsku
a český poklad ve Slezské Středě

Termíny: Cena za os. 
ve 2-lůžk. pokoji

Cena za 3. os. 
na přistýlce

12.12.–13.12.2020 2.990 2.790

Cena zahrnuje: 1 noc v 3* hotelu v centru Wroclawi, 1x snídaně, dopravu bu-
sem, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu: 72,- Kč/os, 
příplatek za jednolůžkový pokoj 400,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů 
(cca 45 PLN)

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, České Budějovice, Třeboň, 
Poděbrady, Hradec Králové, Náchod

2. den: po snídani pokračování prohlídky Wroclawi – Hala století (UNESCO), 
postavená ke stému výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Pokra-
čovat budeme do městečka Slezská Středa, kde navštívíme muzeum ukrý-
vající ztracený poklad českých králů – Lucemburků, nalezený v  letech 1985-
88 (koruna české královny, zlatý ozdobný pás, atd.). Poslední zastávkou bude 
Jawor – prohlídka evangelického kostela Míru (UNESCO), který je největším 
dřevěným hrázděným kostelem Evropy. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

NĚMECKO POLSKO
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Odjezd v  ranních hodinách, naší první zastávkou bude státní zámek Hrádek 
u Nechanic, postavený jako reprezentační letní sídlo hraběcího rodu Harra-
chů, známý z pohádky Princ a Večernice – pro svou architekturu, přilehlý park 
a golfové hřiště si toto místo vysloužilo přízvisko „kousek Anglie ve východních 
Čechách“. Tradičně vyzdobené interiéry nám ukáží, jak prožívalo advent místní 
panstvo. Prohlídku zakončíme ochutnávkou tradičního Staroanglického punče 
přímo v zámecké kuchyni, která se pro tuto slavnostní příležitost otevírá pou-
ze na  pár dní v  roce. Poté krátká zastávka ve  Smiřicích na  prohlídku Kaple 
Zjevení Páně – klenot vrcholného baroka, který bývá spojován s  Kryštofem 
Dientzenhoferem nebo Janem Blažejem Santinim (autorství nelze spolehlivě 
určit). Kouzelná atmosféra Smiřic jistě navodí sváteční ráz našeho putování. 
Odpolední návštěvu Babiččina údolí zahájíme prohlídkou svátečně vyzdobe-
ných interiéru Ratibořického zámku, při které se setkáme mj. se samotnou 
paní kněžnou Kateřinou Zaháňskou. Projdeme se k Ludrovu mlýnu, ve kterém 
se seznámíme s vánočními tradicemi našich předků, a zlatým hřebem návštěvy 
bude nahlédnutí do štědrovečerně vyzdobené světničky Starého Bělidla. Od-
poledne volno na prohlídku malých adventních trhů a ochutnávku typických 
vánočních specialit. Návrat domů ve večerních hodinách.

Termín: 5.12.2020

Odjezd Odjezdové místo Cena:

4:15
4:45
5:00
5:30
6:00

Č. Budějovice, Mariánské n., naproti Policii
Soběslav, motorest Paluba
Tábor, před vlakovým nádražím
Votice, autobusové nádraží
Benešov, před hotelem Benica

850

6:45 Praha, na Florenci, dům č. 19 750

Termín: 6.12.2020

Odjezd Odjezdové místo Cena:

6:45 Praha, na Florenci, dům č. 19 750

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy 
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ČESKÁ REPUBLIKA

JEDNODENNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZDY:
V průběhu letních prázdnin bude zahájen prodej jednodenních advent-
ních zájezdů do:
• Rakouska (Vídeň, Salzburg, Linec, Steyr, jezero Wolfgangsee)
• Německa (Drážďany, Pasov, Norimberk, Regensburg, Bautzen)

