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…JSME TU PRO VÁS JIŽ 28 LET!

Kozí 10, 602 00 Brno
tel.: +420 542 214 343
fax: +420 542 214 914
e-mail: emma@emma.cz

Naše cestovní kancelář poskytuje ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou všem
svým klientům mezinárodní standard kvality cestovních služeb. Uplatňujeme tzv.
ITQ Standard, který je dlouhodobě používán na vyspělých trzích západní Evropy.
Tento systém je založen na transparentním a jednotném řešení případných reklamací služeb cestovní kanceláře.

www.brasil.cz
www.argentinainfo.cz
www.moraviatourism.cz

www.emma.cz

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁJEZD

Cestovní kancelář je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku a tímto pojištěním je v případě úpadku CK zaručeno klientům přihlášeným na zájezdy:

Na kterýkoliv zájezd z tohoto katalogu i z našeho katalogu pobytových zájezdů se
můžete přihlásit některým z následujících způsobů:

• Zajištění návratu z místa pobytu v zahraničí do České republiky.
• Vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil.
• Vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti.

OSOBNĚ

V cestovní kanceláři nebo u některého ze smluvních prodejců
vyplněním cestovní smlouvy.

TELEFONICKY

Rádi Vám osobně poradíme s výběrem Vaší dovolené, provedeme rezervaci a poštou nebo mailem Vám zašleme cestovní
smlouvu.

POŠTOU

Přihlášení na zájezd můžete uskutečnit vyplněním cestovní
smlouvy, kterou najdete na webových stránkách nebo Vám ji
zašleme a odešlete poštou na naši adresu.

PŘES INTERNET

Nejjednodušší způsob přihlášení na zájezd je z našich www
stránek. Můžete si zde v klidu prohlédnout naši kompletní nabídku, spočítat cenu a zájezd objednat.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh ani storna zájezdu. Všem
účastníkům zájezdů doporučujeme sjednat komplexní cestovní pojištění cestovní pojišťovny ERV, které za zvýhodněnou cenu nabízíme k našim zájezdům.
Bližší podmínky a výše plnění na str. 130.

Letní dovolenou s cestovní kanceláří EMMA po vlastní zkušenosti
doporučuje i herečka a zpěvačka,
držitelka ceny Thálie a vítězka
show Tvoje tvář má známý hlas,
Hana HOLIŠOVÁ.

POUKÁZKA NA ZÁJEZD
JAKO DÁREK
Nabízíme Vám dárek, kterým určitě nezklamete – poukázku na zájezd z nabídky CK EMMA. Při zakoupení poukázky si vyberete hodnotu, v jaké chcete dárek věnovat a konkrétní výběr zájezdu již můžete ponechat na
obdarované osobě. Můžete také vybrat sami konkrétní
zájezd nebo určitou destinaci a věnovat poukázku již na
Vámi vybranou dovolenou. Nyní poukaz můžete online
objednat i zaplatit na našem webu.

Letní dovolenou si u cestovní kanceláře EMMA vybral i známý cestovatel
a fotograf, víceprezident Českého
klubu cestovatelů, Jiří KOLBABA.
A ten se v cestování vyzná!

KATALOG
POBYTOVÝCH ZÁJEZDŮ
KROMĚ POZNÁVACÍCH
ZÁJEZDŮ PŘIPRAVUJEME
I POBYTOVÉ ZÁJEZDY, KTERÉ
JSME SOUSTŘEDILI DO
SAMOSTATNÉHO KATALOGU
POBYTOVÝCH ZÁJEZDŮ.

ZÁJEZDY ZA EXOTIKOU
Cestovní kancelář EMMA se již 24 roků specializuje i na zájezdy do exotických zemí, zejména do Jižní Ameriky. S naší nabídkou se můžete seznámit na našich webových stránkách
www.emma.cz, www.brasil.cz a www.argentinainfo.cz, kde najdete i mnoho zajímavostí o těchto zemích. Můžete si vybrat některý z připravených programů nebo vám zpracujeme
zájezd na míru dle Vašich požadavků. Vedle zájezdů do Brazílie, Peru, Laosu, Kambodže či Vietnamu zajišťujeme zájezdy i do zemí: Argentina, Jihoafrická republika, Mauricius, Indie aj.
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SLEVY PŘIPRAVENÉ PRO VÁS V ROCE 2018
1.

SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY

Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň 2× zúčastnili našich
zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:

2. SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
Všem klientům, kteří si do 28. 2. 2018 koupí zájezd z tohoto katalogu, bude poskytnuta sleva ve výši:
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6%

8%

6%

4%

do 31. 12. 2017

do 31. 01. 2018

do 28. 02. 2018

do 31. 12. 2017

do 31. 01. 2018

do 28. 02. 2018

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2 000Kč na osobu a zájezd. Nárok na uplatnění
slevy prokáže zákazník uvedením čísla své zákaznické karty nebo přiložením seznamu zájezdů, kterých se již zúčastnil. Sleva zároveň platí
i pro jednoho rodinného příslušníka. Tuto slevu nelze sčítat s dalšími
slevami.

Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků
a maximální výše slevy je 2 000Kč na osobu a zájezd. Tato sleva se
nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2017 – ZÁLOHA JEN 1 500Kč NA OSOBU
K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí na
zájezd do 31. 12. 2017, stačí pro přiznání slevy zaplacení zálohy ve výši 1 500Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2018 uhradit zbývající
částku do výše 50 % z celkové ceny.

3. SLEVY PRO SENIORY
Všem osobám starším 60 roků bude na všechny termíny s odjezdem
(odletem) do 30. 6. 2018 a po 1. 9. 2018 poskytnuta sleva ve výši 5 %
ze základní ceny zájezdu. Maximální výše slevy je 2 000Kč na osobu
a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

5. SLEVY PRO SKUPINY
Slevy jsou poskytovány na základě dohody. Výše slevy je závislá na
velikosti skupiny a typu zájezdu. Nevyhovuje-li Vám program zájezdu,
doprava nebo termín, rádi pro Vaši skupinu nebo kolektiv připravíme
zájezd dle Vašich představ.

6. PODMÍNKY PRO SLEVY
• V případě nároku zákazníka na uplatnění více typů slev mu bude přiznána sleva, která je pro něj nejvýhodnější.
• Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.
• Slevy se nevztahují na jednodenní a dvoudenní zájezdy.
• Slevy se nevztahují na zájezdy za exotikou (str. 126 až 129).
• Slevy nelze uplatňovat na zájezdy v nabídce Last Minute.

ŽÁDNÝ STRACH ZE STORNOPOPLATKŮ
Pokud by Vám něco mělo komplikovat nákup Vaší dovolené, určitě to nebude
strach z brzké rezervace. Proto si nezapomeňte sjednat připojištění storna
ERV pojišťovny, a. s., které kryje 90% storno poplatků zájezdů „first minute”
zakoupených v době delší než 5 měsíců před termínem zájezdu. Včasnou objednávkou nic neriskujete, naopak získáte značnou slevu, tak proč s ní otálet?
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4. PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI ZDARMA
DO 31. 3. 2018
U vybraných leteckých zájezdů s odlety z Brna, Prahy, Ostravy nabízíme zákazníkům přihlášeným do 31. 3. 2018 možnost parkování na letišti zdarma. Tyto zájezdy jsou označeny textem: Parkování na letišti
ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018. Požadavek na zajištění
parkování je nutno uvést na cestovní smlouvě hned při přihlášení na
zájezd a nelze uplatňovat zpětně.
Po celý rok nabízíme parkování na letišti v Brně, Praze i Ostravě za
zvýhodněné ceny.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM
CENY ZÁJEZDŮ
Ceny zájezdů uvedené v katalogu jsou kalkulovány za služby specifikované v odstavci „Cena zahrnuje“.
Příplatky a některé fakultativní služby jsou uvedeny v odstavci „Příplatky“. Jsou-li tyto příplatky uvedeny v Kč, je nutno je objednat předem a úhrada se provádí s platbou zájezdu
v cestovní kanceláři. Jsou-li příplatky uvedeny v jiné měně, platí se až na místě.

VSTUPY BĚHEM ZÁJEZDŮ
Vstupné do navštívených objektů, místní doprava, lanovky, pobytové a lázeňské taxy apod. nejsou zpravidla zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není výslovně uvedeno jinak v „Cena zahrnuje“. O skutečné výši ceny vstupů a případných dalších hotovostních výdajů během zájezdu Vás budeme informovat v Pokynech k zájezdu.

ODBAVENÍ ZÁJEZDU
Pokyny k odjezdu/odletu zasíláme mailem nebo poštou na adresu zákazníka uvedenou na smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Na jednodenní zájezdy
obvykle pokyny nezasíláme.
Doklady k zájezdu (letenky, doklad o pojištění atd.) předáváme zpravidla při nástupu na zájezd (nejsou-li zaslány předem s Pokyny k zájezdu).

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je standardně zajišťováno ve dvoulůžkových pokojích, není-li u zájezdu uvedeno jinak. V případě požadavku na jednolůžkový pokoj je účtován příplatek uvedený u zájezdu.
V případě požadavku na ubytování ve třílůžkovém pokoji je obvykle účtována stejná cena, jako při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, pokud není uvedena u zájezdu sleva za 3. osobu.
Jednolůžkové a třílůžkové pokoje jsou obvykle na vyžádání.

DOOBSAZENÍ POKOJE
Cestujete-li sami a máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s jinou osobou, pokusíme se Váš pokoj doobsadit. Na smlouvu o zájezdu uveďte, že máte zájem o doobsazení. Při
podpisu smlouvy o zájezdu Vám bude účtován příplatek za jednolůžkový pokoj, který Vám bude vrácen v případě, že se podaří Váš pokoj doobsadit. V opačném případě budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji.

POBYTOVÉ TAXY
Některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy. Jedná se o poplatek, který ubytovací zařízení odvádí městu. Tyto taxy nejsou zpravidla zahrnuty
v ceně zájezdu. V takovém případě se platí na místě v příslušné národní měně. O jejich existenci se Vás snažíme informovat v popise zájezdu. Jsou však zaváděny nahodile a i jejich výše
se často mění. Upřesnění výše tax Vám zašleme v Pokynech k zájezdu.

DOPRAVA

Zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými a charterovými linkami leteckých společností. Děti starší 2 let již musí mít svou sedačku a obvykle platí plnou cenu. Letenky jsou často vystavovány ihned po přihlášení, a proto v některých případech není možno měnit dodatečně jména osob. Některé letecké společnosti účtují příplatek za odbavení
zavazadla. V těchto případech je výše příplatku uvedena u zájezdu v odstavci „Příplatky“. Zvažte, zda můžete cestovat jen s příručním zavazadlem s omezenou váhou i velikostí, anebo
se rozhodnete si připlatit odbavení zavazadla. Při rozhodování si uvědomte, že v příručním zavazadle nemohou být žádné tekutiny, krémy, nože, nůžky aj. Doporučujeme připlatit vždy
alespoň jedno odbavené zavazadlo na každou dvojici. V době vydání katalogu často nejsou známy letové řády. Z tohoto důvodu je první a poslední den zájezdu určen pro přepravu
a program může být upraven podle konkrétních letových časů.
Pro autokarové zájezdy jsou využívány autobusy smluvních dopravců. Všechny osoby nad 2 roky musí mít svou sedačku a platí plnou cenu. Místa v autobuse přiděluje CK, přičemž se
snaží uspokojit požadavky zákazníka (hlavním kritériem je včasná rezervace). Je však oprávněna ve výjimečných případech tyto požadavky dodatečně změnit. V případě nízké obsazenosti zájezdu (30 osob a méně) je CK oprávněna zajistit dopravu i menším autobusem nebo mikrobusem.

ODJEZDY AUTOBUSŮ A TRASY SVOZŮ

Základní nástupní místo je Brno – staré autobusové nádraží naproti hotelu Grand.
K autobusovým zájezdům zajišťujeme svozovou dopravu z mnoha míst v ČR na následujících trasách a s níže uvedenými příplatky. Příplatek zahrnuje svozovou dopravu tam i zpět.
V programu každého zájezdu je uvedeno, které svozové trasy a jaká nástupní místa jsou pro daný zájezd možná.
TRASA 1

Žďár nad Sázavou 250Kč, Jihlava 250kč, Velké Meziříčí 250Kč, Velká Bíteš 150Kč

TRASA 2

Uherské Hradiště 300Kč, Veselí nad Moravou 250Kč, Strážnice 250Kč, Hodonín 250Kč, Břeclav 250Kč

TRASA 3

Zlín 350Kč, Kroměříž 350Kč, Přerov 350Kč, Olomouc 350Kč, Prostějov 200Kč, Vyškov 150Kč

TRASA 4

Ostrava 400Kč, Frýdek-Místek 400Kč, Nový Jičín 400Kč, Hranice na Moravě 400Kč, Lipník nad Bečvou 400Kč, Přerov 350Kč, Olomouc 350Kč,
Prostějov 200Kč, Vyškov 150Kč

TRASA 5

Velká Bíteš – dálnice zdarma, Velké Meziříčí – dálnice zdarma, Jihlava-Pávov zdarma, Praha zdarma, Plzeň zdarma

TRASA 6

Hradec Králové 400Kč, Vysoké Mýto 350Kč, Litomyšl 350Kč, Svitavy 250Kč, Letovice 200Kč

TRASA 7

Praha 400Kč, Jihlava-Pávov 250Kč, Velké Meziříčí – dálnice 250Kč, Velká Bíteš – dálnice 150Kč

TRASA 8

Břeclav 250Kč, Bratislava 400Kč

TRASA 9

České Budějovice 400Kč, Vodňany 400Kč, Písek 400Kč, Tábor 400Kč

TRASA 10

Hradec Králové 400Kč, Pardubice 400Kč, Chrudim 400Kč, Poděbrady 400Kč, Kolín 400Kč

Požadavek na svoz/transfer musí být uveden na smlouvě o zájezdu a za platné nástupní místo se bere to, které je potvrzeno ve smlouvě. Dodatečná změna je možná jen po potvrzení
cestovní kanceláře za poplatek 100 Kč/osoba. Minimální nutná obsazenost pro realizaci svozu/transferu je 6 osob. Při nižší obsazenosti je cestovní kancelář oprávněna svoz/transfer
zrušit a vrátí klientovi příplatek zaplacený za svoz/transfer. O realizaci či zrušení svozu/transferu bude klient informován v Pokynech k zájezdu, které obdrží 7 dní před odjezdem.
Zrušení svozu/transferu není důvodem ke stornování zájezdu. Svozy/transfery mohou být zajištěny autobusem, mikrobusem, osobními auty či taxi podle počtu přihlášených osob.
Nástupní místo a čas nástupu budou uvedeny v Pokynech k zájezdu a cestující musí být na místě srazu min. 15 minut před uvedeným časem odjezdu.
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VELKÁ BRITÁNIE

ANGLIE–SKOTSKO–WALES

Č. zájezdu
Termín
ASL0629 29. 06.–09. 07.

okruh Velkou Británií

Londýn • York • Jedburgh • edinburgh • PitLochrY • bLair athoL • inverness •
Loch ness • Fort augustus • Loch Lomond • gLasgow • chester • cardiFF •
bath • torquaY • stonehenge • windsor • Londýn
• Tam i zpět letecky Program A
• Tam i zpět autobusem Program B
• Tam busem zpět letecky Program C
1. den: Program A: Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna.
Transfer z letiště do hotelu, ubytování. Program B a C: Kolem
poledne odjezd z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz
str. 5, trasy 3, 4, 5, 6). Cesta přes noc přes Německo do Calais.
2. den: Program B a C: Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La
Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem
na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Uložení zavazadel.
Dále program A, B, C společně: Před polednem odjezd městskou
dopravou do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích
Hyde Park nebo St. James park. Prohlídka večerního Londýna:
China town, čtvrť Soho. Návrat do hotelu městskou dopravou.
3. den: Po snídani odjezd do Yorku, jednoho z nejkrásnějších
měst Anglie. Odpoledne prohlídka města – návštěva katedrály,
která je největší gotickou stavbou v Británii s bohatými vitrážemi, procházka po hradbách s nádhernými vstupními branami
a úzkými uličkami a po středověké čtvrti s dokonale zachovanými hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Večer odjezd na ubytování u Yorku.
4. den: Brzy ráno odjezd do Edinburghu. Cestou krátká zastávka v Jedburghu – skotském hraničním městě s krásným
opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Odpoledne prohlídka Edinburghu, skvostu mezi
skotskými městy. Návštěva hradu, ve kterém jsou uchovávány
i skotské korunovační klenoty, procházka po hlavní třídě Royal
Mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských
hospod až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je
skotským sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch
Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské
národní galerie. Večer ubytování u Edinburghu.
5. den: Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří
Velké Británie Grampian Mountains, návstěva kouzelné skotské vesničky Pitlochry a výrobny whisky s ukázkou výroby
i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnějších
zámků ve Skotsku Blair Athol. Ubytování v oblasti Inverness.
6. den: Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se
zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na
jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort
Augustus na jižním okraji jezera. Procházka k opatství, odkud
vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a prohlídka systému
zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Po poledni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké

Británie Ben Nevis a přejezd kouzelnou skotskou krajinou
k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Lomond.
Po krátké zastávce pokračování na ubytování u Glasgowa.
7. den: Dopoledne návštěva největšího skotského města Glasgowa, procházka centrem města s kombinací historických
i moderních budov. Po procházce odjezd z Glasgowa a přejezd
ze Skotska zpět do Anglie. Odpoledne návštěva jednoho z nejzachovalejších historických měst Anglie – Chestru. Procházka
městem s katedrálou, hradem i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními arkádami obklopenými nádherným tříkilometrovým okruhem středověkých a římských
hradeb s věžemi a branami. K večeru odjezd do Walesu a ubytování v severním Walesu.
8. den: Návštěva nejstaršího národního parku v Británii – Snowdonie. Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části
s dalším neméně krásným národním parkem Brecon Beacons.
Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen
y Far. Podvečerní prohlídka Cardiffu, hlavního města Walesu
s mohutným hradem. Večer odjezd na ubytování.
9. den: Dopoledne návštěva města Bath, architektonického
skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka
jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath
Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které
je jedním z nejúchvatnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského
letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry.
Ubytování v Torquay.
10. den: Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým
monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy
jednoho z největších evropských zámků nebo procházek
v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
11. den: Program A a C: Dopoledne transfer na letiště a odlet
do Prahy a do Brna.
Program B: Dopoledne další část prohlídky Londýna: katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu
řeky Temže, kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Prohlídka
pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka
lodí po Temži okolo typických londýnských doků Docklands do
čtvrti Greenwich. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd do Doveru a trajekt
lodí do Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
12. den: Program B: Odpoledne příjezd do odjezdových míst v ČR.
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Cena
31.990Kč

Program
A (let)

ASL0629

29. 06.–09. 07.

27.990Kč

C (bus/let)

ASB0629

29. 06.–10. 07.

23.990Kč

B (bus)

CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu tam i zpět z Brna a Prahy
• letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
• dopravu autobusem ve Velké Británii
• 10× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
Program B:
• tam i zpět dopravu autobusem
• trajekt přes kanál la Manche do Anglie a zpět
• 9× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
Program C:
• dopravu autobusem do Anglie a v Anglii
• leteckou přepravu Londýn–Brno nebo Londýn–Praha
• letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
• 9× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 8.000Kč (Program A)
• jednolůžkový pokoj 7.200Kč (Program B a C)
• 8× večeře 4.400Kč
• odbavení zavazadla do 15kg 1.600Kč (Program A),
800 Kč (Program C)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň
jedno odbavené zavazadlo.
Cena nezahrnuje místní dopravu v Londýně.

ANGLIE � SKOTSKO � WALES
Loch Ness
Fort Augustuss

Inverness
Pitlochry

Loch Lomond
Glasgow

Edinburgh
Jedburgh

York
Chester

GB
Londýn
Windsor

Cardiff
Bath

Stonehenge

Dover

Torquay

Parkování na letišti v Brně a Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

VELKÁ BRITÁNIE

SKVOSTY JIŽNÍ ANGLIE

Č. zájezdu
LJL0811

s koupáním na Anglické riviéře

Londýn • bath • torquaY • dartmouth • Lands end • st. michaeLs mount •
hrad corFe • Jurské Pobřeží • durdLe door • LuLworth cove • stonehenge •
windsor • Londýn
• Tam i zpět letecky Program A
(odlet z Brna a z Prahy)
• Tam i zpět autobusem Program B
• Tam busem zpět letecky Program C
1. den: Program A: Odlet z Brna a z Prahy do Londýna. Transfer
do hotelu, ubytování.
Program B a C: V poledne odjezd z Brna (další nástupní místa
viz str. 5, trasy 4, 5, 6). Cesta přes Německo do Francie.
2. den: Program B a C: Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La
Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem
na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Uložení zavazadel
v hotelu.
Dále program A, B, C společně: Před polednem odjezd městskou dopravou do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament
a dále kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky
v krásných parcích Hyde Park nebo St. James Park. Prohlídka
večerního Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem
Temže. Návrat do hotelu městskou dopravou.
3. den: Dopoledne návštěva města Bath, architektonického
skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka
jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath
Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které
je jedním z nejúchvatnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského
letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry.
Ubytování v Torquay.
4. den: Celodenní pobyt v přímořském letovisku Torquay,
které je hlavním centrem Anglické riviéry. Prohlídka letoviska, procházka kolem pláží, možnost koupání, posezení
v restauracích či kavárnách s krásnými výhledy na pobřeží.
Fakultativně možnost výletu lodí podél členitého pobřeží
Anglické riviéry až do pohádkového města Dartmouth ležícího při ústí řeky Dart, místa neobvyklé přírodní krásy, kde je
na svazích nad řekou vystavěno městečko plné typických barevných domečků. Volno k návštěvě Dartmouth – procházky
historickými dlážděnými uličkami plnými obchůdků, restaurací, starých anglických barů i kaváren. Odpoledne odjezd
zpět do Torquay na ubytování.
5. den: Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie – hrabství Cornwall, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými
vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Návštěva nej-

západnějšího cípu Anglie – Land's End s jedinečným výhledem
na Atlantik. Cestou zpět zastávka u normanského kláštera St.
Michael's Mount, který se podle přílivu mění v ostrov. Večer
návrat do Torquay na ubytování.
6. den: Celodenní výlet do hrabství Dorset. Návštěva romantického hradu Corfe Castle, zříceniny velkolepého sídla,
pod kterým se rozkládá stejnojmenná kamenná vesnička. Po
prohlídce hradu odjezd na Jurské pobřeží. Klasické pobřežní
geomorfologické útvary a objevované zkameněliny včetně
dobře zachovaných stop dinosaurů a jejich kosterních pozůstatků přispěly k tomu, že se toto pobřeží stalo první přírodní
památkou zapsanou na seznam Světového dědictví UNESCO.
Procházka k zátoce Lulworth Cove – fotografie této téměř
dokonale kruhové zátoky patří k těm nejvyhledávanějším v jižní Anglii. Podél pobřeží je možno dojít až vyhledávané přírodní
atrakci Durdle Door nacházející se na pobřeží u krásné pláže.
Jedná se o vápencový skalní oblouk nazývaný „proražená vrata“, který je největším obloukem stvořeným mořem na pobřeží
Anglie. Za hezkého počasí i možnost koupání. Večer návrat do
Torquay na ubytování.
7. den: Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým
monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy
jednoho z největších evropských zámků nebo procházek
v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.
8. den: Program A a C: Transfer na letiště, odlet z Londýna do
Brna a do Prahy (dle letových řádů).
Program B: Po snídani odjezd do Doveru a trajekt do Francie,
následně přes Francii a Německo do ČR. Návrat do ČR v nočních až ranních hodinách 9. dne.

Parkování na letišti v Brně a Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Termín
11. 08.–18. 08.

Cena
23.990Kč

Program
A (let)

LJL0811

11. 08.–18. 08.

19.990Kč

C (bus/let)

LJB0811

11. 08.–19. 08.

15.990Kč

B (bus)

CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo
Praha–Londýn–Praha
• letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
• dopravu autobusem v Anglii
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu autobusem
• trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie a zpět
• 6× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
Program C:
• dopravu autobusem do Anglie a v Anglii
• leteckou přepravu Londýn–Brno nebo Londýn–Praha
• letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
• 6× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.700Kč (Program A)
• jednolůžkový pokoj 4.900Kč (Program B a C)
• 4× večeře (3.–6. den) 2.400Kč
• fakultativní výlet lodí z Torquay do Dartmouth 700 Kč
(děti do 15 let 450Kč)
• odbavení zavazadla do 15kg 1.600Kč (Program A),
800 Kč (Program C)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň
jedno odbavené zavazadlo.
Cena nezahrnuje místní dopravu v Londýně.

SKVOSTY
JIŽNÍ ANGLIE

GB
Bath

Lands End

Londýn
Windsor
Stonehenge

Dorset
Dartmouth Torquay
St. Michael´s Mount
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VELKÁ BRITÁNIE

SKOTSKO – nádherné dobrodružství s návštěvou

Č. zájezdu
SK0723

Orknejských ostrovů a ostrova Skye

edinburgh • st. andrews • stonehaven • aberdeen • sPeYside •
maLt whiskY traiL • thurso • orkneJské ostrovY • Loch ness •
Fort augustus • ostrov skYe • stirLing • edinburgh
• Tam i zpět letecky
1. den: Odlet z Prahy do Edinburghu nebo Glasgowa (za příplatek transfer z Brna do Prahy), transfer z letiště do hotelu,
ubytování.
2. den: Po snídani odjezd na poloostrov Fife do světově proslulého domova golfu, St. Andrews. Možnost návštěvy muzea
golfu nebo hradu ze 13. století s vyhlídkou na Severní moře,
zříceniny kdysi největší skotské katedrály, která dodnes svědčí o její středověké nádheře, nebo jen procházek starobylými
uličkami. Odpoledne přejezd na východní pobřeží Skotska, zastávka v původně rybářské vesnici Stonehaven s malebným
přístavem a u impozantního hradu Dunnottar, rozlehlé zříceniny vystavěné na skalisku 50 m nad mořem. Pohled na tento
hrad každého uchvátí a patří k nejčastěji fotografovaným motivům ve Skotsku. Ubytování na východním pobřeží Skotska.
3. den: Ráno odjezd k hradu Fyvie, který je nejlepší ukázkou
skotské šlechtické architektury. Jeho pět věží uchovává památku na pět století skotské historie. Zastávka s venkovní prohlídkou hradu a jeho okolí. Dále průjezd oblastí Speyside, světově
proslulou svými palírnami whisky. Tato trasa bývá nazývána
Malt Whisky Trail a na mnoha místech spatříme kromě krásné
krajiny i typické komíny palíren připomínající pagody. Samozřejmě nezapomeneme některou z palíren navštívit, abychom se
dozvěděli něco o výrobě whisky a také ji ochutnali. Odpoledne
přejezd do nejsevernější části Skotska na ubytování.

4. den: Ráno odjezd do Thursa, nejsevernějšího města
britského kontinentu. Pobyt v tomto letovisku na pobřeží
a procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria walk
s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu, návštěva místního muzea. Fakultativně celodenní výlet na Orknejské ostrovy: Trajekt lodí a okružní jízda
po ostrově s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara
Brae, Ring of Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku
3.000 př. n. l., oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního
centra ostrovů Kirkwallu se zajímavou architekturou a strmými uličkami. Návštěva ostrovů nabídne i možnosti pozorování
jedinečné flóry a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy
a upoutá svou atmosférou blízkou návštěvě norských fjordů.
Odpoledne trajekt zpět na pevninu a návrat na ubytování.
(V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové
přepravy si vyhrazujeme právo upravit program tohoto dne).
5. den: Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera
se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s nezapomenutelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného
městečka Fort Augustus s opatstvím, krásným výhledem na
jezero Loch Ness a zajímavým systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Možnost
projížďky po jezeru Loch Ness. Odjezd na ubytování.
6. den: Celodenní výlet na ostrov Skye, ostrov s úchvatnou
přírodní scenérií i bohatou historií. Zastávka u hradu Dunvegan, kde je při příznivém počasí možno odjet i do laguny, v níž

Termín
22. 07.–29. 07.

Cena
29.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha–Edinburgh/Glasgow–Praha
• letištní taxy
• dopravu autobusem ve Skotsku
• trajekt z ostrova Skye
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 6.400Kč
• 6× večeře 3.600Kč
• fakultativní výlet na Orknejské ostrovy 1.800Kč
• transfer k odletu Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
žije asi 300 tuleňů. Dále návštěva hlavního města ostrova
Portree s malebnou řadou barevných domů na pobřeží zátoky
a projížďka po jihovýchodním pobřeží ostrova. Trajekt na pevninu a návrat na ubytování.
7. den: Průjezd čarokrásnou skotskou krajinou s vysokými
horami, říčkami, vodopády i vřesovišti. Zastávka ve Stirlingu,
bývalém královském městě s mohutným hradem. Procházka
malebnými uličkami starého městečka. Po poledni odjezd do
Edinburghu. Odpoledne prohlídka města – hrad se skotskými
korunovačními klenoty, hlavní třída starého města Royal Mile,
zámek Holyrood House – skotské sídlo anglické královny,
Scotch Whisky centrum, Skotská národní galerie aj. Podvečerní procházka centrem Edinburghu, možnost posezení
v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou. Večer
odjezd na ubytování u Edinburghu.
8. den: Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy. Po poledni
přílet do Prahy (za příplatek transfer z Prahy do Brna).

Orknejské ostrovy
Thurso
ostrov Skye
Loch Ness
Fort Augustus
Stirling

SKOTSKO
hrad Fyvie
Speyside
Stonehaven
St. Andrews
Edinburgh

GB
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Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

VELKÁ BRITÁNIE

SKOTSKO – fascinující rozmanitost

Č. zájezdu
SK0713

amsterdam • hadrianův vaL • Jedburgh • edinburgh • bLair castLe •
Fort george • Loch ness • ostrov skYe • Fort wiLLiam • gLencoe • Luss •
Loch Lomond • stirLing • st. andrews • York • cambridge • Londýn
• Tam i zpět autobusem
1. den: V podvečer odjezd z Brna, Vel. Meziříčí, Jihlavy (Pávov),
Prahy (další nástupní místa str. 5, trasy 2, 3, 4). Noční přejezd
přes Německo.
2. den: Dopoledne prohlídka Amsterdamu. Dle časových
možností projížďka lodí po kanálech. Odpoledne se v přístavu
ijmuiden nalodíme na noční trajekt do anglie. nocleh ve čtyřlůžkových kajutách.
3. den: Ráno příjezd do Newcastle v severní Anglii. Cestou na
sever římský Hadriánův val s jeho obrannými pevnostmi a středověké opatství Jedburgh Abbey. Prohlédneme si Abbotsford
House, sídlo, kde žil a tvořil Sir Walter Scott. Prohlídku oblasti
Borders zakončíme v Melrose Abbey, v jednom z nejkrásnějších
a nejbohatších skotských opatství, kde je uloženo srdce skotského krále roberta i. ubytování s večeří v rodinách.
4. den: Ráno odjezd na prohlídku Edinburghu – rozlehlý královský hrad střežící národní pýchu Skotů – korunovační klenoty. Projdeme se po hlavní třídě Royal Mile s katedrálou sv. Jiljí
a historickými budovami, na jejímž konci je ultramoderní stavba
skotského parlamentu i sídlo královny alžběty ii. – hollyrood
Palace. Pro zájemce můžeme podniknout krátkou procházku
do blízkých vrcholů Salisbury Craigs či na Calton Hill, z nichž je
úchvatný výhled na město. Večer návrat na ubytování, večeře.
5. den: Ráno odjezd do severního Skotska – oblast Highlands.
Navštívíme Blair Castle, sídlo vévodů z Atholu. Za nejkrásnější příklad evropské vojenské architektury je považována pevnost Fort George s krásným výhledem na záliv Moray Firth
s možností pozorování delfínů skákavých. Dále k proslulému
jezeru Loch Ness, na jehož západním břehu stojí zřícenina hradu Urquhart Castle. Shlédneme impozantní masiv Pěti sester
v údolí Glen Shiel a romantickou tvrz Eilean Donan Castle se
strhující polohou na jezeře Loch Duich. Večer přejezd na ubytování v hostelu.

6. den: Absolvujeme okružní jízdu ostrovem Skye, který je
největším ostrovem Vnitřních Hebrid. Čekají nás líbezné přírodní scenérie i povídání o historii. Prohlédneme si panství
klanu McLeod, hrad a zahrady Dunvegan ve fjordové laguně,
v níž dodnes žije přes 370 tuleňů obecných, za kterými se vypravíme na motorových lodičkách. Dále navštívíme Museum
of island Life, útesy kilt rock, tvořené šestibokými čedičovými sloupy a vodopády Lealt Falls. V případě příznivého počasí
podnikneme krátkou procházku k Fairy Pools a pěší výstup
k Old Man of Storr. Zastávka v hlavním městě ostrova Portree. Večer návrat na ubytování v hostelu.
7. den: Ráno se přeplavíme trajektem z ostrova Skye na
pevninu do přístavu Mallaig. Panoramatickou cestou údolím
Glenfinnan budeme sledovat parní vlak The Jacobite Railway
(známý z filmů Harry Potter), přijedeme k soustavě osmi zdymadel Neptune's Staircase představující nejpůsobivější úsek
Kaledonského kanálu, odkud spatříme Ben Nevis, nejvyšší
horu Británie. Přes Fort William, budeme pokračovat kolem
Kinlochlevenských vodopádů do Glencoe, místa s impozantní
scenérií a bouřlivou minulostí. Příští zastávkou bude pitoreskní vesnička Luss, která leží na břehu největšího sladkovodního
jezera v Británii Loch Lomond. Ubytování s večeří v rodinách.
8. den: Taje výroby skotské whisky odhalíme v palírně The
Glenturret Distillery, která je také známa pod obchodní značkou míchané skotské whisky Famous Grouse. Dále navštívíme
městečko St. Andrews proslavené golfovými kluby, kde také
můžeme ochutnat rybí speciality. Nezapomeneme na rybářský přístav ve vesnici Crail, odkud se v případě příznivého
počasí vydáme na pěší procházku podél Severního moře tzv.
Fife Coastal Path do rybářského městečka Anstruther. Návrat
na ubytování, večeře.
9. den: Ráno se projdeme k bitevnímu poli Bannockburn, kde
se rozloučíme s městem Stirling a vydáme se k městu Falkirk.
Krátkou procházkou navštívíme bájná vodní zvířata The Kelpies – největší sochy koní na světě, ale také si na vlastní kůži
vyzkoušíme supermoderní technický unikát, lodní výtah The
Falkirk Wheel, který vyzvedává proplouvající lodě do výšky
33m. Pokračujeme k zámku Drumlanrig, který je už 300 let
sídlem vévodů z buccleuch and queensberry. se skotskem se
rozloučíme v Gretna Green, kde se ročně uskuteční více než
4000 skotských svateb. Večer ubytování v hotelu u Yorku.
10. den: Dopoledne prohlídka středověkého centra města
York, které nás uchvátí překrásnými hrázděnými domy a křivolakými uličkami, nad kterými majestátně ční York Minster,
katedrála, která se pyšní nejen svou velikostí, ale i největším
počtem středověkých maleb na skle. Navštívíme unikátní muzeum Yorvik Viking Centre. Odtud přejedeme do Cambridge,
významného univerzitního města. Večer odjezd na ubytování
v hotelu v Londýně.
11. den: Prohlídka Londýna – Westminsterské opatství,
Buckhinghamský palác, parlament, Big Ben, Trafalgar square

Termín
13. 07.–24. 07.

Cena
19.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• tam i zpět dopravu autobusem
• trajekt ijmuiden–newcastle ve 4lůžkových kajutách
• trajekt Dover–Calais v kategorii deck
• vnitrostátní trajekt Armadale–Mallaig
• 4× ubytování v soukromí ve 2lůžkových pokojích
• 2× ubytování v hostelu ve 4–6lůžkových pokojích
(příslušenství společné na chodbách)
• 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích
s příslušenstvím
• 8× snídani
• 4× večeři v rodinách
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990Kč (nelze v hostelu)
• dvoulůžková kajuta na trajektu 2.490 Kč/os.
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
a Picadilly Circus. Prohlédneme si katedrálu sv. Pavla dále
Tower s korunovačními klenoty a s hlavním městem se rozloučíme procházkou kolem Tower Bridge do nedalekých Doků
Svaté Kateřiny. Večer odjezd trajektem do Francie a přes Belgii a Německo do ČR.
12. den: Večer příjezd do Brna a dalších odjezdových míst.

SKOTSKO
ostrov Skye
Fort William

Loch Ness
Ben Nevis
St. Andrews

Falkirk

Edinburgh

Jedburgh

York

GB
Cambridge
Londýn
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VELKÁ BRITÁNIE

KRÁLOVSKÝ LONDÝN
po stopách Lady Diany

Londýn • aLthroP • cambridge •
duxFord • windsor
• Tam i zpět autobusem

LONDÝN NEJEN NA VÍKEND
letecký zájezd s průvodcem

Londýn • PicadiLLY • china town • soho • westminster • buckingham PaLace •
hYde Park • dockLands • greenwich • tower • tower bridge • katedráLa sv. PavLa
• Tam i zpět letecky z Brna
• 4 celé dny na prohlídku Londýna
s průvodcem
• Možnost výletu do Windsoru
1. den: Večer odlet z Brna do Londýna. Transfer autobusem
z letiště do hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani odjezd městskou dopravou do centra a pěší
prohlídka: Piccadilly – obchodní i společenské centrum města
s přilehlými obchodními ulicemi, Trafalgarské náměstí s budovou Národní galerie, kostelem sv. Martina i známým památníkem admirála Nelsona obklopeným fontánami, procházka
kolem Horse Guards, sídla královské jízdní gardy i kolem
Downing street s tradičním sídlem britského ministerského
předsedy až k řece Temži s nádherným panorama budovy
Parlamentu s věží Big Ben. Dále návštěva Westminsterského
opatství a procházka parkem St. James k Buckinghamskému
paláci, sídlu britské královny, kde je možno některé dny sledovat slavnostní výměnu stráží. Odpoledne možnost návštěvy
některého z četných londýnských muzeí nebo procházky
v krásných parcích Hyde Park nebo v Kensingtonských zahradách a individuálně možnost návštěvy Kensingtonských
muzeí. Večer návrat městskou dopravou do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd městskou dopravou ke katedrále sv.
Pavla a prohlídka katedrály. Poté po pěší lávce Millenium přes
Temži a procházka po pravém břehu řeky Temže, kde se střídají supermoderní budovy s historickými stavbami, příjemnými
posezeními a působivými výhledy na Londýn až k mostu Tower
Bridge. Pro milovníky historických lodí možnost prohlídky válečného křižníku Belfast zakotveného na řece Temži. Možnost
návštěvy mostních věží a pokračování na prohlídku pevnosti
Tower s anglickými korunovačními klenoty. K večeru pěší prohlídka centra s neopakovatelnou podvečerní atmosférou: Trafalgarské náměstí, China town, čtvrť Soho. Návrat městskou
dopravou do hotelu.

Č. zájezdu
LL0426

Termín
26. 04.–01. 05.

Cena
15.990Kč

LL0815

15. 08.–20. 08.

15.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Brno–Londýn–Brno
• letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• 5× ubytování v Londýně ve 2–3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• fakultativní výlet do Windsoru 750Kč
• odbavení zavazadla do 15 kg 1.600 Kč/zavazadlo
• jednolůžkový pokoj 3.900Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Cena nezahrnuje dopravu v Londýně.
4. den: Po snídani přejezd městskou dopravou k Temži a odjezd lodí po Temži kolem starých typických Docklands do
Greenwiche. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským
královským parkem a známou Starou královskou observatoří
s nultým poledníkem. Možnost návštěvy rozsáhlého námořního muzea. Návrat městskou dopravou do centra a volno k nákupům. Večer návrat městskou dopravou do hotelu.
5. den: Snídaně, volný den, během kterého je možno se více
věnovat jednotlivým zajímavostem, prohlídkám muzeí a galerií, návštěvě divadla apod. Pro zájemce o fakultativní výlet
do Windsoru odjezd vlakem z Londýna a prohlídka města
35 km západně od Londýna na břehu Temže, proslaveného
královským zámkem. Možnost návštěvy zámku nebo jeho rozsáhlých zahrad. Návrat vlakem zpět do Londýna a volný večer
k rozloučení s Londýnem.
6. den: Dopoledne transfer na letiště a odlet z Londýna do
Brna.

1. den: Dopoledne odjezd z Brna. Další nástupní místa str. 5,
trasy 2, 3, 4, 5.
2. den: Trajektem nebo Eurotunelem přejezd do Velké Británie. Prohlídka Londýna – Westminster, Trafalgarské náměstí,
parlament s hodinovou věží Big Ben, Westminster Abbey, kde
se uskutečnil pohřeb Diany. Buckhingham Palace, a dále budeme pokračovat po vzpomínkové trase The Diana, Princess of
Wales Memorial Walk – Memorial Fountain, Memorial Playground. Navštívíme Kensington Palace, ve kterém žila Lady Diana s princem Charlesem a jejich syny. Hyde Park – památník
Prince Albert Memorial a přes Kensingtonská muzea se dostaneme k oblíbeným obchodům Lady Di. Navštívíme proslulý
obchodní dům Harrods. Večer odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani prohlídka anglické venkovské architektury – panství Althrop, které více jak 500 let patří rodu
Spencerů a kde Lady Diana strávila své dětství. Vzdát hold
památce zesnulé Diany, princezny z Walesu, můžeme právě v rodinném sídle, kde na ostrůvku v zámeckém parku je
princezna uložena k poslednímu odpočinku. Další zastávka
Cambridge – starobylé anglické univerzitní město. Poslední
zastávka dne bude perla britského muzejnictví v nedalekém
Duxford – největší letecké muzeum v Evropě, které návštěvníky uchvátí sbírkami válečné techniky a skvělou architekturou výstavních hal i okolní krajinou. Návrat na ubytování.
4. den: Návštěva paláce Windsor – reprezentační sídlo Jejího
veličenstva, královny alžběty ii. nezapomene na Long walk,
kam královna alžběta ii. pravidelně vyjíždí na koni a budeme mít
možnost prohlédnout si centrum malebného městečka Windsor. V Londýně pak návštěva královské botanické zahrady Kew,
která patří k nejvýznamnějším na světě. Jeden ze skleníků je na
počest princezny Diany pojmenován Skleník princezny z Walesu. Odpoledne návštěva Britského muzea ve čtvrti Bloomsbury
s více než sedmi milióny předmětů dokumentujících historii lidstva. Najdeme zde sbírky z antického Řecka, starověkého Egypta či perské kamenné artefakty a řadu dalších. Večer procházka
ve West End (Soho, Leicester Square). Návrat na ubytování.
5. den: Prohlídka finanční čtvrti City of London – návštěva
St. Paul's Cathedral, ve které se v roce 1981 konala velkolepá
svatba Lady Diany. Pokračování ke královské pevnosti Tower of
London s kolekcí korunovačních klenotů a mostu Tower Bridge.
Odpoledne individuální volno k nákupům, návštěvě muzeí nebo
výletu do čtvrti Greenwich. Procházkou přes královský park se
u bývalé Královské observatoře u nultého poledníku rozloučíme
s Londýnem a vydáme se na cestu zpět do ČR.
6. den: Příjezd do Brna ve večerních hodinách.
Č. zájezdu
LB0703

Termín
03. 07.–08. 07.

Cena
9.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• trajekt nebo Eurotunel tam i zpět
• 3× ubytování se snídaní v hotelu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.490Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
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Parkování na letišti v Brně ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

VELKÁ BRITÁNIE

PERLY STAROBYLÉ
ANGLIE
canterburY • hrad Leeds • hrad
hever • oxFord • bath • stratFord-uPon-avon • cambridge • Londýn
• Tam i zpět autobusem
1. den: Ráno odjezd z Brna a Jihlavy svozem do Prahy (zdarma).
Další nástupní místa viz str. 5, trasa 9, 10. Odjezd z Prahy přes
Plzeň a Německo na nocleh ve Francii.
2. den: Ranní trajekt nebo Eurotunel do Anglie. První zastávkou
bude opevněné středověké město Canterbury s nádhernou
katedrálou. Pak bude následovat překrásný vodní hrad Leeds s rozsáhlými květinovými zahradami a bludištěm. A na závěr
dne malebný vodní hrad Hever, ve kterém měla své sídlo rodina
Boleynů a má nádherné zahrady a bludiště. Ubytování a nocleh.
3. den: Snídaně. Ráno uvidíte krásné univerzitní město Oxford s řadou historických univerzitních budov a kolejí. Poté
procházka s kapkou mystiky – megalitický kruh v Avebury.
Návštěva historického města Bath, jednoho z nejkrásnějších
měst ve Velké Británii díky jednotnému architektonickému
stylu. Budete obdivovat zachovalé římské lázně vystavěné na
termálních pramenech. Náměstí The Circus a monumentální
budovy na Royal Crescent, které jsou dílem architektů Johna
Wooda staršího a mladšího. Nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka rodiště Williama Shakespeare –
malebného historického městečka Stratford-upon-Avon

Č. zájezdu
PSA0529

Termín
29. 05.–03. 06.

Cena
9.990Kč

PSA0731

31. 07.–05. 08.

9.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování v hotelu
• 3× snídani
• Eurotunnel nebo trajekt přes kanál La Manche
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.300Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
s typickými hrázděnými domky z 16. a 17. století. Perla středověku – impozantní hrad Warwick, který patří mezi nejzachovalejší v Anglii, s expozicí muzea madame Tussauds.
Návštěva Cambridge, město ležící na řece Cam, druhá nejstarší anglická univerzita, tradiční rival Oxfordu. Ubytování
a nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní Londýn na ochutnávku. Bezpečnostní pauza autobusu. Královská čtvrť Westminster –
Westminster Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben.
Slavnostní ceremonie střídání královských gard na Whitehall
či u Buckinghamského paláce. Trafalgar Square a náměstí
Picadilli Circus. Odpoledne individuální volno, možná návštěva muzeí podle zájmu – Madame Tussaud's, Britské národní
muzeum, Národní galerie, londýnská čtvrt Soho s možností
večeře v čínské čtvrti. Večerní odjezd. Noční Eurotunnel nebo
trajekt do Francie.
6. den: Odpoledne návrat do ČR.

LONDÝN
A HARRY POTTER
• Tam i zpět autobusem
• 4denní dětský zájezd s denním přejezdem
1. den: Ráno odjezd z Brna a Jihlavy svozem do Prahy (zdarma).
Další nástupní místa viz str. 5, trasa 9, 10. Odjezd z Prahy přes
Plzeň a Německo na nocleh ve Francii.
2. den: Ranní trajekt nebo Eurotunnel do Anglie. Návštěva
Warner Bros Studio v Leavesdeanu, jedinečná příležitost si
prozkoumat kouzlo filmů o Harry Potterovi, místa kde se natáčela nejúspěšnější filmová série všech dob. Budete mít zde čest
poznat zákulisí z filmů, prohlídku nádherných kostýmů, nejrůznějších rekvizit a animace. Dozvíte se zde, jak se v jednotlivých
filmech dělaly speciální efekty a záběry. Projít se můžete po
hlavní bradavické hale, Brumbálově pracovně nebo Příčné ulici. Navštívit můžete Chroptící chýši nebo Ollivanderův obchod
s kouzelnickými hůlkami. Odpoledne v Londýně a možnost návštěvy muzeí (muzeum voskových figurín Madame Tussaud's,
Britské národní muzeum aj.). Ubytování v hotelu.
3. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Londýna – Westminsterské opatství, Parlament s věží Big Ben, střídání královských gard na Whitehall či u Buckinghamského paláce,
Trafalgar Square a náměstí Picadilli Circus. Odpoledne
individuální volno, možná návštěva dalších muzeí a atrakcí
podle zájmu – Londýnsko oko, akvárium apod. Možnost fakultativní večeře. Večer odjezd na trajekt nebo Eurotunnel,
noční přejezd zpět do ČR.
4. den: Odpoledne návrat do ČR.
Č. zájezdu
LHP0531

Termín
31. 05.–03. 06.

Cena
5.490 Kč

LHP0827

27. 08.–30. 08.

5.490 Kč

LHP0927

27. 09.–30. 09.

5.490 Kč

LHP1027

27. 10.–30. 10.

5.490 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování v hotelu
• 1× snídaní
• Eurotunnel nebo trajekt přes kanál La Manche
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na přistýlce 200Kč
PŘÍPLATKY:
• Warner Bros Studio 1.350Kč
(děti 5–15 let 1.100Kč, děti do 5 let zdarma)
• Muzeum Madame Tussaud's 950Kč
(děti 4–15 let 810Kč)
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
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IRSKO

IRSKO

Č. zájezdu
IR0722

smaragdový ostrov
dubLin • cLonmacnoise • gaLwaY • cLiFFs oF moher • aranské ostrovY •
bunrattY • adare • iveragh • cork • cobh • midLeton • rock oF casheL •
kiLkennY • nationaL stud • gLendaLough
• Tam i zpět letecky
1. den: Odlet z Prahy do Dublinu (za příplatek transfer z Brna).
Po příletu transfer na ubytování u Dublinu.
2. den: Po snídani prohlídka centra hlavního a zároveň největšího města irska, evropské metropole popu a rocku – katedrála sv. Patrika, Univerzita Nejsvětější Trojice, Trinity College.
Poté odjezd do vnitrozemí, návštěva raně křesťanského centra, klášterního areálu Clonmacnoise. První klášter stál v těchto místech již v roce 545, největšího rozkvětu však dosáhl
v 7.–12. stol., kdy sem přicházeli mniši z celé Evropy. Pokračování cesty do Galway, města, které splní ideální představy
o irsku snad každého návštěvníka. Podvečerní procházka malebným městem na březích řeky Corrib, kterou brázdí tradiční
dřevěné plachetnice. Odjezd na ubytování.
3. den: Dopoledne projížďka podél pobřeží s krásnými výhledy
na oceán až k 8km dlouhým útesům Cliffs of Moher a dále přes
neobvyklou a drsnou divočinu Burren s jedinečným botanickým
prostředím k jednomu z největších dolmenů zachovaných na území irska. odpoledne při příznivém počasí fakultativně výlet lodí
na Aranské ostrovy se strohou krajinou a ohromujícím pohledem
na pobřeží irska. večer odjezd na ubytování v západním irsku.
4. den: Po snídani odjezd k jednomu z nejdochovalejších středověkých hradů v irsku Bunratty a přilehlé vesnici z 19. stol.
s lidovou architekturou. Po prohlídce zastávka v nejpěknější
vesnici irska Adare, s typickými domky zdobenými doškovými
střechami. Odjezd na ubytování.
5. den: Den strávíte v hrabství Kerry okružní jízdou kolem poloostrova Iveragh, jednou z nejkrásnějších oblastí celé západní Evropy. Tato 179km dlouhá pobřežní komunikace je z jedné

strany lemována písečnými plážemi, z druhé pak nádhernou
přírodou a malebnými rybářskými vesničkami. Návštěva Muckross House (viktoriánského sídla) a Muckross Gardens, které tvoří součást národního parku Killarney. Ubytování u Corku.
6. den: Po snídani projedete přes druhé největší město irska
Cork, čilé přístavní město s přátelskou atmosférou, půvabnou okolní krajinou a tisíciletou historií, do slavného přístavu Cobh, jednoho z největších přírodních přístavů na světě,
který byl vždy zastávkou luxusních zaoceánských lodí a také
poslední zastávkou Titanicu. Po krátké prohlídce přístavu následuje zastávka v Midletonu, s nejznámější palírnou whiskey
Jameson. Exkurze do výrobny whiskey s možností ochutnávky. Pokračování cesty k vápencovému pahorku se zříceninou
hradu Rock of Cashel, který byl po celá staletí symbolem
královské a církevní moci a dodnes je nejfotografovanějším
objektem v irsku. Podvečerní zastávka v Kilkenny, nazývaném
mramorovým městem. Největší zajímavostí je hrad z 12. stol.,
Černý klášter, který patřil dominikánům, a katedrála sv. Canice, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu irska.
Ubytování u Kilkenny.
7. den: Dopoledne odjezd směrem ke Kildare, ležícího v srdci
dostihového kraje. Návštěva státního hřebčince National
Stud, rozkládajícího se na ploše 400 ha, součástí je i japonská
zahrada z doby Edvardovců. Pokračování cesty do malebného údolí Glendalough, nazývaného „irské delfy“. Zde keltský
světec Kevin založil kolem roku 600 sídliště a klášter u jezer
Upper a Lower Lakes. Ubytování u Dublinu.
8. den: Po snídani odjezd do dublinu a rozloučení s irskem návštěvou muzea Guinessova pivovaru. Transfer na letiště, odbavení a odlet z Dublinu do Prahy (za příplatek transfer do Brna).

Termín
22. 07.–29. 07.