NĚMECKO
DRÁŽĎANY A STAROČESKÝ 
ADVENT NA SEVERU ČECH

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x hotelové ubytování ve  dvoulůžkových 
pokojích s vlast.soc.zař., 1x polopenzi (snídaně i večeře formou bufetu), prů-
vodcovské služby
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 72,-Kč, příplatek na jednolůžko-
vý pokoj 500,-Kč, pronájem bowlingové dráhy 280,-Kč/hodina (platba na místě), 
služby wellness centra (platba na místě, nahlášení zájemců na začátku zájezdu prů-
vodci) - sauna bylinná nebo finská 490 Kč/90 min., venkovní vířivka 600 Kč/90 min. 
Doporučené kapesné na vstupy: 400 Kč a 25 EUR (Zwinger, muzeum hy-
gieny, Panometer - panoráma pochodu Augusta Silného, Frauenkirche atd.).
Odjezdová místa: Č. Budějovice, Tábor, Votice, Benešov a Praha

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

2. den: po snídani odjezd na hrad Grabštejn - prohlídka severočeského hra-
du, který o adventních víkendech tradičně ožívá vánoční atmosférou dobo-
vých prohlídek. Zákupy - návštěva zámku, kam se rád vracel i císař František 
Josef I. či korunní princ Rudolf. Naše prohlídka bude opět situovaná do advent-
ní atmosféry. Zubrnice - jako protipolem předchozích vánoc na šlechtických 
sídlech bude naše zastavení ve skanzenu v Zubrnicích, kde si slavnostní dny 
konce roku připomeneme v lidovém prostředí.
Návrat do Prahy v cca 20:00 a do Č. Budějovic kolem 22.30.

1.den: odjezd z Českých Budějovic ve 5.30 Praha 7.45, příjezd do Drážďan v do-
poledních hodinách. Večer ubytování

Saské Drážďany se chlubí jedním z nejproslulejších adventních trhů v Ně-
mecku. A protože se sem před Vánoci obchodníci poprvé sjeli už v  roce 
1434, lze drážďanské trhy označit za  nejstarší adventní trhy v  Německu. 
Hlavní drážďanský trh provoněný svařeným vínem a praženými mandlemi 
se  nazývá Striezelmarkt. Striezel je štola, tradiční vánoční pochout-
ka, která se v té nejlepší podobě vyrábí právě v Drážďanech. Festival štol 
– je chutná podívaná! Při každoročním festivalu štol na začátku prosince 
zde pečou čtyři tuny vážící štolu, která je pak nesena (nebo vezena na spe-
ciálním vánočním povoze) ulicemi svátečně vyzdobeného centra města až 
na náměstí Altmarkt. Tam je pak tato dobrota se vší slávou naporcována 
a  každý návštěvník trhů má možnost ji ochutnat. Přejezd na  ubytování 
v  Resortu Malevil v  Jablonném v  Podještědí, večeře, možnost využít 
bowlingové dráhy nebo wellness centra (sauny a venkovní vířivka)

Termín Cena za 1. a 2. os.
ve 2-lůž. pokoji

Cena za 3. osobu
na přistýlce

Dítě do 10 let
na přistýlce

12.12.–13.12.2020 2.890 2.690 2.490

Barokní skvost Zwinger, Semperova opera, kostel Frauenkirche - to jsou his-
torické památky Drážďan, nádherného starobylého města Saska s neza-
pomenutelnou vánoční atmosférou. Ochutnáte drážďanskou štolu i tradiční 
svařák. Uvidíte čtrnáctimetrovou vánoční pyramidu, která je zapsaná 
v Guinessově knize rekordů.



Cestovní pojištění

Po Čechách nebo do zahraničí cestujte 
s pojištěním bez limitu. A s naší mobilní aplikací, 
budete mít navíc pomoc vždy po ruce.

 POZNEJ

CELÝ SVĚT

S mobilní aplikací

bez starostí
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Z našich zájezdů vybíráme:

Centrála České Budějovice: 
Biskupská 12; 370 01 České Budějovice
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225
e-mail: cb@quicktour.cz; rezervace@quicktour.cz

Pobočka Praha:
Vodičkova 31 - Myšák Gallery; 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236; 
e-mail: praha@quicktour.cz

autorizovaný prodejce:
www.quicktour.cz