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha–Dublin–Praha
• letištní taxy
• autobusovou přepravu po irsku
• 7× ubytování ve 3* hotelech
• 7× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.800Kč
• 7× večeře 2.800Kč
• výlet lodí na Aranské ostrovy 800Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

IRSKO

I
Aranské ostrovy

Galway
Burren

Clonmacnoise

Cliffs of Moher
Adare

Killarney
Iveragh

Cork

Dublin

Kildare
Glendalough

Bunratty
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Cena
29.990Kč

Kilkenny
Rock of Cashel
Midleton

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

PORTUGALSKO

MADEIRA

květinová a turistická
FunchaL • curraL das Freiras • santana • câmara de Lobos • cabo girÃo •
Porto moniZ • sÃo LourenÇo • sÃo vicente • LevádY
• Poznávání i lehká pěší turistika
• Tam i zpět letecky
1. den: Odlet z Prahy do Funchalu, transfer do hotelu.
2. den: Prohlídka hlavního města Funchalu. Hlavní třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park Santa Catarina, stará
pevnost são tiago, nábřeží se sochou ronalda, zahrada quinta
Vigia, oficiální rezidence předsedy vlády, socha Sissi, muzeum
madeirského vína, aj. Po prohlídce individuální volno, možnost
navštívit městskou dopravou Jardim Botânico, botanickou
zahradu, kde jsou exotické květiny uspořádány do působivých
ornamentů, a Jardim Orquidea, soukromou zahradu zaměřenou
na pěstování orchidejí. Návrat do hotelu individuální.
3. den: Tento den navštívíte divoký střed ostrova. Den začnete
průjezdem do ještě nedávno těžko dostupného vnitrozemí na
vyhlídku Eira do Serrado, ze které je úžasný výhled na divoký
kaňon, okolní hory a vesnici Curral das Freiras. První zastávka
bude na Picodos Barcelos, odkud uvidíte krásně celou zátoku
Funchalu. Z Eira do Serrado sejdete pěšky do vesničky Curral
das Freiras v centru hor, která dostala svůj název podle jeptišek schovávajících se zde před piráty. Ochutnáte kaštanový likér a různé dobroty z kaštanů. Odpoledne volno nebo možnost
navštívit místní dopravou nebo vyhlídkovými lanovkami další
zahrady a parky Funchalu – např. Jardim Tropical, s tropickými
rostlinami, které lemují potůčky, jezírka a exotické pavilony.
4. den: Výlet na střechu ostrova k nejvyšším velikánům. Ráno
pěší výlet z Achadas do Teixeira směrem nahoru k nejvyššímu
bodu ostrova, k Pico Ruivo, odkud se naskýtají úchvatné výhledy
na všechny strany ostrova. Po túře zastávka ve vesničce Santana proslavené typickými barevnými domky. Následuje přejezd
do přírodního parku Ribeiro Frio, kde se nachází farma s cho-

vem pstruhů, a odtud procházka po levadě na vyhlídku Balcões
(„Balkóny”), jednu z nejhezčích vyhlídek na ostrově. Cestou zpět
zastávka na vyhlídce Pico do Arieiro ve výšce 1.805 m s úžasnými výhledy i na nejvyšší horu Pico Ruivo. Návrat do hotelu.
5. den: individuální volno nebo fakultativně pěší túra po levádě
do Caniçal z Maroços do Ribeira Seca, nazývané leváda mimóz,
díky množství stromů a keřů, které levádu lemují. Půldenní výlet.
6. den: Celodenní výlet, během kterého poznáte nejkrásnější
místa západní části Madeiry. Hlavní cesta ostrova Estrada Monumental vás zavede do městečka Câmara de Lobos, kde Winston Churchill trávil čas malováním obrazů při pobytu na Madeiře. Cesta pokračuje na Cabo Girão, který je údajně nejvyšším
útesem v Evropě. Další zastávka bude v Ribeira Brava, která je
situována už na úrovni moře. Poté vystoupáte přes čtyři různá
vegetační pásma a část vavřínového lesa Laurissilva, který je
pod ochranou UNESCO, k vyhlídce u hotelu Encumeada, odkud
se naskýtají jedinečné výhledy na severní i jižní pobřeží ostrova.
Opět sjedete dolů a přes São Vicente se dostanete do malebného městečka Porto Moniz, kde se nachází přírodní koupaliště
z lávových kamenů. Volný čas ke koupání v přírodních bazéncích
s mořskou vodou. Na cestě zpět do hotelu pojedete přes Seixal
a zastavíte se ještě v São Vicente. Večer fakultativně možnost
účasti na folklórním madeirském večeru spojeném s večeří.
7. den: Výlet na východní pobřeží ostrova k výběžku São
Lourenço, jedno z mála nedotčených míst Evropy, kde rozeklané různobarevné skály vytvářejí fantastickou kombinaci
spolu s mořem a divokou přírodou. Pěší vycházka z Baia
d'Abra k vyhlídce a majáku. Na závěr se zájemci mohou
vykoupat na jediné přírodní písečné pláži ostrova Prainha,
s černým pískem. Nachází se na půli cesty mezi Caniçalem
a zátokou Baía d'Abra (jde o jedno z nejlepších míst na koupání na ostrově).

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Č. zájezdu
MDR0706

Termín
06. 07.–16. 07.

Cena
27.990Kč

MDR0921

21. 09.–01. 10.

27.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu na Madeiru a zpět, vč. tax
• transfery do hotelu a zpět
• privátní autobus na výlety 3., 4., 6., 7. a 9. den
• 10× ubytování v 3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 650 Kč/noc (v září),
850 Kč/noc (v červenci)
• pokoj mořská strana 200 Kč/noc/os.
• 9× večeře 3.900Kč
• 10× večeře 4.300Kč
• madeirský folklórní večer s večeří 960Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• loď na Porto Santo cca 65 €
• katamaran cca 35 €
• fakultativní výlety (min. 10 osob) – leváda Marocos
24 €, leváda Ribeiro Frio-Portela 37 €
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
8. den: Odpočinkový den. Možnost fakultativních lodních výletů,
např. výlet na katamaránu za delfíny a ke Cabo de Girão k šnorchlování nebo na ostrov Porto Santo s 9km písečných pláží, možnost koupání, projížděk na kole, pěších výletů po ostrově.
9. den: Výlet do zeleného srdce ostrova. Pěší procházka po
levádě Rabaçal, která je lemována bílými a fialovými kalokvěty.
Nejprve se projdete podél levády k vodopádu Cascata do Risco,
pak k jezírku s 25 vodopády a zpět se vrátíte tunelem. Poté sejdete do Calhety, kde se zájemci mohou vykoupat v oceánu.
10. den: Odpočinkový den nebo fakultativní výlet po „pstruží levádě“ z Ribeiro Frio do Portely. Tato trasa zahrnuje v sobě vše, co je
na levádách zajímavé: průchod skalními trhlinami, krátkými tunely
a bujnou vegetací subtropického horského lesa. Celodenní výlet.
11. den: Transfer na letiště, odbavení a odlet do Prahy.
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PORTUGALSKO

LISABON

královská sídla a krásy
atlantického pobřeží
Lisabon • estoriL • cascais • sintra •
coLares • cabo da roca
• Letecky z Prahy
1. den: Odlet z Prahy, přílet večer do Lisabonu, transfer na ubytování v centru Lisabonu.
2. den: Lisabon – prohlídka města: náměstí Praça do Comercio,
historickou turistickou tramvají do čtvrti Alfama s úzkými, křivolakými uličkami s úchvatnými výhledy, kostel s klášterem Sv.
Vincent, Largo das Portas s kavárnami s místními specialitami,
hrad Castelo de S. Jorge – sídlo portugalských králů s vyhlídkovými terasami, dům patrona města sv. Antonína, katedrála Sé
z 12. stol. Dále čtvrť Bairro Alto, kam se dostaneme historickým
výtahem Elevador de Sta. Justa. Večerní procházky částí Baixa
s ulicemi plnými typických restaurací.
3. den: Lisabon – pokračování prohlídky města – čtvrť Belém, jízda vyhlídkovým busem, strážní věž Torre de Belém,
památník portugalským mořeplavcům, klášter Mosteiro dos
Jerónimos (UNESCO), hrob Vasco de Gama. Fakultativně projížďka lodí podél čtvrti Belém s krásnými výhledy na Castelo
de S. Jorge, katedrálu a hist. centrum, sochu Krista aj. Možnost
ochutnávky portugalských vín.
4. den: Celodenní individuální pobyt v Lisabonu (muzea, pobyt
u Atlantiku aj.) nebo fakultativní výlety: V červnovém termínu
fakultativní celodenní výlet vlakem za vínem do Porta s průvodcem (cca 60 €), druhé největší město Portugalska (UNESCO),
katedrála Sé, Eiffelův most, ochutnávka slavného portského
vína, návrat na hotel v pozdních hodinách. V červencovém termínu fakultativní celodenní výlet na pobřeží Atlantiku: Lisabon, ranní zastávka na tržnici, Cais de Sodré, plážovým vlakem
přejezd do Estorilu, přímořského letoviska ve stylu Francouzské riviéry a odjezd do Cascais – historické centrum, barevné
uličky, rybářský přístav, pevnost, nádherná vila hraběte Castro
Guimãres, fakultat. grilované čerstvé ryby, možnost koupání na
několika písečných plážích mezi útesy, skalní útvary boca do inferno („ústa pekla“), přístav plachetnic. V říjnovém termínu fa-

Č. zájezdu
LIS0608

Termín
09. 06.–14. 06.

Cena
18.990Kč

LIS0711

10. 07.–15. 07.

17.990Kč

LIS1003

02. 10.–07. 10.

17.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Lisabon–Praha
včetně letištních tax a zavazadla
• transfer z/na letiště místní dopravou
• 5× hotel v centru Lisabonu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.700Kč
• fakultativní výlet Sintra, Cabo da Roca (5. den) 800Kč
(od 15 os.)
• fakultativní výlet do Porta (termín 09. 06.) –
záloha 1.000 Kč (od 15 os., cca 60 €/os)
• fakultativní výlet k Atlantiku (termín 10. 07.) –
záloha 450Kč (od 15 os.)
• fakultativní výlet do Evory (termín 02. 10.) –
záloha 950 Kč (od 15 os.)
• večeře s vínem a vystoupením fada 1.000Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Zálohy za fakultativní výlety budou doúčtovány
na místě dle skutečných nákladů.
kultativní celodenní výlet do vnitrozemí, do kraje Alenteja a návštěva města Évora (UNESCO) – sídelní město portugalských
králů, katedrála Sé, zachovalý římský chrám, kostely zdobené
azulejos (malované keramické dlaždice), univerzita. Cestou turistika v kraji megalitů, korkových hájů a vinohradů.
5. den: Celodenní pobyt v Lisabonu s možností návštěvy muzeí, nákupy a individuálními procházkami nebo fakultativní
výlet do pohoří Serra de Sintra: Palácio de Queluz – královský palác s nádhernými zahradami, Sintra – bývalá královská
rezidence, Colares – půvabná vesnička plná květin obklopená
vinicemi, průjezd až na Cabo da Roca, na nejzápadnější bod
kontinentální Evropy, zastávka na surfařské pláži Guincho. Večer fakultativně večeře s vínem a kulturním programem – fado
ve čtvrti Chiado.
6. den: Lisabon – dopoledne uvolnění pokojů a volno k nákupům
ev. prohlídce města dle času odletu, odpoledne odlet do Prahy.
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PORTO

památky a víno
• Tam i zpět letecky
1. den: V podvečer odlet z Prahy přes Lisabon do Porta, po příletu transfer do hotelu a ubytování.
2. den: Porto – cesta vyhlídkovým busem za památkami i výhledy: katedrála Sé z 12. stol., věž Torre dos Clerigos, moderní
budova Casa Música, Fundaçao de Serralves, krásný veřejný
park s muzeem moderního umění, castelo do queijo, pláže
Matosinhos, Palacio de Cristal, výtahem nebo pěšky do rybářské čtvrti Ribeira (UNESCO), Palácio de Bolsa, výhledy na
slavný most Ponte dom Luis i., cesta lodí pod 6 mosty až k ústí
do moře, nábřeží čtvrti Villa Nova de Gaia s rybářskými loďkami, místní delikatesy ve stylové tržnici, možnost lanovky s pohledy na Monsteiro da Serra do Pilar a na město, exkurze na
výrobu proslulých vín porto s ochutnávkou, večerní nábřeží.
3. den: V termínu od 21. 06. navštívíme historické centrum
Porta a celý den se budeme procházet a bavit při slavnosti sv.
Jana, patrona města – zlatem zdobený kostel São Francisco,
čtvti Ribeira a Baixa s tradičními obchůdky, koncerty v Casa
da Música a parcích, večer slavnost vrcholí – ulice plné veselí,
tance, všichni si pochutnávají na grilovaných sardinkách a vínu,
skáče se přes ohně, vypouštějí lampiony a možná dostanete
i plastovým kladivem pro štěstí, na závěr ohňostroj.
V termínu od 29. 08. volno k procházkám po městě nebo fakultativně celodenní výlet po řece Douro lodí do města Regua,
centra vinařské oblasti, malebnou krajinou s výhledy na strmé
svahy porostlé vinicemi, oběd přímo na lodi, přehrady Crestuma-Lever a Carrapatelo, večer návrat vlakem podél řeky do
Porta na hist. nádraží Sao Bento, budova zdobená typickými
modrobílými azulejos. Večerní procházky městem.

PORTUGALSKO

Č. zájezdu
POR0621

Termín
21. 06.–25. 06.

Cena
17.990Kč

POR0829

29. 08.–02. 09.

16.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Porto–Praha vč. tax
• transfery letiště–hotel–letiště
• 4× ubytování se snídaněmi ve 3* hotelu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• 1lůžkový pokoj 2.900Kč
• fakult. výlet lodí po řece Duero 2.870Kč
• fakult. výlet místním autobusem 4. den 1.700Kč
• fakultativní večeře se objednávají a platí na místě
(cca 25 € za večeři)
• cestovní pojištění 290Kč
• cena nezahrnuje náklady na veřejnou dopravu,
vyhlídkový bus, lodě, lanovky, příp. pobyt. taxu
a vstupné (cca 90 €).
4. den: Volno v Portu k procházkám, posezením či návštěvě
muzeí. Fakultativně celodenní výlet místním busem vinicemi
do vnitrozemí regionu Minho známého nejen víny Vinho Verde, exkurze na vinařství s ochutnávkou. Dále do Guimarães,
město považované za kolébku portugalského národa, vévodský palác, hrad Castelo de Saõ Miguel, kostel Nossa Senhora
da Oliveira s olivovníkem ze 14. stol. Na závěr výletu návštěva
jednoho z nejstarších portugalských měst Braga, arcibiskupské sídlo, barokní klenot Bom Jesus do Monte, poutní místo
zasazené do zeleně nad městem, historická lanovka podél
křížové cesty, procházky v rozsáhlém parku. Večer návrat do
Porta. Večerní město a fakult. večeře.
5. den: Transfer na letiště a odlet přes Lisabon do Prahy, přílet
odpoledne.

Braga

Guimarães
Porto

Coimbra
Batalhe Fátima
Nazaré
Tomar
Óbidos Alcobaça
Cabo da Roca

Sintra
Lisabon
Cascais

P

PORTUGALSKO

země mořeplavců, slunce a vína
Óbidos • naZaré • aLcobaÇa •
bataLha • coimbra • Porto • braga •
guimarÃes • tomar • Fátima • Lisabon •
sintra • cabo da roca • cascais
• Tam i zpět letecky
1. den: Odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna) do Lisabonu, transfer na ubytování v okolí Óbidos.
2. den: Po snídani odjedeme do středověké vesničky Óbidos,
která skrývá úzké uličky sestávající z bílých domečků s terakotovými střechami. V rybářské vesničce Nazaré se projdeme po
místní pláži. Dále budeme pokračovat do městečka Alcobaça
s největším kostelem v Portugalsku a krásným cisterciáckým
opatstvím. Den ukončíme v Batalhe návštěvou královského
kláštera. Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře.
3. den: Snídaně. Prohlídka Coimbry – až do 13. století hlavní
město země, rodiště 6 portugalských králů a kolébka vzdělání.
Nachází se tu nejstarší univerzita v Portugalsku (druhá nejstarší na světě). Coimbra je považována za nejromantičtější portugalské město. Pokračování naší výpravy bude směřovat do
Guimarães – kolébky portugalského národa. Úzké středověké
uličky v zachovalém historickém jádru pod ochranou UNESCO
přímo vybízejí k procházce. Dominantou města je hrad sv. Michala, další zajímavostí pak Vévodský palác Paço dos Duques –
dnes muzeum. Dále budeme pokračovat do města Braga – jednoho z nejstarších portugalských sídel a hlavního náboženského centra. Zastavíme se na poutním místě Bom Jesus do Monte
a den zakončíme ve vinných sklípcích caves v Portu, proslavených svým portským vínem. Ubytování u Porta. Večeře.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Porta – druhé největší
město Portugalska, které si Vás získá kouzelnými uličkami,
pozoruhodnou historií, množstvím památek i intenzivním
nočním životem. Procházky po historické čtvrti Ribeira, po
březích Doura, prohlédneme si katedrálu Terreido da Sé, čtvrť
a gotický kostel Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou,
ubytování a večeře u Porta.
5. den: Snídaně. Prohlídka města Tomar, kde se nachází Convento de Cristo, hrad s klášterem z 12. stol., který byl sídlem ry-

Č. zájezdu
POR0525

Termín
25. 05.–01. 06.

Cena
27.490Kč

POR0702

02. 07.–09. 07.

27.490Kč

POR0921

21. 09.–28. 09.

27.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Lisabon–Praha vč. tax
• dopravu autokarem dle programu
• 7× ubytování v 3* hotelech se snídaní
• 5× večeři
• vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou
• místního průvodce v Portu
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.200Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• Fado se dvěma nápoji cca 30 €/os.
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
tířů Kristova Řádu (UNESCO). Pokračování do Fátimy, jednoho z nejvýznamnějších poutnických míst křesťanského světa
s velkou neobarokní bazilikou, jejíž věže měří 65m a náměstí je
dvakrát větší než náměstí baziliky sv. Petra v Římě. Ubytování
ve Fátimě. Večeře.
6. den: Snídaně. Lisabon – město, o jehož velkoleposti a jedinečné atmosféře se přesvědčíte během prohlídky: starobylá čtvrť Belém s klášterem Jeronýmů (vrchol manuelské
architektury), věž Torre de Belém, hrad Castelo de São Jorge,
nejstarší čtvrť Alfama, výjezd železným výtahem Santa Justa
k vyhlídce na staré město. Ubytování v Lisabonu, večeře.
7. den: Snídaně, celodenní výlet do okolí Lisabonu. Sintra,
bývalé letovisko portugalské šlechty, plné paláců různých
stylů a křivolakých uliček s malými obchůdky. Hlavní atrakcí
je známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který je nejzachovalejším příkladem romantické portugalské architektury.
Dále si vychutnáte výhledy z nejzápadnějšího cípu kontinentální Evropy, Cabo da Roca a v rybářském městečku
Cascais možná ochutnáte některou z místních rybích specialit. Návrat na ubytování v Lisabonu. Večer fakultativně
návštěva představení typického portugalského hudebního
stylu – Fado.
8. den: Snídaně, zastávka u Cristo Rei a transfer na letiště,
odlet do Prahy.

ESP

PORTUGALSKO
ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ,
SLUNCE A VÍNA
Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 15]

ŠPANĚLSKO – TURISTIKA

TURISTIKA NA MALLORCE
Formentor • PoLLensa • sierra tramuntana • Port PoLLensa • vaLLdemossa •
soLLer • sa dragonera • Porto cristo
• Letecky z Brna a Prahy
1. den: Odlet z Brna a Prahy do Palma de Mallorca. Po příletu
transfer na ubytování na západní část ostrova (Paguera, Sant
Elm).
2. den: Dopoledne volno, odpoledne návštěva nejhezčí vesnice ostrova, Valldemossy, kde si užijete procházku po úzkých
kamenných uličkách s malebnými průčelími domů pokrytých
kvetoucími květinami nebo můžete posedět v některé typické
kavárně. Nejznámější památkou Valdemossy je bývalý kartuziánský klášter – La Cartuja, kde strávil zimu roku 1838 extravagantní pár, Frederik Chopin a George Sandová. Ve volném
čase možnost návštěvy kláštera.
3. den: Po snídani odjezd autobusem k poloostrovu Formentor, jednomu z nejkrásnějších míst ostrova, který je součástí
pohoří Tramuntana. Pěší túra vás zavede od pláže legendárního hotelu Formentor po lesní pěšině kolem vrcholu El Fumat k zátoce Cala Murta, odkud je možné dojít na vyhlídku
Castellet, a následně na druhou stranu šíje k zátoce Cala
Figuera (cca 10km, 3–3,5 hod.). Po túře vás autobus odveze
do Pollensy, prohlídka starobylého městečka s původní mallorskou atmosférou, kulturní metropole severu, s proslulým
schodištěm Calvari s 365 schody lemovanými letitými cypřiši
a s překrásnými vyhlídkami do okolí. Po prohlídce návrat autobusem na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd lodí ze Sant Elm na ostrov Sa Dragonera, který je chráněnou přírodní rezervací. Pěší túra od informačního centra se zajímavou výstavkou o ostrově k majáku

Llebeig s nádhernými výhledy na útesy, srázy a nedaleké
pobřeží. Při troše stěstí zahlédnete i supy z rodu Leonor.
Možnost návštěvy věže Llebeig ze 16. stol. nedávno zrestaurované (cca 9km, 3 hod.). V případě větších vln, kdy nebude
možné vyplout, pěší túra z Port Andratx přes sedlo Pas Vermell s krásnou vyhlídkou na Sa Dragoneru do Sant Elmu (cca
8km 2,5–3 hod.). Volné odpoledne.
5. den: Ráno odjezd autobusem do Palmy, odsud pojedete historickým vlakem do Solleru. Na této trase projedete 13 tunely
a zdoláte řadu akvaduktů a mostů. Prohlídka centra Solleru.
Pěší túra povede ze Solleru směrem na vesnici Deià kolem
zahrad a teras s olivovníky, u Son Bleda, bývalého kláštera ze 12. stol., dnes boutique hotelu, se stočíte k majáku
v Puerto de Soller po cestě krásné výhledy, od majáku budete pokračovat k pláži Repic v Puerto de Soller (cca 10 km,
3,5–4 hod). Návrat na ubytování.
6. den: Volný den k odpočinku a koupání.
7. den: Volný den k odpočinku a koupání nebo fakultativně výlet na východní pobřeží ostrova, kde se nacházejí unikátní jeskyně, jejichž návštěva je spojená s koncertem klasické hudby
na jezeře. Během výletu navštívíte i malebný rybářský přístav
Porto Cristo, kde bude volno k procházkám, posezení u kávy
nebo vykoupání. Na cestě zpět zastávka v Els Calderers, v typické usedlosti z 18. stol., kde se seznámíte s místními zvyky
a okusíte zdejší delikatesy.
8. den: Volný den, večer transfer na letiště a odlet do ČR.

Č. zájezdu
MA0603

Termín
03. 06.–10. 06.

Cena
23.490Kč

MA0923

23. 09.–30. 09.

23.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu na Mallorcu a zpět včetně tax
• transfer z letiště do hotelu a zpět
• 7× ubytování ve 3* hotelu s polopenzí
• výlety na Mallorce dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 700 Kč/noc (na vyžádání)
• fakultativní výlet Jeskyně a Porto Cristo 1.300Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

Pořadí výletů může být v průběhu sezony změněno.

[ 16] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

Parkování na letišti v Brně a Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

ŠPANĚLSKO

MALLORCA

Počet
Cena
Odlet
nocí
MA0603 03.06.–10.06. 7
21.990Kč Brno, Praha

Č. zájezdu

kouzelný ostrov Baleárského souostroví
vaLLdemossa • sa caLobra • soLLer • PoLLensa • Formentor • Port PoLLensa •
sa dragonera • PaLma • Porto cristo
• Letecky z Brna, Ostravy a Prahy
Pobyty na 7 nocí:
1. den: Odlet z Brna, Ostravy a Prahy do Palmy de Mallorca.
Transfer na ubytování. Ubytování je zajištěno ve 3* hotelích
s polopenzí ve vzdálenosti do 200 m od pláže.
2. den: Dopoledne volno, odpoledne návštěva nejhezčí vesnice ostrova,Valldemossy, kde si užijete procházku po úzkých
kamenných uličkách s malebnými průčelími domů pokrytých
kvetoucími květinami nebo můžete posedět v některé typické
kavárně. Nejznámější památkou Valdemossy je bývalý kartuziánský klášter – La Cartuja, kde strávil zimu roku 1838 extravagantní pár, Frederik Chopin a George Sandová. Ve volném
čase možnost návštěvy kláštera.
3. den: Ráno odjezd na celodenní výlet na severní pobřeží ostrova. Nejdříve se vydáte přes přístav Port de Pollensa k mysu
Formentor, nádhernému skalnatému útesu omývanému ocelově
modrým mořem. Volno ke koupání nebo možnost zúčastnit se
pěší túry přes vyhlídku Castellet k zátoce Cala Figuera. Nástup
na loď (za příznivého počasí) a plavba do přístavu Port Pollensa,
pokračování do Pollensy, prohlídka půvabného starobylého městečka, kulturní metropole severu, s proslulým schodištěm Calvari
s 365 schody lemovanými letitými cypřiši a s překrásnými vyhlídkami do okolí. Plavky na výlet s sebou! Návrat do hotelu.
4. den: Celodenní odpočinek, volno, koupání nebo fakultativně
výlet lodí podél jihozápadního pobřeží plného pěkných zátok
a skalnatých výběžků k ostrovu Sa Dragonera, který byl prohlášen přírodní rezervací. Volno na ostrově a po té pokračování do
zátoky Egos na koupání a šnorchlování. Malé občerstvení na lodi.
5. den: Dopoledne i odpoledne volno, koupání, fakultativně
večerní návštěva Palmy spojená s panoramatickou projížďkou
lodí kolem nasvíceného města a proslulého přístavu.
6. den: Celodenní výlet s nezapomenutelným cestováním po
nejhezčích přírodních místech severozápadní části ostrova.
Z Palmy se vydáte historickým vlakem na 50minutovou cestu
do Solleru, půvabného městečka ukrytého v údolí pohoří Tra-

muntana, po cestě budete míjet plantáže s pomerančovníky
a mandlovníky a projedete řadou tunelů. Ze Solleru sjedete
vyhlídkovou tramvají do malebného přístavu Port Soller, zde
nasednete na loď a poplujete do ústi rajského kaňonu Torrent
de Pareis. Následuje volný čas ke koupání v moři nebo k procházce soutěskou, ze které ústí do moře dva horské potoky.
Po té se proslulou horskou cestou Sa Calobra budete vracet
na ubytování. Po cestě zastávka v historické lisovně olivového
oleje Tafona de Caimari, kde budete mít možnost prohlédnout
si tradiční výrobnu i ochutnat výborný místní olej.
7. den: Celodenní odpočinek, volno nebo fakultativně výlet na
východní pobřeží ostrova, kde se nacházejí unikátní jeskyně,
jejichž návštěva je spojená s koncertem klasické hudby na
jezeře. Během výletu navštívíte i malebný rybářský přístav
Porto Cristo, kde volno k procházkám, posezení u kávy nebo
vykoupání. Na cestě zpět zastávka v Els Calderers, v typické
usedlosti z 18. stol., kde se seznámíte s místními zvyky a okusíte zdejší delikatesy.
8. den: Transfer na letiště a odlet do Brna, Ostravy a Prahy.
Pořadí výletů může být v průběhu sezony změněno.
Pobyty na 10 nocí:
1. den: Odlet z Brna. Přílet do Palmy de Mallorca. Transfer na
ubytování.
2.–7. den: Program stejný jako 2.–7. den u pobytů na 7 nocí
8.–10. den: Pobyt na Mallorce věnovaný volnu, koupání. Možnost potápění, návštěvy akvaparku, apod.
11. den: Transfer na letiště a odlet do Brna.
Pobyty na 11 nocí
1. den: Odlet z Brna. Přílet do Palmy de Mallorca. Transfer na
ubytování.
2.–5. den: Pobyt na Mallorce věnovaný volnu, koupání. Možnost potápění, návštěvy akvaparku, apod.
6.–11. den: Program stejný jako 2.–7. den u pobytů na 7 nocí
12. den: Transfer na letiště a odlet do Brna.

Parkování na letišti v Brně, Praze a Ostravě ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Termín

MA0613 13.06.–24.06.

11

26.490Kč

Brno

MA0617 17.06.–27.06.

10

25.990Kč

Brno

MA0617 17.06.–24.06.

7

22.990Kč Brn,Pha,Ost

MA0704 04.07.–15.07.

11

27.490Kč

Brno

MA0708 08.07.–18.07.

10

26.990Kč

Brno

MA0708 08.07.–15.07.

7

22.990Kč Brn,Pha,Ost

MA0725 25.07.–05.08.

11

27.490Kč

Brno

MA0729 29.07.–08.08.

10

26.990Kč

Brno

MA0729 29.07.–05.08.

7

22.990Kč Brn,Pha,Ost

MA0815 15.08.–26.08.

11

27.490Kč

Brno

MA0819 19.08.–29.08.

10

26.990Kč

Brno

MA0819 19.08.–26.08.

7

22.990Kč Brn,Pha,Ost

MA0905 05.09.–16.09.

11

26.490Kč

Brno

MA0909 09.09.–19.09.

10

25.990Kč

Brno

MA0909 09.09.–16.09.

7

22.990Kč Brn,Pha,Ost

MA0923 23.09.–30.09.

7

22.990Kč Brno, Praha

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu na Mallorcu a zpět včetně tax
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• 7×/10×/11× ubytování s polopenzí (dle termínu)
• výlety na Mallorce dle programu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 300Kč/noc
• dítě do 12 let na přistýlce 650 Kč/noc
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 700Kč/noc (na vyžádání)
• fakultativní výlet lodí na ostrov Sa Dragonera 750Kč
• fakultativní výlet Večerní Palma s panoramatickou
plavbou (od července) 1.050Kč
• fakultativní výlet Jeskyně a Porto Cristo 1 300Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 17]
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SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
cestou necestou do Santiaga
de Compostela

LeÓn • hosPitaL de Órbigo • astorga •
viLLaFranca • PonFerrada •
o cebreiro • samos • santiago de
comPosteLa • Finisterre • saLamanca
• Tam i zpět letecky
• Max. počet osob ve skupině: 25
Náročnost tras: středně lehká.
1. den: Odlet z Prahy do Madridu (za příplatek transfer z Brna).
Odjezd z letiště do Leónu, jednoho z hlavních měst středověkého Španělska, které nabízí vrcholná malířská, sochařská
a architektonická díla v kostele san isidoro a v gotické katedrále, která je proslulá skvostnými vitrážemi. Zastávka u bývalého špitálu poutníků San Marcos, dnes jedinečně rekonstruovaného na luxusní hotel. Ubytování v Leonu.
2. den: Dopoledne prohlídka leonské katedrály a baziliky
s. isidro s královským panteonem v románském stylu. Poté se již
vydáte kastilskou mesetou na svatojakubskou cestu. Pěší túra
z Hospital de Orbigo do San Justo de la Vega, popř. až do Astorgy
(cca 12–15 km), trasa vede po nejdelším, původně románském,
mostu na caminu kolem vinic, obilných polí a kříže sv. Toribia.
Odpoledne strávené v Astorze s nádhernými románskými a středověkými hradbami i gotickou katedrálou. Možnost návštěvy katedrály s katedrálním muzeem a biskupského paláce postaveného
podle katalánského architekta A. Gaudího, kde je dnes muzeum
cest, které se zde od nepaměti křížily. Ubytování v Astorze.
3. den: Ráno po snídani se projíždí nejautentičtějším a zcela
venkovským úsekem jakubské cesty. Připojení k poutníkům
u Cruz de Hierro, cesta vás povede až do Aceba (cca 10 km),
jedná se o jeden z nejhezčích úseků jakubské cesty s nádhernými vyhlídkami. Zastávka v Molinaseca, malebné vesnici
na březích řeky Meruelo s dobře dochovanými šlechtickými
domy. Přejezd autobusem do Ponferrady, která je proslulá
svým templářským hradem z 11. stol., ale i kostelem sv. Ondřeje a bazilikou N. S. de la Encina. Ubytování v Ponferradě.
4. den: Dopoledne zastávka ve Villafranca, půvabném městečku s řadou šlechtických domů, hradem a románským kostelem de Santiago. Přejezd autobusem k další části pěší pouti,
do Ruitelánu. Pěší túra z Ruitelán do O Cebreiro (cca 9km) –
trasa s velmi rozmanitou a působivou krajinou, ale i s delším stoupáním. Po ukončení túry si prohlédnete O'Cebreiro,
vesnici opředenou řadou legend, vstupní bránu do Galicie. Zastávka u kláštera Samos, benediktínského kláštera, jednoho
z nejstarších klášterů ve Španělsku. Odjezd na ubytování.
5. den: Ráno přejezd autobusem do Ferreiros a pokračování
cesty s poutníky. Pěší túra z Ferreiros do Portomarín (cca
9 km), procházka zelenou galicijskou krajinou s původní florou
až k řece Miňo. Po zastávce v Portomarínu, městečku rozkládajícím se po obou stranách řeky Miňo spojené římským mostem

Č. zájezdu
SJ0615

Termín
15. 06.–22. 06.

Cena
26.490Kč

SJ0824

24. 08.–31. 08.

26.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Madrid–Praha
• letištní taxy
• 7× ubytování ve 3* hotelech se snídaní
• dopravu španělským autobusem dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.800Kč
• 7× večeře 2.150Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
přejezd k vrcholu Monte de Gozo, odkud poprvé z výšky spatříte
vytoužené město, Santiago de Compostela – vjezd do města
a pěší procházka úzkými uličkami a malebnými náměstíčky do
katedrály, pradávného cíle všech poutníků na náměstí Plaza
del Obradoiro. Po návštěvě katedrály procházka centrem města s řadou paláců, klášterů a kostelů. Ubytování v Santiagu.
6. den: Dopoledne volno v Santiagu de Compostela, možnost
návštěvy polední poutnické mše. Pak odjezd autobusem do
Finisterre, západního výběžku Galicie u Atlantického oceánu, nejnavštěvovanějšího místa Galicie po Santiagu de Compostela, s poutním kostelem S. María das Areas ze 12. stol.
Večer návrat do Santiaga na ubytování.
7. den: Ráno odjezd do slavného univerzitního města Salamanca
na břehu řeky Tormes. Odpoledne, po příjezdu do Salamancy, procházka starým městem od Plaza Mayor, k Mušlovému domu Casa
de las Conchas a k baroknímu kostelu Clerecía. Dále kolem Nové
katedrály a románské Staré katedrály se dostaneme k historickým
budovám University a jeho muzea. Poslední zastávkou bude vyhlídka na řeku Tormes a románský most. Ubytování v Salamance.
8. den: Ráno odjezd do Madridu, odlet do Prahy (za příplatek
transfer do Brna).
Cudillero
Llanes Comillas Santander
Santillana
Santiago Sobrado Oviedo S. Vicente
Ribadeo

Finisterre
isla de
Arousa
Baiona
A Guarda

SEVERNÍ
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
přes Asturii a Kantábrii
do Santiaga de Compostela

burgos • santander • santiLLana •
comiLLas • LLanes • oviedo • cangas
de onís • národní Park Picos
de euroPa • cudiLLero • ribadeo •
santiago de comPosteLa • Zamora
• Tam i zpět letecky
• Max. počet osob ve skupině: 25
Náročnost tras: středně lehká.
1. den: Odlet z Prahy do Madridu, transfer do Burgosu, Cidova
města s nádhernou gotickou katedrálou a řadou působivých
renesančních památek, ať už je to Puerta de S. María, Casa del
Cordón nebo Plaza Mayor. Procházka starým městem. Ubytování v Burgosu.
2. den: Ráno odjezd ke Kantáberskému pobřeží, do Santanderu, hlavního města Kantábrie, které proslulo na přelomu 19.
a 20. stol. jako lázeňské město vyšší společnosti. Z té doby pochází i nádherná architektura ve stylu Belle Epoque, včetně lázeňského komplexu El Sardinero u stejnojmenné pláže. Velmi
populární je i pláž u výběžku Magdalena, kde se nachází palác
postavený pro krále alfonse xiii. odpoledne odjezd do půvabného městečka Santillana del Mar s atraktivním architektonickým souborem z 12.–16. stol., který zůstal dodnes prakticky
nezměněn. Městečko původně vzniklo kolem středověkého
kláštera Sta. Juliana. Ubytování v Santillana del Mar.
3. den: Po snídani odjezd směrem ke Comillas odkud povede
pěší túra do San Vicente de la Barquera. Pěší túra povede z Comillas do San Vicente de la Barquera (cca 12–13 km). Po túře
odjezd do Llanes, typického asturského rybářského přístavu
s památkově chráněným historickým centrem. Po krátké procházce odjezd do Covadongy, poutního místa a kolébky recon-

NP Picos de Europa
Samos
Pontevedra
O‘Cebreiro
León
Burgos
Tui
Villafranca
Orbigo
Valença
Astorga
Ponte de Lima
Barcelos
Braga
Zamora
Porto

P

Salamanca

Madrid

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
SEVERNÍ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
PORTUGALSKÁ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
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ESP
Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

ŠPANĚLSKO – TuriSTiKA • POrTugALSKO – TuriSTiKA

Č. zájezdu
SJ0623

Termín
23. 06.–01. 07.

Cena
28.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Madrid–Praha
• letištní taxy
• 8× ubytování ve 3* hotelech se snídaní
• dopravu španělským autobusem dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.100Kč
• 8× večeře 2.700Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
quisty, kde r. 722 zvítězil vizigotský Pelayo nad Maury a k ledovcovým jezerům Enol a Encina ve výšce 1. 100m. Procházka kolem
jezer (závislá na počasí). Ubytování a večeře v Covadonze.
4. den: Po snídani se vydáme přes bývalé královské město
Cangas de Onís do Villaviciosa, centra produkce sidry. Přejezd
k předrománskému klášteru Monasterio de Valdedios, odkud
začíná pěší túra. Túra povede od kláštera Valdedios za vesnici
Pedrosa (cca 11–12 km). Pokračování cesty do Ovieda, hlavního
města Asturie, ke dvěma prerománským stavbám na Monte
Naranco, které jsou pod ochranou UNESCO. Ubytování a večeře v Oviedu, podvečerní prohlídka historického centra, hlavního
města Asturie, bývalého rezidenčního města asturských králů.
Staré město kolem katedrály je zapsáno na seznamu UNESCO.
5. den: Po snídani přejezd k pobřeží do Cudillera, odkud začíná pěší túra z jedné z nejpěknějších vesnic Asturie k Soto
de Luiňa (cca 11–12 km). Odjezd do Ribadea, po cestě pozdní
oběd. Procházka u pláže As Catedrais s bizarními skalními
útesy. Odjezd na ubytování do hotelu v Ribadeo.
6. den: Ráno přejezd k začátku túry do Sobrado. Pěší túra od
kláštera Monasterio de Santa María de Sobrado, založeného r. 952, který je pod ochranou UNESCO, do Corredoiras
(cca 8,5 km). Přejezd do Santiaga de Compostela, ubytování,
procházka městem.
7. den: Volný den v Santiagu.
8. den: Ráno odjezd do Zamory, Po cestě zastávka v Pazo da
Oca, galicijských Versailles, odpoledne prohlídka Zamory, malebného města plného románských památek na řece Duero.
Ubytování v Zamoře.
9. den: Transfer na letiště, odbavení a let do ČR.

PORTUGALSKÁ
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
z Porta do Santiaga
de Compostela

Porto • braga • barceLos • Ponte
de Lima • vaLenÇa • tui • a guarda •
baiona • Pontevedra • isLa de
arousa • santiago de comPosteLa
• Max. počet osob ve skupině: 25
Náročnost tras: lehká a středně lehká.
1. den: Odlet z Prahy do Porta (za příplatek transfer z Brna).
Transfer na ubytování.
2. den: Ráno vystoupáme k poutnímu místu Bom Jesus do
Monte, významnému svatostánku s proslulým barokním schodištěm a neopakovatelnými výhledy na město Braga, třetí
největší město země s nejstarší katedrálou v Portugalsku. Zastavíme se v městečku s jedinečnou krásou, Barcelos proslaveném pověstí o kohoutu, typickém symbolu země. Procházka
po gotickém mostě ze 14. st., gotický pranýř Pelourinho, kostel
S. M. de Barcelos, divadlo Gil Vicente, keramické muzeum.
Pěší túra mezi Barcelos a Ponte de Lima (cca 15km) povede příjemně zvlněnou krajinou, kolem vinic, obilných a kukuřičných
polí, přes malé osady s tradiční architekturou ze žuly a s výhledy na pohoří Labruja. Ubytování v Ponte de Lima, jednom
z nejstarších měst Portugalska, s nejkrásnějším středověkým
mostem v zemi přes řeku Lima. Město a jeho okolí je také centrem vinařské oblasti, která produkuje mladé víno vinho verde.
3. den: Ráno po snídani se vydáme na královskou etapu portugalské cesty z Arcozelo do Rubiães (cca 13,5 km), cesta
nás povede pohořím Labruja (převýšení cca 400m) tím
nejautentičtějším prostředím po historických stezkách. Po
pěší túře přejezd do hraničního města Valença na řece Miňo.
Procházka městem s hraniční pevností typu Vauban ve tvaru
hvězdy ze 17. stol., odkud jsou krásné výhledy na řeku a most
vedoucí do již galicijského města Tui. Přes železný most z 19.
stol. se vydáme jako opravdoví poutníci do monumentálního
města Tui s výjimečnou katedrálou, klášterem Santo Domingo
a jedinečným historickým centrem. Ubytování v Tui.
4. den: Po snídani se vypravíme autobusem podél ústí řeky Miňo
do městečka A Guarda, s nádhernými říčními i přímořskými plážemi a malým historickým jádrem kolem původního rybářského přístavu. Pěší túra povede z A Guarda do Oia (cca 12,5 km), podél atlantického pobřeží s překrásnými výhledy na oceán. Po skončení
túry se autobusem přesuneme do Baiony, městečka s významnou
historií, privilegovanou polohou a celoročními příjemnými teplotami, s hradem de Monterreal, ve kterém je dnes velkolepý parador.
Volné odpoledne ke koupání na jedné z celkem 4km dlouhých pláží
nebo k procházkám po přístavu. Ubytování v Baioně.
5. den: Ráno začneme pěší túrou, která povede z Baiony do Nigrán (cca 9km) procházka zelenou pohádkovou krajinou s vý-

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Č. zájezdu
SJ0918

Termín
18. 09.–25. 09.

Cena
27.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Porto–Praha
• letištní taxy
• 7× ubytování ve 3*/4* hotelech se snídaní
• dopravu španělským autobusem dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.600Kč
• 7× večeře 2.450Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
hledy na ústí Ría de Vigo a na nedaleké souostroví Cíes. Po túře
zastávka u Viga, v parku de Castrelos, v němž se nachází typický
galicijský palác pazo de Lavandeira ze 17. stol. s volně přístupnými nádhernými neoklasicistními zahradami. Po prohlídce pokračování do Pontevedry, jednoho z nejpěknějších galicijských
měst, na ubytování. Podvečerní procházka středověkým centrem, které si uchovalo svou autentičnost, zakončená „tapeo“
(fakultativně), typickým rituálem – jít na skleničku a tapas.
6. den: Dopoledne strávíme na ostrově Isla de Arousa, který
je spojen s pevninou dvoukilometrovým mostem a který se
stal přírodní rezervací pro své unikátní pobřeží a pláže. Nejvyšším bodem a zároveň symbolem ostrova je vyhlídka O Con
do Forno, odkud je krásný pohled do okolí. Po poledni se vydáme na poslední etapu, pěší túru ze S. Miguel de Valga přes
convento de Herbón do Padrónu (cca 10,5 km). Ubytování
v Santiago de Compostela.
7. den: Volné dopoledne nebo společná procházka historickým jádrem Santiaga de Compostela s řadou paláců, kostelů a spletitých uliček. Fakultativně účast na poutnické mši
v katedrále, která se koná v pravé poledne. Po mši odjezd do
Porta. Návštěva vinných sklepů ve Vila Nova de Gaia spojená
s ochutnávkou portského. Ubytování v Portu.
8. den: Dopoledne procházka po Portu, malebně situovaném ve
svazích nad řekou Douro. Kolem katedrály a muzea sakrálního
umění se vydáme k Miradoiro, vyhlídce na řeku a emblematický
most don Luis i, výtahem da Lada se svezeme na nábřeží plné
typických restaurací a barů a odtud se vydáme ke kostelu sv.
Františka, paláci da Bolsa a věži dos Clérigos, odjezd na letiště,
odbavení a odlet do ČR (za příplatek transfer do Brna).
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ŠPANĚLSKO

ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ ANDALUSIE S KOUPÁNÍM
kraj podmanivé přírody a překvapivých kontrastů

cabo de gata • aLmeria • sierra nevada • aLPuJarra • barranco de Poqueira •
granada • guadix • La caLahorra • LanJarÓn
• Tam i zpět letecky z Brna a Ostravy
1. den: Odlety z Brna a Ostravy do Almerie. Transfer na ubytování. Ubytování na jednom místě v Roquetas de Mar.
2. den: Celodenní odpočinek, volno, koupání, procházky po
Roquetas nebo projížďky na kole po přímořské promenádě.
3. den: Celodenní výlet přes pohoří Sierra Nevada do Guadixu,
městečka proslulého svými troglodytními obydlími, jeskyněmi
vyhloubenými ve zdejších jílovitých kopcích. Mnohé jeskyně
jsou dodnes obydlené, mnohé slouží jako hotelové ubytování
pro turisty. Při zpáteční cestě krátká zastávka v průsmyku
Puerto de la Ragua, odkud jsou nádherné výhledy do krajiny
a v městečku La Calahorra, kterému dominuje hrad z 15. stol.
se čtvercovým půdorysem a robustními věžemi. V neposlední
řadě ochutnáte vína z vinařské oblasti Laujar.
4. den: Ráno odjezd do hlavního města, do Almérie, nazývané
Zrcadlo moře, s jednou z nejstarších maurských pevností v Andalusii, Alcazabou, a s katedrálou z 15. stol. Po prohlídce památek přístavního města pokračování výletu do přírodního parku
Cabo de Gata, který je největší horskou vulkanickou formací
a zároveň přímořskou chráněnou oblastí. Od roku 1997 je zapsán na listinu UNESCO jako biosférická rezervace a je to jedno z nejexotičtějších míst v Evropě. Nejprve se vydáte kolem
salin, kde jsou občas k vidění plameňáci, k majáku s výhledy na
útesy Arrecife de las Sirenas, a podél rozeklaného pobřeží,
opuštěných zátok a panenských pláží přírodního parku budete pokračovat směrem k vesnici San José, kde přeci jen panuje trochu turistického ruchu (zastávka na pláži ke koupání).
Návrat do hotelu.

5. den: Celodenní výlet do Granady, snového města s věčnou
kulisou často zasněžených vrcholků Sierra Nevady. Návštěva
proslulého palácového komplexu Alhambra (palác Násrovců,
Alcazaba, palác Karla V.) a velkolepých zahrad Generalife,
které zde zůstaly z dob arabské nadvlády. Palác je dnes pod
ochranou UNESCO. Ve volném čase se můžete procházet
historickou částí města s nejkrásnější renesanční katedrálou,
postavenou na paměť křesťanského vítězství, monumentální
hrobkou katolických králů, typickou arabskou tržnicí Alcaicería, toulat se čtvrtí Albaicín s labyrintem strmých uliček,
odkud jsou nejhezčí pohledy na Alhambru, anebo se jen tak
posadit na náměstí Bibarrambla na kávu či skleničku vína.
6. den: Fakultativní celodenní výlet do kraje Alpujarra, jedné
z nejpůsobivějších oblastí v podhůří Sierra Nevady. Oblast,
která byla posledním útočištěm Maurů granadského království
a před nimi přirozenou obrannou pevností Řeků, Kartaginců,
Římanů a později Kastilců. Díky své odloučenosti si zachovala
dodnes svůj tradiční ráz a lidovou architekturu. Vstupní branou
do Alpujarry je lázeňské městečko Lanjarón, odtud vede cesta
do Barranco de Poqueira – souboru zelených vršků se třemi
nejkrásnějšími a nejznámějšími vesnicemi, kde se nejlépe dochovala místní architektura. První z nich je Pampaneira, s maurským odkazem v úzkých uličkách a domcích nalepených na
sobě. O 5km výš je Bubión, který se mimo jiné proslavil velkým
odporem morisků během povstání r. 1596, a jako poslední Capileira, odkud vede pěší cesta k vyhlídce na dva nejvyšší vrcholy
Sierra Nevady – Mulhacén a Veleta (min. počet účastníků: 10).
7. den: Celodenní odpočinek, volno, koupání.
8. den: Transfer na letiště a odlety do Brna a Ostravy.
Pořadí výletů může být v průběhu sezony změněno.

Č. zájezdu
ALM0609

Termín
09. 06.–16. 06.

Cena
24.990 Kč

ALM0908

08. 09.–15. 09.

24.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu do Almerie a zpět včetně tax
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• 7× ubytování s polopenzí
• výlety dle programu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 360 Kč/noc
• dítě do 12 let na přistýlce 720 Kč/noc
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 950 Kč/noc (na vyžádání)
• fakultativní výlet do Alpujarry 1.450 Kč
• prohlídka Alhambry s místním průvodcem 1.100 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

P

ESP
ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
ANDALUSIE
Guadix

La Calahorra
Sierra Nevada
Alpujarra
Capileira
Lanjarón
Almeria
San José
Roquetas
Cabo de Gata

Granada
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Parkování na letišti v Brně a Ostravě ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

ŠPANĚLSKO

BASKICKO, NAVARRA A LA RIOJA

Č. zájezdu
BSK0930

cesta nejen za vínem

biLbao • haro • briones • vitoria • Zumaia • san sebastián • PamPLona • Puente
de La reina • esteLLa • Logroňo • eLciego • Laguardia • st. domingo de La
caLZada • san miLLán de cogoLLa • burgos
• Tam i zpět letecky
1. den: Odlet z Prahy do Madridu (za příplatek svoz z Brna).
Odjezd autobusem do Burgosu, Cidova města s nádhernou
gotickou katedrálou a řadou působivých renesančních památek, ať už je to Puerta de S. María, Casa del Cordón nebo Plaza
Mayor. Procházka starým městem. Ubytování v Burgosu.
2. den: dopoledne věnované vinicím a vínu álavy a kraji La rioja,
nejdříve navštívíme Haro, centrum oblasti Rioja Alta, s kostelem Santo Tomás a historickým centrem prohlášeným národní kulturní památkou. V Briones nás čekají hradby a uzounké
středověké křivolaké uličky s vinnými sklepy. Návštěva muzea
vinařství Vivanco. Krátká zastávka v San Vicente de la Sonsierra, malebné vesnici z 10. stol. Pokračování cesty do VitoriaGasteiz, hlavního města Baskicka, prohlídka středověkého
centra s četnými paláci a kostely si můžete zpestřit zastávkami
v místních barech s výborným vínem a typickými tapas nazývanými zde pintxos. Odjezd na ubytování do Bilbaa.
3. den: Den věnovaný Bilbau, po snídani procházka po historické části města s jeho proslulými Siete Calles, klikatými
velmi živými uličkami, gotická katedrála San Salvador, bazilika N. S. de Begoňa, Odpoledne individuálně návštěva Muzea
Guggenheim, stánku současného umění, jehož tvůrcem je proslulý architekt Frank O. Gehry, nebo Euskal muzea, muzea baskické kultury popř. Muzea výtvarného umění v parkové části
města s díly od El Greca, Goyi či baskického rodáka Zuloagy.
Večer volný program k návštěvě místních barů a ochutnávce
vína a pintxos.
4. den: Po snídani se vydáme směrem k pobřeží do půvabného letoviska Zumaia, s úchvatnými útesy a milióny let starými
flyši, které jsou součástí geoparku, pokračování do malé středověké rybářské vesnice Getaría, rodiště prvního námořníka,
který obeplul svět, a centra baskického vinařství, zejména
speciální odrůdy suchého bílého vína. V Getarii najdete i mu-

zeum módního návrháře C. Balenciaga. Pokračování cesty do
San Sebastiánu, přímořských lázní, malebně rozprostřených
v polokruhovém zálivu s plážemi La Concha a Ondaretta
a s ostrovem Santa Clara. Procházka uličkami starého města
pod Monte Urgull. Ubytování v Pamploně.
5. den: Dopoledne prohlídka Pamplony, která je známá především červencovými oslavami svátku sv. Fermína, spojeného s běháním s býky v ulicích, procházka městem – pevnost
Ciudadela, plaza del Castillo, katedrála S. María, historická
radnice. Po poledni pokračuje putování směrem do Logroňa,
nejdříve zastávka v Olite, v bývalém sídle navarrských králů,
dále přes Puente de la Reina s proslulým mostem přes řeku
Argo, který zde byl vybudován pro poutníky do Santiaga,
a přes městečko Estella, nazývané „Toledo severu“ pro své
četné památky. Krátká zastávka u benediktýnského kláštera
Monasterio de Irache a blízké vinné fontánky, vyhledávané
poutníky i turisty pro osvěžení. Ubytování v Logroňo.
6. den: Dopoledne prohlídka Logroňa, srdce kraje Rioja, města ležícího na břehu řeky Ebro se známým poutním kostelem
Santiago el Real, důležitou zastávkou poutníků na cestě do
Santiaga de Compostela, a s tržnicí v secesním stylu. Odpoledne strávíme mezi vinicemi. Nejdříve se vydáme do Elciego, kde se nachází jedinečný vinný sklep a hotel Marqués
de Mariscal, jehož autorem je známý architekt Frank Gehry,
prohlídka sklepa s degustací. Poté navštívíme centrum álavy,
městečko Laguardia, odkud jsou krásné výhledy na rozsáhlé
vinice Riojy. Návrat na ubytování.
7. den: Ráno odjezd do Santo Domingo de la Calzada, města
poutníků s katedrálou, kde je náhrobek sv. Dominika a kde za
povšimnutí stojí i dochovaný soubor hradeb a krásné náměstí Plaza Mayor. Po poledni zastávka v San Millán de Cogolla
u klášterů Yuso a Suso z 10. stol., které jsou považovány za
kolébku španělštiny. Odjezd na ubytování k Burgosu.
8. den: Transfer na letiště, odbavení a let do ČR.

Termín
30. 09.–07. 10.

Cena
25.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Madrid–Praha
• letištní taxy
• 7× ubytování ve 3* hotelech se snídaní
• dopravu španělským autobusem dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.300Kč
• 7× večeře 2.500Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

Bilbao

ESP
P

Zumaia
S. Sebastián

Vitoria
Estella Pamplona
Haro
St. Domingo
Logroňo Olite
Burgos San Millán

BASKICKO, NAVARRA A LA RIOJA
Madrid

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 21]

ŠPANĚLSKO

SVĚT PYRENEJÍ
hory, příroda, kultura

Přírodní Park garrotxa • Přírodní
Park cadí-moixerÓ • vaLL de boí •
oLot • národní Park aigues tortes
Y san mauricio • andorra La veLLa •
vieLha • seu d'URGELL
• Letecky – pěší turistika pro všechny
1. den: Odlet z Prahy a Bratislavy do Barcelony/Gerony, večerní transfer na ubytování do okolí městečka Bellver de
Cerdanya.
2. den: Po snídani nás autobus odveze přes Puigcerdá na
francouzskou stranu Pyrenejí do malé osady Eyne (1.700 m),
odkud začneme pěší túru přes přírodní rezervaci Cambre
d'Aze do St. Pierre dels Forcats (1.684 m). Při túře budeme
moci sledovat nejen okolní kopce, ale i údolí s nekonečnými
lesy borovic a jedlí (úroveň přechodu – střední). Odpoledne
zastávka v osadě obklopené hradbami Mont Louis. Možnost
projížďky žlutým vláčkem (cca 15 €), symbolem katalánských
Pyrenejí od r. 1910. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd autobusem do přírodního parku
Cadí – Moixeró, vyznačujícího se bohatou biodiversitou a řadou míst se speciálním kouzlem. Pěší túra povede z Guardiola de Bergueda přes Bagá do Sant Joan de l'Avellanet po
tzv. Vía del Nicolau, trase bývalé železnice, která sloužila
ke svozu dřeva, po cestě řada tunelů, mostů a jeden visutý
most. Možnost návštěvy kláštera sv. Vavřince (úroveň túry
lehká střední – stezky, polní a asfaltové cesty, cca 12 km). Po
cestě zpět na ubytování krátký výšlap k vyhlídce Els Orris
(1.915 m), kruhová procházka cca 2,5km.
4. den: Ráno návštěva hlavního města Andorry, Andorra
la Vella, po té pokračování do Vielhy, správního centra Vall
d'Aran, vyhlášeného v roce 1976 národní kulturní památkou.
Po cestě zastávka v Seu d'Urgell, starobylém městě, které
se pyšnilo katedrálou již v době Vizigótů, obdivovat můžete
domy s podloubími, bývalou židovskou čtvrť nebo románský
kostel sv. Michala. Ubytování ve Vielha.
5. den: Brzy ráno nás autobus zaveze do Vall de Boí, které
je proslulé nejen svou přírodní krásou, ale i souborem románských kostelů v lombardském stylu z 12.–13. stol., které
jsou pod ochranou UNESCO. Procházka údolím, to není jen
procházka přírodou, ale i historií. Po cestě krátké zastávky
v Cardet, s kostelíkem Santa María de Cardet a v Barruera
s kostelem San Feliu de Barruera. Pěší túra začne z Barruery
údolím řeky Tar do Erill la Vall, do Boí a do Caldes de Boí.
Po cestě budeme moci obdivovat v každé osadě nádherné
románské kostely, kamenné domy a zídky, kde se jakoby zastavil čas (úroveň túry středně lehká, cca 3,5 hod.).Madrid
Návrat
na ubytování do Vielhy.
6. den: Ráno se vypravíme z Vielhy do Olotu, po cestě zastávka v národním parku Aigues Tortes y San Mauricio, který je
mimo jiné i rájem jezer. Krátká pěší túra (necelé 2 hodiny) po

P

Č. zájezdu
PYR0706

Termín
06. 07.–13. 07.

Cena
26.490 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu tam i zpět
• letištní taxy
• 7× ubytování v horských hotelech se snídaní
• dopravu špan. autobusem dle programu
• průvodcovské služby

barceLona • cadaqués • Figueras •
montserrat • andorra • gerona •
banYoLes • besaLÚ
• Tam i zpět autobusem
Program B
• Tam i zpět letecky
Program A

PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.200 Kč
• 7× večeře 2.400 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pobytové taxy (hradí se na místě v €)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Aigues Tortes de Colomers. Túra začíná u lázní Tredos a vede
kolem řeky s bohatou říční vegetací až ke kaskádám, odkud
se stoupá ke Cabana d'Aigues Tortes, cesta dále pokračuje
lesem s piniemi a jedlemi až k mostu a k vyhlídce. Návrat
na parkoviště u lázní Tredos. Po procházce pokračování do
Olotu. Ubytování v Olotu, které je nepsaným hlavním centrem
vulkanické oblasti Garrotxa a leží přímo v přírodní rezervaci.
Městečko překvapí svými modernistickými budovami, vyhlášené je i pro svou gastronomii založenou na přípravě na lávovém kameni.
7. den: Po snídani přechod přes vulkán Croscat, nejcharakterističtější vulkán přírodního parku Garrotxa, kde se nachází
na 40 vulkánů. Vstoupíme dovnitř sopky, projdeme se po
kráteru, a po vyvřelé lávě sopky Corscat, kde nyní roste
úžasný bukový les, známý jako la Fageda d'en Jordá (úroveň
přechodu středně lehká). Den ukončíme návštěvou opevněné
středověké osady Santa Pau s hradem ze 13.–14. stol. Historické centrum městečka bylo prohlášeno národní památkou.
Návrat na ubytování do Olotu. Přímo z městečka Olot lze vystoupat na vulkán Montsacopa, odkud jsou krásné výhledy na
město i na blízké Pyreneje.
8. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy a Bratislavy.

F

Mont Louis
Andorra
Vielha
Eyne
Vall de Boí
Bellver
Santa Pau
Cadí Seu d'Urgell
Olot Gerona

ESP

Barcelon

SVĚT PYRENEJÍ
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KATALÁNSKO
A BARCELONA

1. den: Program B: Odjezd z Brna, Velkého Meziříčí, Jihlavy(Pávov), Prahy – zdarma, dále za přípl. 600Kč z Ostravy Fr.Místku, Nového Jičína, Hranic, Přerova, Olomouce, Prostějova,
Svitav a Poličky, za přípl. 500Kč z Pardubic a Hr. Králové.
2. den: Program B: Příjezd na pobřeží Costa Brava/Barcelona
nebo Costa Dorada v odpoledních hodinách, ubytování, volný
program (možnost koupání), večeře.
Program A: Odlet z Prahy (za příplatek svoz z Brna), přílet do
Španělska a transfer do hotelu na ubytování, večeře.
Dále společný program program A i B.
3. den: Po snídani celodenní výlet do Barcelony – prohlídka
gotických památek města – gotická čtvrť s katedrálou, čtvrť
El Born, kostel S. María del Mar), odpoledne volný program –
možnost návštěvy Poble Espanyol – španělská vesnice nebo
mořského akvária L'Aquarium, návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Cadaqués, malebného přístavního městečka, které si oblíbilo řada umělců, mezi nimi i Dalí,
Picasso, Miró, W. Disney, A. Breton, F. G. Llorca. V zátoce Portlligat leží Dalího dům, kde žil a tvořil. Odpoledne přejezd do Figueras, návštěva Muzea S. Dalího, které malíř založil. Návrat
na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do fascinujícího pohoří Montserrat
s klášterním komplexem, který je nejvýznamnějším poutním
místem Katalánska. Odpoledne návrat na ubytování, možnost
koupání, večeře.
6. den: Den věnovaný odpočinku na pláži nebo fakultativní
výlet do Andorry, nezávislého knížectví, které leží ve východní
části Pyrenejí mezi Španělskem a Francií a oplývá nádhernými
horskými scenériemi a divokou přírodou. Prohlídka hlavního
města Andorra la Vella, možnost nákupů v bezcelní zóně, volno, návrat na ubytování.
7. den: Po poledni odjezd do Barcelony – prohlídka modernistických památek města – Sagrada Família, Casa Batlló,
Casa Milá. Panoramatická projížďka – býčí aréna, Plaça
Catalunya, Passeig de Grácia, Camp Nou – stadion FC Barcelona (fakultativní prohlídka stadionu a muzea). Pokračovaní k olympijskému stadionu na vrch Montjuic – krátká
zastávka na vyhlídce na město a přístav. individuální volno
k prohlídce středu města Večer představení „Barcelonské
fontány“ – hra hudby, barevných světel a vody. V nočních hodinách návrat na ubytování.
8. den: Po snídani odjezd do Gerony, historického města
s jednou z nejzachovalejších židovských čtvrtí, hradbami, ro-

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

ŠPANĚLSKO

Č. zájezdu
Termín
KB0525 25. 05.–03. 06.

Cena
11.990Kč

Program
B (bus)

KB0526

26. 05.–02. 06.

19.990Kč

A (let)

KB0720

20. 07.–29. 07.

13.990Kč

B (bus)

KB0721

21. 07.–28. 07.

21.990Kč

A (let)

KB0907

07. 09.–16. 09.

11.990Kč

B (bus)

KB0908

08. 09.–15. 09.

19.990Kč

A (let)

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autokarem z/do ČR (program B)
• leteckou přepravu Praha–Španělsko–Praha
• letištní taxy a poplatky (program A)
• dopravu autokarem po Španělsku
• 7× ubytování ve 2–3* hotelu s polopenzí
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.600Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pobytová taxa cca 0,50 €/osoba/noc
• fakultativní výlet do Andorry (min. 20 osob) cca 60 €
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
mánskými kostely a arabskými lázněmi. Návštěva gotické katedrály s jedinečnou klenotnicí, El Call – ulice židovské čtvrti
a barevné domy na nábřeží řeky Onyar. Po poledni odjezd do
vnitrozemí k jezeru Banyoles, největšímu katalánskému přírodnímu jezeru, centru vodních sportů a dějišti veslařských
soutěži OH 1992. Odjezd do Besalú, středověkého města s románskými kostely, pozůstatkem benediktínského kláštera
a s opevněným románským mostem. Návrat na ubytování.
9. den: Dopoledne volno. Program B: V odpoledních hodinách
odjezd do ČR.
Program A: Transfer na letiště a odlet do ČR.
10. den: Program B: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

MÁLAGA

město věčného léta
• Tam i zpět letecky z Prahy a Vídně
1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Málagy, transfer do hotelu.
2. den: Den věnovaný Málaze, rodišti Pabla Picasa – procházka botanickou zahradou Alameda kolem přístavu po nově
vybudované promenádě Palmeral de las Sorpresas se supermoderním Centrem G. Pompidou k tržnici Atarazanas a Casa
de la Guardia, kde zastavíme na skleničku malagy, přes hlavní obchodní tepnu calle Larios se vydáme k rodnému domu
P. Picassa a odtud úzkými uličkami starého města ke katedrále de la Encarnación. Odpoledne návštěva jedné z největších
arabských pevností Andalusie, Alcazaby, z 8. stol. s překrásnými zahradami. Na závěr vystoupáme od Alcazaby k hradu Castillo de Gibralfaro ze 14. stol., odkud se nám otevřou výhledy
na město i přístav.
3. den: individuální návštěva muzeí – nadace P. Picassa, museo de Bellas Artes s díly od Ribery, Murilla a dalších, Museo
Carmen Thyssen s díly špan. malířství 19. stol., muzeum automobilismu se 100 exponáty všech dob. Odpoledne fakultativně možnost návštěvy arabských lázní Hamman Al Andaluz
(nutné objednat předem). Fakultativně večeře v typické restauraci zakončená procházkou k vychutnání večerní atmosféry starobylých uliček plných barů a restaurací.
4. den: individuální volno v málaze nebo fakultativní výlet do
proslulé soutěsky Desfiladero de los Gaitanes, kde byla na
začátku 20. století postavena Caminito del Rey, královská
cesta 100m nad řekou Guadalhorce, po které chodily kdysi
dělníci při stavbě přehrady. Cesta vede po lávkách mezi skalními stěnami o výšce až 400 m, místy schodiště, místy můstky. Celý úsek měří necelých 8km, z toho necelé 3km jsou po
lávkách a můstcích, zbytek je lesní pěšina (nutno objednat
předem vstupy – 10 €).

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

Č. zájezdu
MAL0507

Termín
07. 05.–11. 05.

Cena
18.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Málaga–Praha
nebo Vídeň–Málaga–Vídeň
• letištní taxy
• transfer z/na letiště
• 4× ubytování v 3* hotelu v centru města se snídaní
• výlet dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.200Kč
• 1× večeře 600Kč
• výlet Desfiladero de los Gaitanes 1.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
5. den: individuální pobyt v málaze (muzea, pláže, promenády,
botanické zahrady) nebo fakultativně místní dopravou do typické andaluské vesnice Mijas s jedinečnou býčí arénou s nepravidelným půdorysem a muzeem, s dvěma mudéjarskými
kostely, zbytky starého hradu, parkem s výjimečnou sbírkou
dřevin a s řadou možností k romantickým procházkám v okolí.
Odjezd na letiště, odbavení a odlet do Prahy/Vídně.

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018. [ 23]

ŠPANĚLSKO

CESTA PO
ŠPANĚLSKÉM
KRÁLOVSTVÍ

Č. zájezdu
CS0515

Termín
15. 05.–27. 05.

Cena
19.990Kč

Program
B (bus)

CS0516

16. 05.–26. 05.

28.290Kč

A (let)

CS0911

11. 09.–23. 09.

19.990Kč

B (bus)

CS0912

12. 09.–22. 09.

28.290Kč

A (let)

costa brava/maresme • ZaragoZa •
eL escoriaL • madrid • toLedo •
granada • cÓrdoba • seviLLa•
gibraLtar • PeňíscoLa • costa brava •
gerona • tossa de mar • kLášter
montserrat • barceLona

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem (program B)
• leteckou dopravu Praha–Španělsko–Praha (program A)
• letištní taxy a poplatky (program A)
• dopravu autobusem po Španělsku
• 9× ubytování s polopenzí v hotelech v okolí měst
• průvodcovské služby

• Tam i zpět letecky Program A
• Tam i zpět autobusem Program B
• ubytování v okolí měst

PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.900Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč (program A)
• vstup do Alhambry (je nutno objednat nejpozději
jeden měsíc před odjezdem/odletem) 1.000Kč
• pobytové taxy (hradí se na místě v €)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

1. den: Program B: Dopoledne odjezd z Brna, Velkého Meziříčí,
Jihlavy (Pávov) a Prahy – zdarma, dále za přípl. 600Kč z Ostravy Fr.-Místku, Nového Jičína, Hranic, Přerova, Olomouce,
Prostějova, Svitav a Poličky, za přípl. 500Kč z Pardubic a Hr.
Králové. Noční přejezd do Španělska.
2. den: Program B: V dopoledních hodinách příjezd do oblasti
Costa Brava/Costa Maresme, volno, možnost koupání, ubytování v odpoledních hodinách, večeře.
Program A: Odlet z Prahy (za příplatek svoz z Brna), přílet do
Španělska a transfer na ubytování. Dále společný program A i B.
3. den: Snídaně, odjezd v ranních hodinách do Zaragozy – prohlídka města (katedrála, nám. S. María del Pilar, mudéjarské
kostely, arabský palác Aljafería, městská tržnice), odjezd
k Madridu na ubytování, večeře.
4. den: Snídaně, odjezd k prohlídce královského paláce
El Escorial, návrat do Madridu, okružní projížďka, prohlídka
města (Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského paláce, Cervantesův památník nebo možnost návštěvy galerie
El Prado). Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do Toleda – prohlídka města (katedrála, chrám sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, muzeum El Gre-
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CESTA PO ŠPANĚLSKÉM
KRÁLOVSTVÍ
Zaragoza
Montserrat
El Escorial

Madrid
Toledo

ESP
Córdoba
Sevilla

Gibraltar

Granada

Peňíscola

Gerona
Barcelona

ca), návštěva tradiční toledské manufaktury (toledská ocel
a šperky). Odjezd na ubytování ke Granadě, večeře.
6. den: Snídaně, dopoledne prohlídka Granady (katedrála, královská kaple, Albaicín), odpoledne prohlídka arabského paláce
Alhambra se zahradami Generalife (nutná záloha a rezervace
nejpozději 1 měsíc před odjezdem/odletem). Volno, návrat na
ubytování, večeře, (fakultativně večerní představení flamenca).
7. den: Snídaně, odjezd do Córdoby – prohlídka města (mešita,
Alcázar, židovská čtvrť, typické „květinové“ ulice s arabskými
patii), odjezd na ubytování v okolí Sevilly, večeře.
8. den: Snídaně, Sevilla – prohlídka města (katedrála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz s typickými patii, maurský
palác Alcázar – exteriéry), odjezd k prohlídce britské kolonie
Gibraltar, nejjižnějšího místa evropského kontinentu. Noční
přejezd na pobřeží Costa Azahar.
9. den: V ranních hodinách příjezd do Peňíscoly (hrad Papa Luna,
středověké městečko, možnost koupání, projížďky lodí), přejezd
na pobřeží Costa Brava/Costa Maresme, ubytování, večeře.
10. den: Snídaně, odjezd do Gerony, města s jednou z nejzachovalejších středověkých židovských čtvrtí, kouzelnými středověkými hradbami a krásnými románskými kostely. Po prohlídce
odjezd do Tossa de Mar, jednoho z nejkrásnějších letovisek na
pobřeží Costa Brava, s hradbami a obrannými věžemi z 12. a 13.
století a s domy ze 14. až 17. století. Návrat na ubytování si můžete zpříjemnit cestou lodí (fakultativně), večeře.
11. den: Snídaně, odjezd v ranních hodinách, prohlídka kláštera Montserrat, v odpoledních hodinách prohlídka Barcelony
(gotická čtvrť, Las Ramblas, Kolumbův památník, Antonio
Gaudí – exteriéry Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló,
možnost návštěvy mořského akvária a muzea Picassa), návrat
na ubytování, večeře.
12. den: Program B: Snídaně, volný program. V odpoledních
hodinách odjezd do ČR. Program A: Snídaně, volno (podle letového času možnost koupání), transfer na letiště a odlet do
Prahy (za příplatek transfer do Brna).
13. den: Program B: Odpoledne příjezd do ČR.
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KRÁSY ANDALUSIE
eLche • guadix • granada • cÓrdoba •
seviLLa • gibraLtar • ronda •
máLaga • nerJa • caravaca de La
cruZ • aLicante
• Tam i zpět letecky Program A
• Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: Ráno odjezd z Brna a Jihlavy svozem do
Prahy (zdarma). Další nástupní místa viz str. 5, trasa 9, 10. Odjezd z Prahy přes Plzeň a Německo. Noční přejezd Francií.
2. den: Program B: Kolem poledne příjezd do Španělska na pobřeží Costa Blanca. Ubytování, volno u moře, večeře. Program
A: Odpoledne odlet z Prahy do Valencie. Transfer na Costa
Blancu. Ubytování obvykle v oblasti Benidormu. Volno u moře
a večeře. Dále společný program A i B.
3. den: Návštěva největších evropských palmových hájů v Elche,
které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.
Nachází se zde na 300.000 datlových palem. Přejezd do Granady, po cestě zastávka v Guadixu, městečku s památkově chráněnými bizarními jeskynními obydlími. Ubytování v Granadě.
4. den: Prohlídka perly Andalusie Granady, města tisíckrát opěvovaného básníky a spisovateli. Návštěva Alhambry, jedinečného
komplexu maurských staveb, který se rozkládá na vyvýšenině nad
městem. Nejstarší částí je pevnost Alcazaba, postavená na základech maurské pevnosti. Palacios Nazaríes s proslulým Myrtovým
a Lvím patiem. Příjemné chvíle následně strávíte v pohádkových
zahradách Generalife. Pokračování prohlídkou města – katedrála,
královská kaple, Albaicín. Fakultativně představení flamenca.
5. den: Celodenní prohlídka Córdoby, kde historické centrum
tvoří židovská čtvrť a kde se také nachází nejvýznačnější místní památka – Mezquita. Původem mešita z 8. století, později
přestavěná v křesťanskou katedrálu. Procházka spletí uliček
bývalého židovského města k hradu katolických králů Alcázar
de los Reyes Cristianos. Ubytování v oblasti Sevilly.
6. den: Celodenní prohlídka Sevilly, města ležícího na březích
řeky Guadalquivir. Centrem je bývalá židovská čtvrť Santa
Cruz, kde nalezneme nevýznačnější památky – katedrálu
s věží La Giralda, palácový komplex Alcázar, Torre del Oro
nebo jednu z nejstarších býčích arén ve Španělsku. Přejezd na
ubytování na Costa del Sol.
7. den: Celodenní volno u moře.

ŠPANĚLSKO

Č. zájezdu
AL1003

Termín
03. 10.–15. 10.

Cena
18.990Kč

Program
B (bus)

AL1004

04. 10.–14. 10.

25.890Kč

A (let)

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem (program B)
• leteckou dopravu Praha–Valencie–Praha (program A)
• letištní taxy a poplatky (program A)
• transfery z/na letiště (program A)
• 10× ubytování v 3* hotelech s polopenzí
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 6.300Kč
• prohlídka Alhambry s místním průvodcem 1.100 Kč
(nutno objednat již při přihlášení na zájezd)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
8. den: Dopoledne návštěva anglické enklávy Gibraltaru –
pevnosti, která střežila vjezd do Středozemního moře. Odpoledne průjezd pohořím Sierra de Ronda do půvabného městečka Ronda. Návrat na ubytování.
9. den: Dopoledne fakultativní půldenní výlet do Mijas, bílé
vesnice ve vnitrozemí s krásným výhledem na moře a hory
nebo individuální volno u moře. Odpoledne prohlídka Málagy –
katedrála, vrch Gibralfaro s opevněním a výhledem na město.
Návrat na ubytování.
10. den: Cesta podél pobřeží do městečka Nerja, které má
arabský původ, vyhlídka Balkon Evropy. Možnost koupání
nebo návštěva Frigiliany, která patří mezi nejkrásnější bílé
vesničky v oblasti Andalusie. Zastávka u mohutného akvaduktu Aguila z 18. století. Nocleh v oblasti Mojácar-Almería.
11. den: Průjezd krajem Murcia. Návštěva poutního místa Caravaca de la Cruz. Na kopci obklopeném středověkými hradbami naleznete hrad a katedrálu s údajným zázračným dvojramenným křížem uloženým v hradní svatyni. Prohlídka centra
Alicante, oblast přístavu a majestátní hrad Castillo de Santa
Bárbara. Ubytování na pobřeží Costa Blanca.
12. den: Program B: Snídaně. Celodenní volno u moře, odpoledne odjezd a noční přejezd do ČR. Program A: Volno u moře.
Odpoledne transfer do Valencie a odlet do Prahy. Přílet kolem
půlnoci do Prahy.
13. den: Program B: Odpoledne příjezd do ČR.

POKLADY
ŠPANĚLSKÉHO
KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ UNESCO
s. maria de PobLet • aLcaLá
de henares • madrid • eL escoriaL •
segovia • toLedo • cuenca • terueL •
BARCELONA
• Tam i zpět letecky Program A
• Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: Dopoledne odjezd z Brna, Velkého Meziříčí,
Jihlavy(Pávov), Prahy – zdarma, dále za přípl. 600Kč z Ostravy
Fr.-Místku, Nového Jičína, Hranic, Přerova, Olomouce, Prostějova, Svitav a Poličky, za přípl. 500Kč z Pardubic a Hr. Králové.
Noční přejezd do Španělska.
2. den: Program B: V dopoledních hodinách příjezd do oblasti
Costa Brava/Barcelona, uložení zavazadel v hotelu, volno, ubytování v odpoledních hodinách, volno, odpočinek. Program A: Odlet
z Prahy (za příplatek svoz z Brna), transfer z letiště do hotelu
v oblasti Costa Brava/Maresme. Dále společný program A i B.
3. den: Odjezd k prohlídce cisterciáckého kláštera S. Maria de
Poblet, založeného ve 12. stol., přejezd španělským vnitrozemím do nejstaršího universitního města Alcalá de Henares,
místa, kde se narodil Miguel de Cervantes. Prohlídka historického centra, které se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáři v Latinské Americe (katedrála, Cervantesovo
náměstí, exteriér rodného domu M. de Cervantese, univerzitní
čtvrť), odjezd k ubytování, večeře.
4. den: Madrid – hlavní město Španělska. Okružní jízda (Paseo del
Prado, Paseo de la Castellana, Gran Via), poté pěší prohlídka města
(exteriéry královského paláce, Plaza Mayor, Puerta del Sol), odpoledne volno, možnost návštěvy jedné z nejvýznamnějších obrazáren na světě Museo del Prado, centrum moderního umění Centro
de Arte Reina Sofia, park El Retiro, odjezd k ubytování, večeře.
5. den: Odjezd do San Lorenzo del Escorial, prohlídka jedinečného díla španělské architektury – královského paláce a muzea,
přejezd do Segovie, prohlídka historického centra, římského
akvaduktu, který je jedním z nejzachovalejších v Evropě, exteri-

Č. zájezdu
UN0601

Termín
01. 06.–10. 06.

Cena
15.990Kč

Program
B (bus)

UN0602

02. 06.–09. 06.

23.990Kč

A (let)

UN0831

31. 08.–09. 09.

15.990Kč

B (bus)

UN0901

01. 09.–08. 09.

23.990Kč

A (let)

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem (program B)
• leteckou dopravu Praha–Španělsko–Praha (program A)
• letištní taxy (program A)
• dopravu autobusem ve Španělsku
• 7× ubytování s polopenzí ve 2–3* hotelech v okolí měst
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.600Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč (program A)
• pobytové taxy (hradí se na místě v €)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
ér pevnosti Alcazar, pohled na románský kostel Veracruz, městské opevnění z 12. stol., odjezd k ubytování, večeře.
6. den: Odjezd do Ávily, prohlídka mohutných městských hradeb, katedrály a historického centra, přejezd do Toleda, prohlídka města – muzeum El Greca, katedrála, kostel sv. Tomáše
s jedinečnou mudéjarskou věží, bývalá synagoga – dnes kostel
Santa Maria la Blanca, mešita z 10 st. – dnes kostel Cristo de la
Luz, ve večerních hodinách příjezd do hotelu, večeře.
7. den: Odjezd do pevnostního města Cuenca, prohlídka historického centra – „zavěšené“ domy, věž Mangana, katedrála
Nuestra Seňora de Gracia, odjezd do horského města proslulého mudéjarsko-aragonskou architekturou, do Teruelu,
prohlídka historického centra –mudéjarská věž San Salvador,
náměstí Carlos Castel (plaza de Torico), mudéjarská katedrála, mudéjarský kostel a věž San Pedro + mauzoleum „Amantes
de Teruel“ (milenci z Teruelu), odjezd k ubytování, večeře.
8. den: Odjezd do Barcelony, panoramatická projížďka modernistickou částí města s architektonickými díly A. Gaudího (Casa
Batlló, Casa Milá – La Pedrera, exteriér rozestavěného chrámu
Sagrada Família), volno – prohlídka historického centra: tzv.
„gotické“ čtvrti, ulice La Rambla, tržnice la Boquería, námořní
přístav, ve večerních hodinách odjezd na ubytování, večeře.
9. den: Program B: Volný den, možnost koupání, ve večerních
hodinách odjezd do ČR. Program A: Transfer na letiště, odlet
do Prahy (za příplatek transfer do Brna).
10. den: Program B: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
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HOLANDSKO

AMSTERODAM

prodloužený letecký víkend
s průvodcem
• Letecký víkend s programem!
1. den: Odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna) do Amsterodamu, transfer do hotelu, ubytování. Společná procházka
večerním Amsterodamem. Podíváme se na čilý noční ruch na
grachtech v centru nočního života na náměstí Leidseplein.
2. den: Po brzké snídani odjedeme místní dopravou do Aalsmeeru, nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování květin, abychom z galerie pro návštěvníky zachytili ty nejrušnější
okamžiky na největší květinové burze na světě. Vrátíme se do
Amsterodamu a naši prohlídku zahájíme projížďkou po grachtech, které městu dodávají neopakovatelnou atmosféru, stejně
jako starobylé uzoučké domy na jejich březích. Kanály ze 17. století, které kolem dokola obepínají centrum města, byly dokonce
v roce 2010 zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Po
tomto výletě a krátké přestávce se vydáme autobusem na venkov do jedinečného skanzenu větrných mlýnů Zaanse Schans.
Budeme zde mít pocit, že sníme – sbírka osmi větrných mlýnů
a starých dřevěných chaloupek na první pohled nevypadá jako
skutečná. Snadno nás přenese zpět do 17. a 18. století. V unikátních dřevěných větrných mlýnech se dozvíme více o technologii
zpracovaní olejnin na olej a pokrutiny, výrobě hořčice a přírodních barviv a pozoruhodností je jeden z větrných mlýnů sloužící
k řezání dřeva. Navštívíme i sýrovou farmu a výrobnu dřeváků,
obuvi, která je u Holanďanů stále velmi populární. Po návratu do
Amsterodamu se vydáme do centra města za památkami a absolvujeme i malou procházku čtvrtí červených luceren, která se
nachází v bezprostřední blízkosti.
3. den: Amsterodam je městem muzeí a proto procházku
dnešního dne začneme v Muzejní čtvrti. Vydáme se do centra

Č. zájezdu
EA0607

Termín
07. 06.–10. 06.

Cena
12.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Amsterodam–Praha
• letištní taxy a palivové příplatky
• transfery z/na letiště v Amsterodamu
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• projížďku po grachtech
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990Kč
• odbavené zavazadlo do 20kg 1.400Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Cena nezahrnuje dopravu v Amsterdamu.
na náměstí Dam s Královským palácem a Novým kostelem,
kde kontrastem ke shonu hlavních tříd jsou tichá, romantická
zákoutí, kanály lemované měšťanskými domy nebo oku lahodící barevná krása květinových trhů. Kde půvabné fasády domů,
prodavači tulipánů, pouliční hudebníci a šplouchání vody vytvářejí osobitou atmosféru, která osloví srdce každého turisty.
Sobota je dnem trhů – bleších i květinových a my proto navštívíme Waterlooplein i plovoucí květinový trh u Mincovní věže.
Budeme se proplétat mezi stovkami cyklistů a žasnout nejen
nad památkami, ale i nad pulzujícím životem tohoto velkoměsta. Odpoledne volno k návštěvě věhlasných muzeí – Van Gogh
muzeum s nejucelenější sbírkou Van Goghových děl, Rijks muzeum se slavnou Noční hlídkou od Rembrandta, Muzeum Anny
Frankové, židovské dívky, která se zde ukrývala před nacisty,
Stedelijk muzeum se sbírkami současného umění, ale i Diamantové muzeum či Muzeum hašiše. Unikátem je Námořní
muzeum, ke kterému patří i opodál kotvící kopie trojstěžníku
Holandské Východoindické společnosti z počátku 18. století,
jehož paluby si můžeme prohlédnout.
4. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy (za příplatek transfer do Brna).

[ 26] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

HOLANDSKO
letecky z Prahy

amsterodam • aaLsmeer •
voLendam • Zaanse schans •
Zaanstad • rotterdam
• Letecký zájezd s průvodcem!
• ubytování na jednom místě!
1. den: Odlet z Prahy do Amsterodamu (za příplatek transfer
z Brna), transfer do hotelu, ubytování. Společná procházka
večerním Amsterodamem. Podíváme se na čilý noční ruch na
grachtech v centru nočního života na náměstí Leidseplein.
2. den: Po brzké snídani odjedeme místní dopravou do Aalsmeeru, nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování
květin, abychom z galerie pro návštěvníky zachytili ty nejrušnější okamžiky na největší květinové burze na světě. Poté se
vydáme do Amsterodamu a prohlídku začneme projížďkou po
grachtech, které městu dodávají neopakovatelnou atmosféru, stejně jako starobylé uzoučké domy na jejich březích. Kanály ze 17. století, které kolem dokola obepínají centrum města,
byly dokonce v roce 2010 zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Vydáme se do centra města na náměstí Dam
s Královským palácem a Novým kostelem, kde kontrastem ke
shonu hlavních tříd jsou tichá, romantická zákoutí, kanály lemované měšťanskými domy nebo oku lahodící barevná krása
květinových trhů. Kde půvabné fasády domů, prodavači tulipánů, pouliční hudebníci a šplouchání vody vytvářejí osobitou
atmosféru, která osloví srdce každého turisty. Amsterodam
je městem trhů – bleších i květinových a my proto navštívíme
Waterlooplein i plovoucí květinový trh u Mincovní věže. Budeme se proplétat mezi stovkami cyklistů a žasnout nejen nad
památkami, ale i nad pulzujícím životem tohoto velkoměsta.
Odpoledne volno k návštěvě věhlasných muzeí – Van Gogh
muzeum s nejucelenější sbírkou Van Goghových děl, Rijks muzeum se slavnou Noční hlídkou od Rembrandta, Muzeum Anny
Frankové, židovské dívky, která se zde ukrývala před nacisty,
Stedelijk muzeum se sbírkami současného umění, ale i Diamantové muzeum či Muzeum hašiše. Unikátem je Námořní

HOLANDSKO

Č. zájezdu
HOL0825

Termín
25. 08.–29. 08.

Cena
16.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Amsterodam–Praha
• letištní taxy a palivové příplatky
• transfery z/na letiště v Amsterodamu
• jízdenky veřejnou dopravou a vlaky dle programu
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 2.000 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990Kč
• odbavené zavazadlo do 20kg 1.400Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
muzeum, ke kterému patří i opodál kotvící kopie trojstěžníku
Holandské Východoindické společnosti z počátku 18. století,
jehož paluby si můžeme prohlédnout.
3. den: Po snídani pojedeme na amsterodamské hlavní nádraží
a odtud budeme pokračovat do Volendamu – původně staré
rybářské osady na břehu moře se spoustou obchůdků se suvenýry a všudypřítomné vůně místních lahůdek. V odpoledních hodinách navštívíme skanzen Zaanse Schans, kde se seznámíme
s výrobou dřeváků, holandskými mlýny a životem na venkově.
Zastavíme se také ve městě Zaanstad, které nás zaujme nevšední moderní architekturou. Po návratu do Amsterodamu absolvujeme malou večerní procházku čtvrtí červených luceren.
4. den: Tento den si vyrazíme na výlet vlakem do Rotterdamu,
největšího přístavu Evropy. Z věže Euromast, která je nejvyšší
vyhlídkovou věží v Holandsku, se naskýtá fantastický panoramatický výhled na město s jeho moderní architekturou. Jedním
z takových projektů jsou například avantgardní budovy ultramoderních obytných kostek Kijk-Kubus, které si pak prohlédneme
ve starém přístavu. V Rotterdamu můžete navštívit jeden z největších trhů v Holandsku, Námořní muzeum nebo Kunsthale.
5. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy (za příplatek transfer do Brna).

ROZKVETLÉ
HOLANDSKO

Č. zájezdu
HO0504

země mlýnů, dřeváků a sýrů
koLín nad rýnem • deLFt • den haag •
madurodam • scheveningen •
keukenhoF • naarden • aLida hoeve •
voLendam • Zaandam • amsterodam
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy, Plzně v brzkých ranních hodinách
(další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5), přejezd Německem. Večer přijedeme do bývalého hanzovního města Kolína
nad Rýnem. Krátce si prohlédneme historické centrum s Dómem, pokládaným za nejslavnější gotickou stavbu Německa
a dojedeme na ubytování.
2. den: Po snídani budeme pokračovat do holandského Delftu – města proslulého výrobou holandské modrobílé keramiky.
Poté se vypravíme do sídelního města královny a parlamentu
Den Haag a seznámíme se také s Binnenhofem, srdcem Holandska. V Madurodamu, nejmenší vesničce Holandska, navštívíme park miniatur, který představuje miniatury nejznámějších
historických i moderních staveb země. Budeme moci obdivovat
také pohyblivé modely přístavu, letiště a železnice. Nedaleký
Scheveningen je vyhlášeným lázeňským a rekreačním centrem
evropské i světové společenské smetánky. i my se necháme zlákat mondénní pobřežní promenádou s molem Pier, obchůdky,
kavárnami a bary. Naše oko rovněž potěší krásné umělecké sochy z písku lemující zdejší pláž. Večer dojedeme na ubytování.
3. den: Po snídani budou naše kroky směřovat do probouzejících se zahrad v květinovém parku Keukenhof, kde na
rozloze 32 hektarů rozkvétají od března do května miliony
tulipánů a jiných jarních květů, které okouzlí naše smysly. Dokonale sesazené tematické zahrady se věnují barvám, vůním,
renesančnímu i abstraktnímu stylu, vodě atd. Najdeme zde
nejen království tulipánů, krokusů, hyacintů, narcisů, macešek
a modřenců, ale také kryté haly s orchidejemi, amarylisy, anturiemi, fuchsiemi a dalšími květinovými krasavci. Odpoledne
pojedeme do historického Naardenu, který je u nás spojován
především se jménem J. A. Komenského. Dále pak zamíříme na
farmu Alida Hoeve, která jako jedna z mála i dnes udržuje tradiční výrobní postupy na výrobu pravého Edamského selského
sýra a také Goudy. Seznámíme se zde se sýrařským řemeslem
a po ochutnávce budeme mít možnost si originální sýry také
zakoupit. Za tradicí se vydáme také do Volendamu – bývalé rybářské vesničky se starobylou atmosférou v úzkých uličkách.
na břehu ijsselmeer si nenecháme ujít výborné místní speciality z čerstvých ryb. V podvečer se vrátíme na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme do skanzenu holandské vesnice
v Zaandamu. Zde si prohlédneme obydlený skanzen s dřevěnými domky a větrnými mlýny ve stylu 17.–18. století, uvidíme
tradiční výrobu dřeváků a ochutnáme i některé druhy znamenitých holandských sýrů. Zbývající část dne věnujeme návště-

Termín
04. 05.–08. 05.

Cena
8.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.700Kč
• 2× večeře v Holandsku 1.890Kč
• pobytová taxa v hotelu cca 6 €
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
vě hlavního města Amsterodamu. Budeme mít možnost projet se lodí po grachtech nebo navštívit některé z muzeí (např.
Van Gogh muzeum, Rijksmuzeum se slavnou Noční hlídkou od
Rembrandta nebo Muzeum Madame Tussaud, Diamantové
muzeum). Dostatek osobního volna nám umožní prozkoumat
malebná zákoutí a atrakce Amsterodamu. Ve večerních hodinách odjedeme z Holandska přes Německo do ČR.
5. den: V odpoledních hodinách příjezd do Brna.

ROZKVETLÉ HOLANDSKO
HOLANDSKO LETECKY
Volendam
Zaandam
Amsterdam
Naarden
Keukenhof
Aalsmeer
Scheveningen
Den Haag Delft
Rotterdam
Zaanstad

NL
B

D
Kolín
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BENELUX

ZEMĚMI BENELUXU

s návštěvou největší květinové aukce na světě!
trevír (unesco) • Lucemburk (unesco) • waterLoo • bruseL • bruggY (unesco) •
antverPY (unesco) • rotterdam • deLFt • den haag • květinová aukce aaLsmeer •
aLkmaar • voLendam • naarden • skanZen Zaanse schans • amsterodam (unesco)
• ubytování v hotelech 3*!
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy,
Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5) do Německa. V podvečer se zastavíme v nejstarším německém městě
nad řekou Moselou v Trevíru (Trier). Při podvečerní procházce
si u brány Porta Nigra a impozantní Basiliky, obou památek zapsaných na listině světového dědictví UNESCO, připomeneme
slavnou éru Římanů. Atmosféra středověku na nás dýchne na
malebném Hlavním náměstí, jehož zdobné domy nám vytvoří
kulisu pro chvíli k odpočinku. Večer ubytování v okolí.
2. den: Ráno se vydáme na cestu do Lucemburska, kde si
prohlédneme jedno z nejmenších a zároveň nejstarších hlavních měst Evropy – Lucemburk (UNESCO) ležící ve skalnaté
krajině nad soutokem řek Alzette a Pétrussem, jehož poloha
je považována za jednu z nejkrásnějších v Evropě. Prohlédneme si město s tisíciletou tradicí a kosmopolitním šarmem –
navštívíme katedrálu P. Marie, kde je pohřben český král Jan
Lucemburský, projdeme si střed města a nevynecháme ani
procházku po hradbách, které mají i svoji přezdívku – největší balkón Evropy. Odtud budeme pokračovat do Belgie.
Zastavíme u památníku bitvy u Waterloo, který by mohl být
vzorem toho, jak má vypadat muzeum. Najdeme zde plány
bitvy, obrazy, voskové figury v dobových uniformách, interaktivní panely s podrobnými informacemi i video, které nás
vtáhne přímo do bitvy. Součástí prohlídky je i panorama bitvy a Lví pahorek, kde se nám po zdolání celkem 226 schodů
otevře pohled do okolí. Čtyřicetimetrovému pahorku dominuje socha lva, který cení zuby směrem k Francii. Ubytování
v okolí Bruselu.
3. den: Po snídani se budeme věnovat prohlídce hlavního města Belgického království Bruselu. Podíváme se na náměstí
Grande Place s úchvatnými, bohatě zdobenými cechovními
domy a dominantní radnicí, projdeme se uličkami starého
města, nevynecháme známý symbol města, 60centimetrovou
sošku čurajícího chlapečka. Navštívíme fascinující symbol
Bruselu – Atomium, které patří vedle Eiffelovy věže k nejodvážnějším evropským stavebním počinům nové doby. Pro
veřejnost jsou zpřístupněny celkem čtyři z devíti koulí a v nejvyšší z nich ve výšce cca 100m si budeme moci vychutnat
panoramatický výhled na Brusel a okolí. V nedalekém parku
miniatur Mini-Europe se podíváme na ty nejatraktivnější
památky Evropské Unie. Je zde zastoupeno celkem 80 měst
a 350 různých památek, které jsou zhotoveny v měřítku 1:25.
V parku na nás čeká také mnoho „živých“ atrakcí – lodě plující
kanálech, vybuchující sopky, padající Berlínská zeď, Benátské
gondoly a spousta dalších. Návrat na ubytování.

4. den: Po snídani se v Bruggách seznámíme s jádrem města během okružní plavby po kanálech, neboť jeho centrum
se nachází na ostrově. Bruggy bývají často označovány jako
„Benátky severu“ a jejich překrásné historické centrum je na
seznamu UNESCO. Pozdní odpoledne pak strávíme v největším belgickém městě – Antverpách (UNESCO). V „Rubensově“
městě se necháme okouzlit atmosférou přepychu a bohatství
pocházejícího z moře, procházkou dojdeme na zdejší známé
historické náměstí Grote Markt, které lemují výstavní cechovní domy ze 16. a 17. století a v jehož středu se vypíná fontána
se sochou Braba, symbol Antverp, připomínající pověst o římském vojákovi, přemožiteli obra. Ubytování.
5. den: Po snídani odjedeme do holandského Rotterdamu.
Nevynecháme jednu z jeho nejviditelnějších atrakcí – věž
Euromast ve tvaru lodního stěžně s úchvatným výhledem
na město. Budeme mít možnost absolvovat plavbu rotterdamským přístavem, který je jedním z největších na světě.
Naskytne se nám zcela unikátní pohled do loděnic a doků a na
hypermoderní překládání tisíce kontejnerů. Plavbu zakončíme
pohledem na parník „Rotterdam“ – bývalou vlajkovou loď lodní
společnosti Holand America Line. V historickém Delftu pak
při návštěvě keramičky nahlédneme pod pokličku tradiční výroby delfské fajánse, typické holandské modrobílé keramiky.
Poté se vypravíme do sídelního města královny a parlamentu
Den Haag a seznámíme se také s Binnenhofem, srdcem Holandska. Přejezd na ubytování.
6. den: Po snídani navštívíme v Aalsmeeru největší květinovou
burzu na světě, která každodenně ovlivňuje světové ceny řezaných a pokojových květin. Aukcí projdeme po zvláštní galerii,
odkud budeme moci obdivovat nejen krásné květiny, ale i čilý
obchodní ruch. Dále se vypravíme do města s vůní sýrů, do středověkého Alkmaaru, kde zažijeme netradiční podívanou na sý-
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Č. zájezdu
BE0701

Termín
01. 07.–08. 07.

Cena
12.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 6× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 6× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.200Kč
• 5× večeře 3.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
rové trhy probíhající i dnes podle staletých tradic. Projedeme se
bývalou rybářskou vesničkou Volendam a necháme se unášet
starobylou atmosférou vycházející z malých rybářských příbytků v úzkých uličkách a z dobových krojů, které dosud s oblibou
nosí místní obyvatelé. Zůstane-li nám dostatek času, zastavíme
se také v Naardenu. Večer návrat na ubytování.
7. den: Po snídani zavítáme do skanzenu holandské vesnice
Zaanse Schans v Zaandamu. Prohlédneme si obydlené dřevěné domky a větrné mlýny ve stylu 17.–18. století, uvidíme tradiční výrobu dřeváků a ochutnáme i některé druhy znamenitých holandských sýrů. Zbývající část dne věnujeme návštěvě
hlavního města Amsterodamu (UNESCO). Budeme mít možnost projet se lodí po grachtech, navštívit květinový trh a také
některé z muzeí (např. Van Gogh muzeum, Rijksmuzeum se
slavnou Noční hlídkou od Rembrandta nebo Muzeum Madame
Tussaud). Dostatek osobního volna nám umožní prozkoumat
malebná zákoutí a další vyhlášené atrakce Amsterodamu.
V podvečer se s Holandskem rozloučíme a vydáme se přes
Německo zpět do ČR.
8. den: V ranních hodinách příjezd do Prahy, do Brna v dopoledních hodinách.
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FRANCIE

ZÁMKY NA LOIŘE
Ile de France a Paříž

orLéans • chambord • chevernY • bLois • chaumont • aZaY Le rideau • chinon •
Fontevraud • ussé • viLLandrY • montLouis • tours • bourré • chenonceau •
amboise • cLos Lucé • FontainebLeau • Paříž
• Tam i zpět letecky z Prahy Program A
• Tam i zpět autobusem Program B
• Tam letecky, zpět autobusem Program C
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: Program B: Odjezd z Brna, Prahy v brzkých ranních
hodinách (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 4, 5) přes
Německo do Francie. Večer ubytování v blízkosti Paříže.
Program A a C: V podvečer odlet z Prahy do Paříže. Po příletu
transfer do hotelu. Dále společný program A, B i C.
2. den: Po snídani se vydáme do kraje zámků na Loiře. Naše
putování začneme v srdci Francie, ve městě Orléans, kde si
prohlédneme katedrálu St. Croix, považovanou Francouzi za
památník národní státnosti. Podél Loiry budeme pokračovat
ke krátké zastávce u zámku Chambord, který možná projektoval sám Leonardo da Vinci. Po prohlídce klasicistního
zámku Cheverny s psincem a trofejním sálem přejedeme do
bývalého královského města Blois, k zámku několika historických slohů, a s králem Františkem i. prožijeme jeho spory
s architekty. Ani králové si své sny neplní bez obtíží! Kolem

zámku Chaumont, nad údolím Loiry, dorazíme na nocleh
v blízkosti města Tours.
3. den: Po snídani zavzpomínáme na setkání Jany z Arcu s budoucím francouzským králem karlem vii. u zřícenin hradu
Chinon, předtím se ale ještě na chviličku zastavíme u zámku
Azay le Rideau. Další historii stoleté války budeme objevovat
v opatství Fontevraud s náhrobky anglických králů. Při prohlídce na zámku Ussé možná potkáme i Šípkovou Růženku.
V zahradách zámku Villandry nás zdejší zahradníci přesvědčí,
že nádherné ornamenty je možné vysázet i z obyčejné zeleniny. V podvečer se zastavíme na skleničku místního vína
v městečku Montlouis a den zakončíme procházkou městem
Tours s kouzelným náměstním Place Plumerau a bazilikou sv.
Martina. Návrat na ubytování u Tours.
4. den: Po snídani se v bývalých dolech v městečku Bourré seznámíme s historií dolování zdejšího stavebního kamene, tufu,
bez něhož by nevznikly nádherné loirské zámky a další honosné
budovy. S překvapením zjistíme, že ani vytěžené štoly nezůstaly
bez užitku a dnes se v nich pěstuje několik druhů hub, které jsou
součástí mnohých specialit připravovaných ve francouzských
restauracích. Krásná králova milenka Diana z Poitiers, ještě
s dalšími pěti slavnými obyvatelkami, nás přivítá na vodním zámku Chenonceau. V městečku Amboise se setkáme s geniálním
Leonardem da Vincim. Modely jeho vynálezů budeme obdivovat
na zámečku Clos Lucé, kde tento všestranný člověk strávil několik let na konci svého života. Návrat na ubytování u Tours.
5. den: Po snídani se začneme přesouvat do oblasti ile de
France. Naše cesta povede k zámku ve Fontainebleau, sídlu
francouzských králů a císaře napoleona i. Poté přejedeme
do Paříže a podnikneme krátkou okružní jízdu městem. Program A: Transfer na letiště a odlet do Prahy. Program B a C:
Vychutnáme si atmosféru tohoto kouzelného velkoměsta,
můžeme spatřit nejvýznamnější památky, při procházkách
Latinskou čtvrtí ochutnáme i něco z pařížských dobrot. S hlav-

Č. zájezdu
ZLL0724

Termín
24. 07.–28. 07.

Cena
17.590Kč

Program
A (let)

ZLB0724

24. 07.–29. 07.

8.990Kč

B (bus)

ZLC0724

24. 07.–29. 07.

13.990Kč

C (let+bus)

CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Paříž–Praha
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo
• transfery z/na letiště v Paříži
• dopravu autobusem dle programu ve Francii
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
Program B:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
Program C:
• leteckou přepravu Praha–Paříž
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo
• transfer z letiště v Paříži
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 600Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.900Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

E

D

ním městem Francie se rozloučíme pohledem z Eiffelovy věže
nebo kouzelným rozhledem z mrakodrapu na Montparnassu
a jízdou lodí po Seině. Noční přejezd Německem.
6. den: Program B a C: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

F
PAŘÍŽ

ZÁMKY NA LOIŘE
Loire
Fontevraud

Fontainebleau

Orleáns
Montlouis Blois
Chambord
Tours
Cheverny
Villandry
Amboise
Bourré
Chinon
Chenonceau

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 29]

FRANCIE

PAŘÍŽ A VERSAILLES

s návštěvou Remeše (UNESCO)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy, svoz Ostrava 400 Kč v brzkých
ranních hodinách (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3,
5) přes Německo do Francie. Zastávka v Remeši k prohlídce
exteriérů věhlasné středověké katedrály Notre-Dame. Příjezd
na ubytování v oblasti Paříže v pozdních nočních hodinách.
2. den: Po snídani vyjedeme do Paříže – okružní jízdu města
zahájíme na náměstí Bastilly, prohlédneme si náměstí Republiky, bulváry Montmartru se slavnými varietními lokály
jako Moulin Rouge, a bazilikou Sacré-Coeur, projdeme se po
náměstíčku Place Du Tertre plném kavárniček a malujících
umělců. Okružní jízdou budeme dále pokračovat k pařížské
opeře, bulvárům Capucines a Madeleine se známým chrámem v řeckém stylu, Palais Bourbon, osmihrannému náměstí
Place Vendôme se Slavkovským sloupem vytvořeným podle
Trajánova sloupu v Římě s vlysem z 1.200 děl ukořistěných
Napoleonem v bitvě u Slavkova. Dále Náměstí Svornosti
s egyptským obeliskem z Luxoru a nádhernými kašnami,
Elysejská pole, Vítězný oblouk, zastavíme se na Trocadéru
s pohledem na Martovo pole se slavnou Eiffellovkou – budeme moci vyjet nahoru výtahem, nebo jít pěšky po schodech
a podívat se na město z ptačí perspektivy. V odpoledních
hodinách dokončíme okružní jízdu – bulvár a věž MontparZájemci mohou fakultativně navštívit pařížský Disneyland, průvodce doporučí nejvhodnější den a spoje.

nasse, nádherné Lucemburské zahrady, Sorbonna a Pantheon s hrobkami významných osobností v Latinské čtvrti
a Invalidovna, místo Napoleonova posledního odpočinku.
Návštěva Muzea parfémů Fragonard s výkladem o historii a
výrobě parfémů s možností zakoupit si parfémy za výhodné
ceny. Možnost večeře v typické lidové hospůdce na Montmartru – francouzská specialita. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani se vydáme do sídla francouzských králů,
do Versailles proslulého svým zámkem i zahradami. Budeme
moci navštívit interiéry zahrnující kapli, zrcadlový sál, ložnici
krále, ložnici královny a prohlédnout si stovky obrazů, portréty králů a slavných dvořanů atd. Poté odjedeme do centra Paříže, kde budeme mít osobní volno, ve kterém budeme
moci navštívit i jedno z nejznámějších pařížských muzeí Louvre se světoznámými sbírkami, z nichž vynikají vedle Mony
Lisy sochy Sedící písař, Venuše Miloská, Niké Samothrácká,
obrazy Tizianovy, Raffaelovy, van Dycka, Rubense a dalších.
Po prohlídce možnost společné procházky s průvodcem po
nábřeží Seiny, prohlídka katedrály Nôtre Dame, návštěva
Latinské čtvrti. Možnost zážitkové prohlídky muzea voskových figurín Grevin, uděláte si foto se slavnými osobnostmi
současnosti i francouzské historie. Možnost večeře v typické restauraci ve čtvrti Grand Boulevards. Ve večerních
hodinách si vychutnáme jízdu osvětlenou Paříží až do čtvrti
Montparnasse, možnost výstupu na Tour Montparnasse
s okouzlujícím výhledem na noční Paříž a osvětlenou Eiffelovu věž. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce Paříže,
zahrnující moderní čtvrť La Défense, skládající se z více než
20 mrakodrapů neobyčejných tvarů a barev, odtud odjezd do
středu města s osobním volnem. S průvodcem se můžeme
projet lodí po Seině, a také nám poradí ve výběru dalších pamětihodností. Můžeme si prohlédnout muzeum Cluny – palác
z 15. století, v němž je nyní umístěna sbírka středověkého
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Č. zájezdu
PA0329 (Velikonoce)

Termín
29. 03.–02. 04.

Cena
6.990 Kč

PA0504

04. 05.–08. 05.

6.990 Kč

PA0606

06. 06.–10. 06.

6.990 Kč

PA0704

04. 07.–08. 07.

6.990 Kč

PA0822

22. 08.–26. 08.

6.990 Kč

PA0926

26. 09.–30. 09.

6.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce (omezený počet) 500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.990Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

umění, s areálem římských lázní nebo si prohlédnout prostory
slavné pařížské Opery, případně invalidovnu – komplex budov,
dómu a kostela, který byl vybudován v 17. stol. pro invalidní vojáky. Nyní hostí v nádvoří a paláci vojenské muzeum a v dómu
jsou uloženy ostatky Napoleona Bonaparta a jeho příbuzných.
Zajímavým tipem je i Rodinovo muzeum, popřípadě muzeum
d'Orsay v budově bývalého nádraží se sbírkou umění 19. a 20.
stol. na ploše 45.000 m². Ve večerních hodinách odjezd, noční
jízda přes Německo.
5. den: Příjezd do Prahy v poledních, do Brna v odpoledních
hodinách.

FRANCIE

PAŘÍŽ A VERSAILLES

prodloužený letecký víkend s průvodcem
• Letecký víkend s programem!
• Po všechny dny doprovází průvodce!
1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Paříže dle letového řádu (za příplatek transfer z Brna). Po příletu transfer do hotelu a ubytování. Večer se projdeme čtvrtí Montmartre se slavnou bazilikou Sacré Coeur a neméně slavným kabaretem Moulin Rouge.
Vychutnáme si uměleckou atmosféru na náměstíčku s malíři
Place du Tertre i v labyrintu zdejších romantických uliček.
2. den: Po snídani navštívíme muzea Louvre se slavnou Monou
Lisou nebo d’Orsay se sbírkami impresionistů. Po poledni si
projdeme Forum des Halles, kde se rozkládala stará pařížská
tržnice, ve čtvrti Beaubourg si prohlédneme moderní budovou
Centre George Pompidou. Přes ile de la cité s katedrálou Notre Dame přejdeme do Latinské čtvrti, zavítáme do nádherné
Lucemburské zahrady, prohlédneme si Panthéon, na náměstí
Sorbony si budeme povídat o jedné z nejstarších evropských
univerzit. Několika uličkami s řeckými restauracemi dojdeme
zpět na ostrov Cité, odkud můžeme zakončit den projížďkou
po řece Seině.

3. den: Po snídani pojedeme metrem do Versailles, do sídla
francouzských králů. Prohlédneme si zámek s královským
apartmá a slavnou zrcadlovou galerií. Projdeme se zahradami
a parkem, jež jsou příkladem francouzské zahradní architektury, můžeme zajít i k dalším stavbám v zámeckém parku, k Malému a Velkému Trianonu. Po návratu do Paříže se zastavíme
v Invalidovně, místě posledního Napoleonova odpočinku,
a atmosféru velkoměsta si prožijeme při procházce podvečerní Champs Elysées, vystoupíme na Vítězný oblouk a vychutnáme si preciznost uspořádání staveb v nejbližším okolí.
V podvečer zavítáme k Eiffelově věži a budeme mít možnosti
si prohlédnout město z ptačí perspektivy. Zájemci si mohou
připlatit návštěvu tradiční revue se strhující kankánovou podívanou a šampaňským v Moulin Rouge.
4. den: Ve volném dni si zájemci mohou prohlédnout to, co ještě z Paříže nezvládli navštívit v předcházejících dnech, nebo
se mohou s průvodcem v muzeu firmy Fragonard seznámit
s tajemstvím výroby parfémů a nakoupit něco z výrobků této
firmy, zajet do moderní čtvrti La Défense a na náměstí Place
des Vosges ve čtvrti Marais. Odjezd na letiště a odlet zpět do
Prahy/Vídně (transfer do Brna za příplatek).

Č. zájezdu
EP0505

Termín
05. 05.–08. 05.

Cena
13.290 Kč

EP0705

05. 07.–08. 07.

13.290 Kč

EP0927

27. 09.–30. 09.

13.290 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha/Vídeň–Paříž–Praha/Vídeň
• transfery z/na letiště v Paříži
• letištní taxy a palivový příplatek
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.900Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• odbavené zavazadlo do 15 kg 1.400Kč
• revue Moulin Rouge 3.500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
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FRANCIE

KORSIKA – OSTROV
REBELŮ

poznávací okruh s koupáním
bastia • caLacuccia • Porto •
caLanche • evisa • corte • angLické
kaskádY • aJaccio • boniFacio •
Porto vecchio • Piscia di gaLLo •
ZonZa • coL de baveLLa
• Cesta tam i zpět autobusem!
• ubytování na jednom místě u pláže!
1. den: V odpoledních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4, svoz Kuřim a Tišnov zdarma,
Blansko 200Kč, Boskovice 300Kč, Žďár nad Sázavou 300Kč,
Praha 400 kč). Průjezd rakouskem a itálií.
2. den: Ráno se v italském Livornu nalodíme na trajekt na Korsiku. Po přistání v korsickém přístavu Bastia se po východním
pobřeží ostrova vydáme směrem na jih, kde se ubytujeme v rezidenci rozkládající se podél překrásné písečné pláže.
3. den: Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře.
4. den: Dnešní celodenní autobusový výlet nás zavede na západní pobřeží. Cestou hornatým vnitrozemím ostrova projedeme
soutěskou Scala di St. Regina a krátce se zastavíme u horské
přehrady Calacuccia. Cílem naší cesty bude jeden z nejkrásnějších zálivů Středozemního moře – Golfe de Porto. Po obou stranách do zálivu ústící řeky Porto se tu kolem staré Janovské věže
tísní malebné letovisko nazvané opět Porto. Celkovou jedinečnou přírodní scenérii dotváří okolní růžové útesy Calanche strmě
se svažující do vod zálivu. Zpět na ubytování se budeme vracet
přes vnitrozemí ostrova přes známé horské městečko Evisa.
5. den: Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře a prozkoumání okolí.
6. den: Dnes se opět vydáme na západní pobřeží Korsiky. Srdcem
ostrova je středověké kamenné město Corte, vybudované na strmých skalních útesech. Přes Anglické kaskády, kde se protáhneme
nenáročnou turistikou, přijedeme do hlavního města ostrova Ajaccio. Naše putování městem nás povede po stopách nejslavnějšího
korsického rodáka Napoleona Bonaparte přes jeho rodný dům až
k hrobce rodiny bonapartů chapelle impériale. cestou si rozhodně
neopomeneme prohlédnout fantastickou sbírku italského naivního umění v paláci Fesch nebo vyzkoušet osobitou chuť známých
korsických vín během malé ochutnávky. Návrat na ubytování.
7. den: Naše dnešní cesta nás zavede do nejjižnějšího cípu Korsiky, kde se na vápencovém útesu vysoko nad mořem majestátně tyčí Janovská citadela, po staletí střežící opevněné město
a přístav Bonifacio. Toto pozoruhodné město není jen jedinou
středověkou citadelou na ostrově, ale díky své poloze na křídovém útesu vysoko nad mořem i jednou z nejpozoruhodnějších
a nejdramatičtějších scenérií v Evropě. Budeme se proplétat
úzkými křivolakými uličkami a plnými doušky nasávat atmosféru starých časů. Během následného lodního výletu podél
strmých bílých útesů sami poznáme, proč je právě Bonifacio

Č. zájezdu
KI0601

Termín
01. 06.–10. 06.

Cena
13.990Kč

KI0907

07. 09.–16. 09.

13.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• trajekt Livorno–Bastia a zpět a přístavní poplatky
• 7× ubytování ve 2–4lůžkových apartmánech s přísluš.
• ložní prádlo+ručníky, místní pobytovou taxu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.990Kč
• 7× večeře 3.990Kč, dítě do 12 let 2.490Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
považováno za nejfotogeničtější místo ostrova. Odpoledne se
zastavíme v nejznámějším letovisku východního pobřeží Porto Vecchio. Tamní pláže pro svůj bílý písek a blankytně modré
moře snesou srovnání s plážemi Karibského moře. Jejich kouzlo a kvalitu si sami vyzkoušíme. Návrat na ubytování.
8. den: Dnešní program je určen především pro ty, kterým učarovala krása místních hor. Odjedeme do oblasti Porto Vecchio,
kde podnikneme cca dvouhodinový pěší výlet k vodopádu Piscia di Gallo. Městečko Zonza sehrálo důležitou roli v bojích za
svobodu ostrova. Největším zážitkem však bude průsmyk Col
de Bavella se sochou Panny Marie a fantastickými výhledy na
okolní horské velikány. Průsmyk bude pro nás spojen s pěším
výstupem (cca 3,5 hodiny). Cestou zpět se zastavíme v Porto
Vecchio na prohlídku města a nákupy. Návrat na ubytování.
9. den: V ranních/dopoledních hodinách (v návaznosti na trajekt) se vydáme do přístavu Bastia, kde se nalodíme na trajekt
do Livorna.
10. den: Příjezd do Brna v dopoledních hodinách.
Ubytování:
Moderní prázdninová vesnice Marina d'Oru nabízí ubytování
v apartmánech pro 2–4 osoby. Celý areál je umístěn v soukromém parku přímo u překrásné písečné pláže. Každý apartmán
se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a dvěma
lůžky, oddělené ložnice s postelí na patro a jedním lůžkem
(spodní část patrové postele a jedno lůžko tvoří dohromady
dvoulůžko), vlastního příslušenství a velké terasy vybavené zahradním nábytkem. V areálu rezidence je k dispozici bazén, hřiště, tenisové kurty, mini-golf, herna a bazének pro děti, obchůdky
a půjčovna sportovního vybavení, bar a restaurace. Nákupy potravin je možno řešit v průběhu jednotlivých programů.
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PŘÍRODNÍ PARKY
A PAMÁTKY PROVENCE
orange • avignon • Lubéron •
bonnieux • rousiLLon • Fontaine de
vaucLuse • bories • Les aLPiLLes •
st. rémY de Provence • gLanum • Les
baux de Provence • arLes • abbaYe
de montmaJour • Pont du gard •
tarascon • camargue • saintes
maries de La mer • cassis • aix en
Provence • marseiLLe
1. den: V odpoledních hodinách se vydáme z Prahy (15:00)
a Plzně, svoz Brno (Pardubice, Hradec Králové od 4 osob zdarma) přes SRN do Francie.
2. den: Navštívíme antické město Orange (UNESCO) se zachovalým vítězným obloukem a římským divadlem z 1. století,
které se považuje za nejlépe zachované na světě. Další zastávkou bude Avignon, svědek papežské slávy středověku. Prohlédneme si pověstný středověký most St. Bénezet, z něhož
zbyly již jen poslední 4 oblouky, katedrálu i dominantu tohoto
města – papežský palác. Projdeme se typickými provensálskými uličkami a fakultativně se můžeme projet lodí po Rhôně
s výhledy na Villeneuve-les-Avignon a most a neměli bychom
si ujít možnost ochutnat i místní specialitu – čokoládové koule
papaline d'Avignon či vynikající víno Côte du Rhône. V červenci se zde koná mezinárodní divadelní festival s úžasnou atmosférou. Ubytování během zájezdu je zajištěno v hotelech typu
Première Classe, za příplatek hotel typu Campanilla/Kyriad.
3. den: Zajedeme do přírodního parku Lubéron s cedrovými
lesy a úchvatnými výhledy do okolí. Poté navštívíme kouzelné
kamenné městečko Bonnieux se starým římským mostem
a poli kvetoucích levandulí (v červenci) a odtud odjedeme do
„červeného městečka“ Roussillon, kde se projdeme barevnými bauxitovými skalami, prohlédneme si naleziště malířských
hlinek, a čeká nás zde gastronomické překvapení. Ve Fontaine de Vaucluse, kde snil Petrarca o Lauře, se nachází jedna
z největších vyvěraček v Evropě, továrna s vodním kolem na
ruční papír, a v červencovém termínu si prohlédneme i typická
levandulová pole. Ve večerních hodinách nás ve vinařské oblasti Lacoste bude čekat ochutnávka vín s možností nákupu
suvenýrů (fakultativně). Pozdní návrat na ubytování.
4. den: Tento den zahájíme ve vesnici Bories, kde si prohlédneme kamenné chatrče, z nichž některé vznikly již v době bronzové. Kouzlo vnitřní Provence budeme moci ochutnat v pohoří
Les Alpilles s olivovými háji. St. Rémy de Provence – město
Nostradamovo a poté si prohlédneme archeologický areál
římského města Glanum nebo Goghův klášter se zahradami.
V malebném městečku provensálských tradic a nákupním
ráji Les Baux de Provence se podíváme na zbytky rozsáhlého
hradu nad Val d'Enfer (Pekelné údolí) s expozicí středověkých
obléhacích strojů. individuálně možnost ochutnávky místních
specialit a kiru. Fakultativně možnost provensálské večeře
v centru Avignonu.

FRANCIE

Č. zájezdu
PP0506

Termín
*06. 05.–13. 05.

Cena
10.990Kč

PP0701

01. 07.–09. 07.

12.290Kč

PP0721

21. 07.–29. 07.

12.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• *5× (6×) ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj *3.600Kč (4.300Kč)
• *5× snídaně 840Kč (6× snídaně 1.000Kč)
• 1× večeře Avignon 600Kč
• 1× večeře Marseille 650Kč
• *5× (6×) hotel typu Campanilla/Kyriad *4.800Kč (5.900Kč)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
5. den: Navštívíme Van Goghovo město Arles (UNESCO), kde si
budeme moci prohlédnout římskou arénu, skvost románské architektury klášter St. Trophime, zastavíme se u Van Goghovy nemocnice, podíváme se na cryptoporticus z 1. století př. n. l. a most
z obrazů van Gogha. Prohlédneme si románský klášter Abbaye
de Montmajour z 12. století a odtud přejedeme k akvaduktu Pont
du Gard (UNESCO), mistrovskému dílu římského stavitelství,
a podnikneme lehkou turistiku v kaňonu řeky Gardon (možnost
koupání). V podvečer se zastavíme u pevnosti Tarascon, která
je spojována s legendou o bájné příšeře a ve večerních hodinách
budeme mít možnost individuální večeře v Arles.
6. den: Cestou k moři navštívíme přírodní park Camargue
(UNESCO) – tato rezervace je jediné místo ve Francii, kde se vyskytují volně žijící plameňáci. Setkat se tu můžeme i s bílými koňmi
a černými býky využívanými pro místní nekrvavou koridu (možnost
projížďky na koni). V poutním městečku Saintes Maries de la Mer
si prohlédneme dvoupatrovou poutní katedrálu a hrob „černé“ svaté Sáry. Možnost polodenního koupání na písečných plážích a fakultativně ochutnávka místních písečných vín a specialit.
*PP0506: V květnovém termínu je program 5. a 6. dne sloučen a zkrácen o koupání, ale s možností výstupu na horu Sainte-Victoire, variantně Casis s lodním výletem a turistikou.
Program je 8denní.
7. den: Prohlédneme si rybářské městečko Cassis známé pro
své skalnaté zátoky připomínající fjordy – calanques. Zde budeme mít možnost koupání, pěších procházek nebo si můžeme lodí vyjet podél pobřeží a fjordů. V Aix en Provence, městě
Nostradamově a rodišti slavného Paula Cézanna, si prohlédneme katedrálu St. Sauvier a nemůžeme vynechat ani Cours
Mirabeau, boulevardy s proslulými kašnami, individuálně možnost návštěvy Cézannova ateliéru a zahrady. Možnost večeře.
8. den: Navštívíme jedno z největších francouzských měst –
Marseille se starým přístavem, bazilikou St. Victor, chrámem
Notre Dame de la Garde, který se nachází na nejvyšším přírodním bodu v Marseille, fakultativně výlet kolem ostrova
hraběte monte crista if na Frioulské ostrovy s koupáním. Za
návštěvu také stojí moderní budova MuCem – Muzeum civilizací Evropy a Středomoří. Fakultativně možnost večeře v rybí
restauraci. V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

PROVENCE S VŮNÍ
LEVANDULE
s koupáním

Lubéron • bonnieux • rousiLLon •
gordes • abbaY de sénanque •
Lacoste • avignon • Pont du gard •
Les aLPiLLes • Les baux de
Provence • st. rémY de Provence •
st. PauL de mausoLe • arLes •
camargue • saintes maries de La
mer • cassis • aix en Provence •
marseiLLe • orange • LYon
• Tam i zpět letecky!
1. den: Odlet z Prahy do Lyonu, transfer do Avignonu, ubytování. Podnikneme večerní prohlídku tohoto opevněného centra
Provence s výhledy na Villeneuve-les-Avignon a středověký
most. Fakultativně možnost večeře. Nocleh. Ubytování během zájezdu je zajištěno v hotelech typu Première Classe, za
příplatek hotel typu Kyriad.
2. den: Zajedeme do přírodního parku Lubéron s cedrovými
lesy a úchvatnými výhledy do okolí. Poté navštívíme kouzelné
kamenné městečko Bonnieux se starým římským mostem
a levandulovými poli, kde ochutnáme místní speciality, projíždět budeme kolem malebné středověké vesničky Lacoste se
zříceninou hradu markýze de Sade až dojedeme do „červeného městečka“ Roussillon, kde se projdeme barevnými bauxitovými skalami, prohlédneme si naleziště malířských hlinek,
a čeká nás zde gastronomické překvapení. Neodolatelný provensálský ráz má skalní vesnička Gordes s hradem uprostřed
vesnice. Další zastávka bude u proslulého kláštera Abbay de
Sénanque obklopeného levandulemi. Fakultativně ochutnávka vín s možností nákupu. Pozdní návrat na ubytování.
3. den: Dnešní den zahájíme prohlídkou Avignonu (UNESCO),
který je svědkem papežské slávy středověku. Prohlédneme
si pověstný středověký most St. Bénezet, z něhož zbyly již
jen poslední čtyři oblouky, katedrálu i dominantu tohoto
města – papežský palác. Zastavíme se u akvaduktu Pont du
Gard (UNESCO), mistrovského díla římského stavitelství.
Kouzlo vnitřní Provence budeme moci ochutnat v pohoří Les
Alpilles s olivovými háji. V malebném městečku Les Baux de
Provence se podíváme na zbytky rozsáhlého hradu nad Val
d'Enfer (Pekelné údolí) a prohlédneme si také středověké
dolní město s úžasnou skalní katedrálou. Nezapomenutelným zážitkem bude projekce Carrieres de Lumieres v nitru hory, kde na stěnách ožívají nejen díla slavných malířů.
V St. Rémy de Provence, městě Nostradamově, si prohlédneme nejzachovalejší římský kenotaf na světě, a v klášteře
St. Paul de Mausole si připomeneme Van Gogha, který zde
pobýval a namaloval asi 150 svých obrazů. Odjezd na ubytování v Arles, individuálně večeře.

Č. zájezdu
PL0623

Termín
23. 06.–30. 06.

Cena
24.590Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Lyon–Praha
• letištní taxy a palivové příplatky
• dopravu autobusem dle programu po Provence
• 6× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 6× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.900Kč, hotel typu Kyriad 9.450 Kč
• 1× večeře Marseille 650Kč
• 1× večeře Avignon 600Kč
• 6× hotel typu Kyriad 5.600Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
4. den: Prohlédneme si Van Goghovo město Arles (UNESCO)
s římskou arénou, skvostem románské architektury klášterem St. Trophime, zastavíme se u Van Goghovy nemocnice,
u mostu z obrazů Van Gogha i jeho žluté kavárny. Poté navštívíme přírodní park Camargue (UNESCO) – tato rezervace je
jediné místo ve Francii, kde se vyskytují volně žijící plameňáci. Setkat se tu můžeme i s bílými koňmi a černými býky
využívanými pro místní nekrvavou koridu. V přímořském
letovisku Saintes Maries de la Mer si prohlédneme opevněný kostel Marií s vyhlídkou na střeše a hrob „černé“ svaté
Sáry. Možnost koupání nebo posezení v plážovém baru nebo
restauraci, popř. procházka uličkami plných provensálských
suvenýrů. Odjezd podvečerní krajinou salin a jezer do Salon
de Provence, ubytování.
5. den: Prohlédneme si rybářské městečko Cassis známé pro
své skalnaté zátoky připomínající fjordy – calanques. Projdeme se po útesech, lodí můžeme vyjet podél pobřeží a fjordů
nebo si jen užívat krásného koupání na plážích skrytých v zátokách. V Aix en Provence, městě Nostradamově a rodišti slavného Paula Cézanna, si prohlédneme katedrálu St. Sauvier
a nemůžeme vynechat ani Cours Mirabeau, toulat se budeme
boulevardy s proslulými kašnami, individuálně můžeme navštívit Cézannův ateliér a zahradu. Možnost večeře v některé
z kouzelných restaurací na pěší zóně.
6. den: Navštívíme jedno z největších francouzských měst –
Marseille se starým přístavem, bazilikou St. Victor, chrámem
Notre Dame de la Garde, který se nachází na nejvyšším přírodním bodu v Marseille, fakultativně výlet kolem ostrova
hraběte monte crista if na Frioulské ostrovy s koupáním. Za
návštěvu také stojí moderní budova MuCem – Muzeum civilizací Evropy a Středomoří. Fakultativně možnost večeře v rybí
restauraci. Návrat na ubytování.
7. den: Provensálkou krajinou přijedeme do antického města
Orange (UNESCO) se zachovalým vítězným obloukem a římským divadlem z 1. století. Naše putování zakončíme v druhém
největším městě Francie, Lyonu. Projdeme se historickým
centrem s italským vzhledem, které je jednou z největších
renesančních čtvrtí na světě a je zařazeno mezi památky
UNESCO. Nocleh.
8. den: Transfer na letiště v Lyonu a odlet do Prahy.
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FRANCIE

NORMANDIE A BRETAŇ

Č. zájezdu
NB0803

s koupáním

remeš (unesco) • amiens (unesco) • rouen • étretat • arromanches • mont
saint micheL (unesco) • st. maLo • cancaLe • Fougéres • vitré • Perros-guirec •
guimiLiau • Pointe du raZ • concarneau • carnac • vannes • mniší ostrov
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další
nástupní místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4, 5, svoz Kuřim a Tišnov
zdarma, Blansko 200Kč, Žďár nad Sázavou 300Kč, Boskovice
300Kč) přes Německo do Francie, kde se ve večerních hodinách ubytujeme v hotelu v okolí Remeše.
2. den: V Remeši si prohlédneme mistrovské dílo francouzské
vrcholné gotiky, katedrálu Notre-Dame (UNESCO). S výrobou
šampaňského se seznámíme v jednom z vinařských podniků –
součástí prohlídky bude samozřejmě i ochutnávka a možnost
nákupu tohoto šumivého moku. Poté budeme projíždět oblastí nejkrvavějších bojišť 1. sv. války na řece Sommě do starobylého města Amiens, kde navštívíme jednu z největších a nejvýznamnějších katedrál francouzské gotiky (UNESCO). Poté,
co se ubytujeme v hotelu v Rouenu, připomeneme si krutý
konec Johanky z Arku procházkou večerním starým městem
s hrázděnými domy a katedrálou Notre-Dame, známou z Monetových obrazů.
3. den: Snídaně. Dopoledne se zastavíme na břehu Lamanšského průlivu v lázeňském městě Étretat. Budeme mít
dostatek času nejen k obdivování okolních bizarních skalních
útesů, ale i ke koupání na malých oblázkových plážích, bude-li vhodné počasí. Přes kdysi slavný korzárský přístav Le
Havre, největší lanový most Pont du Normandie a půvabný
opevněný přístav Honfleur přijedeme do Arromanches. Na
okolních písečných plážích si připomeneme hrdinství účastníků vylodění v Normandii. Události spojené s krvavými boji
si oživíme v působivém muzeu. Večer se ubytujeme v hotelu
v okolí města St. Lo.
4. den: Po snídani nás na pomezí Normandie a Bretaně přivítá unikátní románsko-gotický klášter, který od středověku
zůstává symbolem lidského umu vítězícího nad přírodou,
Mont Saint Michel (UNESCO). Hrdě se tyčí na žulovém útesu
za přílivu obklopený mořem, za odlivu nedozírnými písčinami. Již v Bretani navštívíme slavný přístav francouzských
korzárů Saint Malo. Město vděčící za bohatství i pověst
hrdinským činům místních mořeplavců, kteří si již v 16. století podmanili území Kanady a o něco později území v Jižní
Americe a třeba i Rio de Janerio, nás jistě zláká k toulkám po
hradbách s nádhernými výhledy, jak na město samotné, tak
i na blízké ostrovy i na ten, kde je pohřben spisovatel Chateaubriand. Pokud bude příznivé počasí, tak nám jistě přijde vhod osvěžení ve vodách průlivu. Cestou do vnitrozemí
ochutnáme ústřice v rybářském městečku Cancale, odkud
si je prý nechával vozit do Paříže na svůj stůl i sám Ludvík
xiv., král slunce. v podvečer si prohlédneme další velkolepé
opevněné město Fougéres s pozůstatky největší středověké
pevnosti v Evropě. Ubytování v hotelu.

5. den: Snídaně. Den zahájíme návštěvou dalšího opevněného středověkého města Vitré, kde se projdeme historickým
jádrem s úzkými uličkami a malebnými hrázděnými domky.
Květinové město se pyšní jedním z prvních ekologických parků ve Francii, jenž leží přímo ve středu města. Kolem hlavního
města Bretaně Rennes se přesuneme na Pobřeží růžové žuly
táhnoucí se od střediska Perros-Guirec. Tato část Bretaně je
známá nejen díky bizarním růžovým skalním útesům, ale také
pro své kouzelné pláže, které využijeme ke krátkému koupání
a relaxaci. Cestou na ubytování se zastavíme ve vesnici Guimiliau. Tato i další okolní venkovské osady se pyšní naprosto
unikátními farními dvory s kalváriemi, zdobenými desítkami
biblických postav.
6. den: Po snídani se seznámíme s nejzápadnějším místem
bretaňského poloostrova, dramaticky vyhlížejícím mysem
Pointe du Raz. Úzký výběžek mysu Cap Sizun se pyšní rozervanými skalami a bouřícím mořem, které vyrážejí dech. Možnost
občerstvení v místní restauraci a po krátké procházce přejedeme do žulovými hradbami obehnaného rybářského přístavu
Concarneau. Kromě množství památek typické bretaňské architektury se můžeme zastavit v některé z mnoha restaurací
a ochutnat vynikající bretaňské speciality. Vrcholem dnešního
dne bude návštěva největšího naleziště pravěkých památek
na světě – Carnacu. Tisíce zdejších menhirů různých velikostí
jsou jednou z největších záhad světové archeologie. Byly vztyčeny asi před 6000 lety, jsou tedy ještě starší než pyramidy
v Gíze a o jejich původu se neustále vedou vášnivé debaty. Po
jeho prohlídce odjedeme na ubytování.
7. den: Po snídani pojedeme do města Vannes na břehu hlubokého zálivu Morbihan. Záliv posetý desítkami malých ostrůvků
tu vytváří naprosto fantastickou iluzi plovoucí pevniny. Město
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Termín
03. 08.–10. 08.

Cena
13.790Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 6× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 6× snídani
• pobytovou taxu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.390Kč
• 6× večeře 3.490Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Vannes nám jistě učaruje svým romantickým starým městem,
ale poslouží nám také jako základna k lodnímu výletu na Mniší
ostrov, kde se můžeme procházet, koupat nebo jen tak relaxovat až do večerního odjezdu. Pobyt v Bretani by nebyl možný
bez návštěvy některé z mnoha creperií, kde ochutnáme typické palačinky roztodivných chutí, sladké i slané.
8.Áden: Příjezd do Brna v podvečerních hodinách.

UK

D
Etretat
Rouen

Amiens

Arromanches
Perros-Guirec
St. Malo
Guimiliau Fougéres
Pointe du Raz
Concarneau
Vannes
Carnac

Remeš
Mont St. Michel
Vitré

F

NORMANDIE
A BRETAŇ

ŠVÝCArSKO • FrANCiE • NĚMECKO

ALSASKO, ŠVÝCARSKO A ČERNÝ LES

Č. zájezdu
CL0821

exkluzivně nejen za vínem do tří zemí

Freiburg • muLhouse • basiLeJ • st. ursanne (unesco) • bieL (unesco) •
coLmar • eguisheim • PiLatus • LuZern (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
• Ochutnávky vín a večeře v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, přes Prahu a Plzeň do Německa (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1,
2, 3, 5). Odpoledne navštívíme Freiburg, bránu Černého lesa.
Projdeme se malebnými starobylými ulicemi, navštívíme Dóm
vystavěný ve stylu francouzské gotiky na náměstí Munsterplatz s domy z různých epoch od gotiky po rokoko. Dozvíme
se také, k čemu sloužily strouhy, které lemují uličky a sbírají
přebytečnou vodu. Poté se již zastavíme na ochutnávku vín
s občerstvením. Večer se ubytujeme v nejjižnějším městě
Alsaska, nedaleko hranice se Švýcarskem. Náš hotel 3* se nachází v pěší vzdálenosti historického centra Mulhouse.
2. den: Po snídani pojedeme do švýcarské vinařské oblasti
Baselland, kde také navštívíme místní vinařství a ochutnáme
švýcarská vína z této oblasti. Po příjezdu do Basileje se vydáme na procházku kouzelným historickým centrem, tzv. „Velkou Basilejí“ ležící na levém břehu Rýna. Na náměstí Marktplatz si prohlédneme radnici s nádvořím postaveným ve
stylu burgundské gotiky, uvidíme Rybí trh, budovu univerzity,
historické cechovní domy a labyrintem starobylých uliček
se propleteme k dominantě Basileje – k Dómu z červeného
pískovce, jehož nejstarší část pochází z 9. stol. Do „Malé Basileje“ můžeme přeplout malým trajektem přes Rýn a projít
se po nábřežní promenádě. Po návratu do Mulhouse budeme
mít možnost navštívit muzeum automobilů, jedno z nejslavnějších na světě s kolekcí Bugatti, Rolls Royce a dalších automobilů od nejstarších po ty zcela moderní, ale můžeme si
i vyzkoušet „na vlastní kůži“, jaké to je Formuli 1 řídit. Zbytek
dne budeme mít osobní volno k procházkám v historickém

centru, kde se také nachází restaurace s vynikající alsaskou
kuchyní a místními víny. Nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme do oblasti Jura – oblasti tří jezer
v západní části Švýcarska. Malebnou krajinou klikatícími se
silničkami přijedeme k pitoresknímu středověkému městečku
St. Ursanne (UNESCO), kde si necháme volno na oběd u řeky,
která je vyhledávána především rybáři. V nedaleké sýrárně se
dozvíme o výrobě místního sýra s netypickým názvem Hlava
mnicha a také ho zde ochutnáme. V městečku Biel (UNESCO),
metropoli švýcarského hodinářství, se můžeme podívat do
muzea hodinek. Jelikož jsme ale v jezerní oblasti tří jezer Bieler, Neuchatel a Murten, spatříme také maličký ostrov sv.
Petra, kde žil Jean-Jacques Rousseau. Poté již pojedeme na
ochutnávku vín do vinařství ve vesničce Twan nad jezerem
Biel. Po ochutnávce pro nás bude připravena večeře s grilovaným masem. Návrat do hotelu v Mulhouse.
4. den: Tento den věnujeme alsaské vinné stezce. S tradiční alsaskou vesničkou se 73 tradičními domy se seznámíme v alsaském ekomuzeu, kde se přeneseme do běžného života v Alsasku
na začátku 20. století. Poté pojedeme kolem vinic, slunečných
svahů s vinnou révou, budeme projíždět kouzelnými vesničkami
s hrázděnými domky a záplavou květin. V Colmaru, v nejzachovalejším městě Alsaska, se projdeme čtvrtí nazývanou „Malé
Benátky“. Budeme mít čas vychutnat atmosféru tohoto kouzelného alsaského města, popřípadě se i projet na lodičkách po
kanálu. Odpoledne se zastavíme na ochutnávku vín v romantickém městečku Eguisheim obehnaném historickými hradbami.
V tomto městečku také povečeříme. Návrat do hotelu.
5. den: Po snídani odjedeme do Kriens, abychom využili „zlatý
lístek“. Nejprve vyjedeme soustavou lanovek na horu Pilatus,
kde se nám ve výšce 2.100m rozevřou překrásné výhledy na
Alpy i Luzern. Po možnosti občerstvení v místní restauraci
a krátkých vycházek sjedeme nejpříkřejší ozubnicovou drá-

Termín
21. 08.–26. 08.

Cena
12.390Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 1× ochutnávku vín s občerstvením v oblasti
Černého lesa, 1× ochutnávku vín v Alsasku, 1× večeři
v Eguisheim, 1× ochutnávku vín v oblasti Baselland,
1× ochutnávku vín s večeří u jezera Biel
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
hou na světě s nádhernými výhledy na jezero do Alpnachstadt,
odkud lodí poplujeme do města Luzern. Prohlédneme si jeho
malebné centrum se slavným Kapličkovým mostem, které je
na seznamu UNESCO. Budeme mít také volno k procházkám
po jezerní promenádě. Večer odjedeme do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
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A

LiChTENŠTEjNSKO • ŠVÝCArSKO • iTÁLiE

VINICE, PALMY A JEZERA POD HORSKÝMI ŠTÍTY
za vínem a poznáním do tří zemí

vaduZ • como • montevecchia • Lago di como • beLLagio • PesceLLo • Lago
di Lecco • domaso • Lago maggiore • Locarno • ascona • vaL verZasco •
LaverteZZo • vogorno • Lugano • aLProse • beLLinZona (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*!
• Ochutnávky vín a večeře v ceně!
1. den: Z Brna, Prahy a Plzně (další nástupní místa viz str. 5,
trasy 1, 2, 3, 5) odjedeme v brzkých ranních hodinách. Po průjezdu Německem a Rakouskem se již budeme moci kochat
výhledy na okolní malebnou krajinu. Cestou se zastavíme v
hlavním městě Lichtenštejnského knížectví – Vaduzu, jemuž
dnes dominuje hradní sídlo panovníka zbudované již ve 13.
století. V pozdních večerních hodinách přijedeme na naše
ubytování v nádherné oblasti u italského fjordovitého jezera
Lago di Como, jehož scenérie hor a rozeklaných úbočí zahalených do tajuplného ticha přitahuje turisty již po staletí.
Ubytujeme se v oblasti Como, jehož prostředí okouzlilo i spisovatele Stendhala, který si tuto oblast oblíbil a několikrát
u jezera Como pobýval.
2. den: Po snídani navštívíme město Como, kde v roce 195 př.
n. l. Římané založili pevnost Comum. Dnes na témže místě stojí bezmála osmdesátitisícové město. Sídlo, jemuž každopádně
na půvabu přidává jezero obklopené zelenými vrchy, ale které toho nabízí k vidění o dost víc. Například muzeum a sochu
jednoho významného rodáka – fyzika – právě v Comu se totiž
v roce 1745 narodil Alessandro Volta. Po nábřeží dojdeme k nástupní stanici pozemní lanovky. Z nadmořské výšky 198 metrů
vyjedeme téměř o půl kilometru výš k obci Brunate. V cílové
stanici lanovky je vynikající vyhlídkové místo na část jezera, jehož celková plocha zaujímá 146 km2 a hloubkou se propadá až
410 metrů pod hladinu moře, ale i na celé město Como. Odpoledne nás putování za vynikajícím a velmi limitovaným vínem
přivede do oblasti Montevecchia, která svou krásou může
soupeřit s Toskánskem. Objevíme jedno z nejkrásnějších míst
v itálii, terasovité svahy, vinice a příkrá úbočí padající strmě do
jezera Como. Zastavíme se ve vesničce Montevecchia, oblíbeném místě milánské šlechty, odkud za jasného dne uvidíme
katedrálu v Miláně, právě tak jako Apeniny na jihu a vrcholky
Alp. Rodinné vinařství, které navštívíme, se nachází ve svazích
národního parku Montevecchia. Budeme procházet terasovitými vinicemi a seznámíme se s produkcí i chutí těchto fantastických vín. Večer návrat do hotelu, večeře.
3. den: Po snídani nás autobus odveze k jezeru Lago di
Como, kde lodí připlujeme do městečka Bellaggio ležícím
na jednom z nejkrásnějších míst u jezera – na severním mysu
Punta di Bellagio. Budeme obdivovat krásy jezera Como
s neobyčejně pestrou středomořskou vegetací. i nás okouzlí
kontrast palem a olivových stromů se štíty alpských masivů.
V parkovém hotelu Villa Serbelloni s krásným výhledem na
všechna tři ramena jezera bydlel i W. Churchill a John F. Ken-

nedy. Po prohlídce městečka se projdeme k rybářské vesničce Pescello u ramene jezera Lago di Lecco. Volno k obědu.
Odpoledne zamíříme do nejsevernější italské vinařské oblasti u jezera Como. Oblast Domaso je atraktivním gurmánským
a vinařským místem, kde lahodná vína dozrávají v mírném klimatu na terasovitých vinicích. Ve sklepě místního rodinného
vinařství se ponoříme do dávné historie, vůně i chutě těchto
vín. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Tento den se po snídani vydáme do oblasti jezera Lago
Maggiore. Navštívíme Locarno, město oranžovníků a datlových palem se známou dominantou mariánského kostela
Madonna del Sasso, jenž od města dělí jen několikaminutová
jízda kolejovou lanovkou. Poté přijedeme do umělecké a intelektuální Ascony, kdysi bývalé rybářské vesnice s nábřežím
lemovaným kavárnami a restauracemi. Projdeme se kamennou ulicí, v jejíchž starobylých budovách můžeme obdivovat
starožitnosti, šperky, módu nebo švýcarské hodinky. Navštívíme rodinné vinařství, kde se seznámíme nejen s podmínkami
pěstování vinné révy v oblasti Ticino, ale také typická vína
ochutnáme. Do ticha starobylých vesniček s jednoduchými
kamennými domy se ponoříme v izolovaném horském údolí
Val Verzasco, které je naprostým protikladem luxusních jezerních měst. V městečku Lavertezzo se projdeme po kamenném
mostu, který se klene nad průzračnou smaragdovou vodou.
Možnost koupání. Před návratem do hotelu se ještě zastavíme na fotografickou zastávku u přehrady Vogorno, kde filmoval seskok James Bond. Večeře. Nocleh.

Č. zájezdu
TI0612

Termín
12. 06.–17. 06.

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• 1× návštěvu vinařství s ochutnávkou ve Švýcarsku
s občerstvením, 2× návštěvu vinařství s ochutnávkou
vín v itálii s občerstvením
• vstup do muzea čokolády včetně ochutnávky
v Alprose
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na přistýlce 500 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.400Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
5. den: Po snídani si prohlédneme oblast v okolí metropole
švýcarské riviéry Lugana, které je malebně obklopeno palmami
a horskými štíty. Nejprve se projdeme po jezerní promenádě
v Luganu přezdívaném Rio de Janeiro starého kontinentu a prohlédneme si nádherné fresky v kostele Santa Maria degli Angioli. Budeme mít možnost vychutnat si šálek kávy s výhledem na
Monte Bré a San Salvatore. Poté nás bude očekávat exkurze ve
světoznámé čokoládovně Alprose, kde budeme mít možnost
různé druhy čokolád nejen ochutnat, ale také si je výhodně zakoupit. Se Švýcarskem se rozloučíme krátkou zastávkou v hlavním městě kantonu Ticino Belinzoně, abychom si vyfotografovali tři středověké hrady, které jsou na seznamu UNESCO.
6. den: Do Plzně a Prahy přijedeme v nočních hodinách, následně do Brna v ranních hodinách.

F
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Cena
13.190 Kč

Vaduz

LiE
A

VINICE, PALMY A JEZERA
POD HORSKÝMI ŠTÍTY

Val Verzasco
Ascona

i
Lago Maggiore

CH

Lavertezzo
Vogorno
Belinzona

Alprose

Lugano

Domaso
Lago di Como

Bellagio

Como
Montevecchia

ŠVÝCARSKO

OKOLO ŽENEVSKÉHO JEZERA

Č. zájezdu
ZR0731

nejen za tajemstvím hodinek, čokolády a sýra
muLhouse • basiLeJ • neuchâteL • chaumont • hodinářské muZeum La chaux
de Fonds • murten • gruYeres • ČokoLádovna v broc • Lausanne • veveY •
ženeva • ouchY • oLYmPiJské muZeum • hrad chiLLon • montreux •
žeLeZnice a svišti na rochers de naYe
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• Polopenze v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5, 6 – mimo
Hradec Králové) přes Německo do Švýcarska. V podvečer se
ubytujeme v nejjižnějším městě Alsaska, nedaleko hranice se
Švýcarskem. Náš hotel 3* se nachází v pěší vzdálenosti historického centra Mulhouse.
2. den: Po snídani odjedeme do druhého největšího a nejbohatšího města Švýcarska Basileje. Po krátké procházce historickým centrem s překrásnými středověkými domy a katedrálou
se vypravíme k břehům Neuchâtelského jezera. Zastavíme se
ve stejnojmenném městě Neuchâtel s monumentálním zámkem a seskupením budov a kašen z 16.–18. století, ve městě, odkud se vysílá oficiální „tikání“ přesného švýcarského času. Jako
na dlani uvidíme celý Jurský kanton s jeho třemi jezery, Bernské
Alpy a masiv Mont Blanc z Chaumontu – domácí hory Neuchâtelu s rozhlednou, kam nás vyveze příkrá panoramatická ozubnicová dráha. V La Chaux de Fonds, rodišti hodinářského průmyslu, se pokusíme poodhalit tajemství výroby švýcarských
hodinek. Navštívíme nejprestižnější hodinářské muzeum na
světě s unikátními 3.000 exponáty jak historických, tak nejmodernějších časoměrných zařízení. Cestou se budeme kochat
přírodními krásami tzv. „Hodinkového údolí“, krajinou Jury a Ženevského jezera. Před dojezdem na ubytování v průsmyku Les
Mosses se zastavíme v rozkošném až pohádkovém městečku
Murten s hradbami a vyhlídkami. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme průsmykem a pak horskou oblastí Pays d'Enhaut. Přes snad nejkrásnější švýcarské městečko
Gruyeres, vyhlášeného centra výroby sýrů, dojedeme do sladkého království v Broc, kde se při exkurzi v čokoládovně dozvíme o její výrobě a také budeme moci ochutnat tento originální
sladký suvenýr. Poté nás přivítá nádherné město Lausanne
tyčící se na několika terasách nad Ženevským jezerem. Hlavní město kantonu Vaud nabízí pestrou směsici historických
památek s dominantní katedrálou, muzei, kavárnami a parky
a také neopakovatelné pohledy na okolní přírodní panoramata.
V pozdním odpoledni si vychutnáme kouzelnou jezerní atmosféru při plavbě z Lausanne do klimatických lázní Vevey, při jasném
počasí dohlédneme až na Mont Blanc. Během krátké procházky
zavzpomínáme na slavného Ch. Chaplina, českého studenta
Jana Palacha a také Henriho Nestlé, zakladatele světoznámé
čokoládovny Nestlé. Večer návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani pojedeme do kosmopolitního města se sídly
mezinárodních organizací Ženevy, jehož pýchou jsou mimo jiné
rozlehlé parky s kašnami, sochami, altány a kavárnami. Během

prohlídky města se přesvědčíme o neuvěřitelné výšce zdejšího
vodotrysku, připomeneme si Alžbětu Rakouskou zvanou Sissi,
která zde byla zavražděna, i zdejšího zavrženého rodáka J. J.
Rousseaua. Lodní výlet nám umožní spatřit vily prominentů,
nejkrásnější zahrady a parčíky v nejbohatší části města. Vracet
se budeme silnicí podél břehu jezera. Ještě jednou se budeme
věnovat Lausanne a jeho známé a také prý nejmalebnější městské pobřežní části Ouchy, kde mimo jiné navštívíme jedinečné
Olympijské muzeum s parkem, které bylo znovuotevřeno po
rozsáhlé rekonstrukci. Večer se vrátíme na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani si prohlédneme nejfotografovanější švýcarský hrad Chillon, vypínající se na strmém skalnatém ostrohu
nad vodami Ženevského jezera. Odtud se lodí vydáme do
sousedního Montreux, jenž často bývá označováno za „srdce
ženevské riviéry“. Z města odjedeme ozubnicovou železnicí,
která šplhá úžasnou horskou krajinou do nadmořské výšky
2.045m. Na vrcholku Rochers de Naye se budeme kochat pohledem na rozlehlou jezerní hladinu Ženevského jezera a vrcholky švýcarských i francouzských Alp. Rochers de Naye se
stalo domovem nejroztomilejších zvířátek hor – svišťů. V sedmi parcích tvořících „Sviští ráj“ můžeme uvidět na 14 druhů
svišťů z Evropy, Asie a Ameriky a díky kamerám nahlédneme
až do jejich nor. Milovníci vůní a barev mohou navštívit alpskou
zahrádku La Rambertia s tisícem druhů alpských rostlin a květin. V podvečer nastoupíme do vlaku, který nás zaveze zpět do
Montreux, odkud se vydáme na cestu do ČR.
6. den: Příjezd do Plzně, Prahy v ranních hodinách, následně
do Brna.

Termín
31. 07.–05. 08.

Cena
11.190Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.000Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
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ŠVÝCArSKO • FrANCiE

ZA BERNARDÝNY, NEJVYŠŠÍ HOROU
A NEJDELŠÍM LEDOVCEM EVROPY
muLhouse • Fribourg (unesco) • ženevské JeZero • vinice Lavaux (unesco) •
aigLe • PrůsmYk sv. bernarda • martignY • aLetsch (unesco) • eggishorn •
sion • chamonix • aiguiLLe du midi (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• Ve Švýcarsku polopenze v ceně!
1. den: Z Brna, Prahy a Plzně (další nástupní místa viz str. 5,
trasy 1, 2, 3, 5) vyjedeme v brzkých ranních hodinách. Večer se
ubytujeme v nejjižněji položeném alsaském městě Mulhouse,
které se nachází nedaleko švýcarských hranic. Po ubytování
se projdeme kouzelným historickým centrem, budeme mít
možnost ochutnat v některé z místních restaurací alsaskou
specialitu Flam Kuchen.
2. den: Po snídani budeme pokračovat do oblasti centrálního
Švýcarska, do středověkého města Fribourg s mísící se německou a francouzskou kulturou, které bylo založeno ve 12. století
rodem Berchtoldů, později žijících na Moravě. Odhalíme kouzlo
tohoto gotického města, jež je právem zapsáno na seznamu
UNESCO. Projdeme se dlážděnými uličkami, přejdeme kamenné mosty, navštívíme gotickou katedrálu sv. Mikuláše a budeme
mít možnost vystoupat po 365 schodech na vrchol její věže s 13
zvony, jež patří k nejstarším v zemi. Odměnou nám bude výhled
na město jako z pohádky, na něž budeme shlížet z věže 74m vysoké. A budeme mít i možnost svézt se historickou lanovkou do
starého centra. V podvečer přijedeme kolem Ženevského jezera, svahů s vinnou révou kolem vinic Lavaux, které byly v roce
2007 zapsány na seznam UNESCO, do vinařské vesničky Aigle,
které dominuje jeden z nejkrásnějších švýcarských zámků, dnes
muzeum vinařství. Poté odjedeme na naše ubytování v srdci
horské oblasti Col des Mosses. Večeře.
3. den: Po snídani budeme projíždět oblastí Wallisu. Cesta
s překrásnými výhledy na vinice s vykukujícími vrcholy zasněžených hor se bude klikatit až do průsmyku Sv. Bernarda
(2.473 m), který se nachází mezi švýcarskem a itálií. v minulosti
místo s nádhernou, byť nevyzpytatelnou nebezpečnou horskou
přírodou, kde sv. Bernard založil hospic – útulek pro pocestné
a díky chovné stanici bernardýnů s plemennou knihou od 15.
století zachránil spolu s dalšími mnichy nejeden lidský život.
Útulek funguje dodnes. V místní kapli najdeme kopii Černé madony čenstochovské. Dozvíme se legendu o slavném Bernardýnovi Barrym i o tažení napoleonských vojsk přes tento průsmyk.
A určitě se rádi vyfotíme s místními bernardýny. Odpoledne se
cestou zpět zastavíme v Martigny, které za mnohé vděčí italské
mecenášské rodině Gianadů. Dozvíme se, proč se nazývá městem kultury a proč se právě zde objevily sochy Rodena a Henry
Moora a dalších významných autorů. Navštívíme také roztomilé muzeum bernardýnů. A budeme mít možnost si nejen koupit
plyšového Barryho se soudkem, ale s těmito dobrosrdečnými
psy se i pomazlit. Poté si nenecháme ujít návštěvu muzea, které
nás v tomto nevelkém městě překvapí. Nadace Pierre Gianadda se chlubí obrazy od Van Gogha, Picassa, Cezanna i Lautreca.

V suterénu pak můžeme obdivovat soukromou sbírku starobylých vozů a v zahradě muzea spatřit skulptury od Da Vinciho.
Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani opět odjedeme do regionu Wallis, jehož
největším lákadlem a v celé alpské oblasti zcela ojedinělým
přírodním klenotem je ledovec Aletsch, který pro svou pozoruhodnou délku cca 23km byl také v roce 2001 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Celý region se skládá ze tří
hlavních v údolí řeky Róny ležících obcí – Mörel, Betten a Fiesch, na něž navazují turistická střediska Riederalp, Bettmeralp
a Fiescheral. S údolními obcemi jsou spojeny několika kabinovými lanovkami, které jsou pro ně naprosto nezbytné, protože
nahoru nevedou žádné silnice. My se vydáme z vesničky Fiesch
do střediska Fiescheralp v nadmořské výšce 2.212m a odtud
dále vyjedeme až do horní stanice Eggishorn (2.869 m), odkud
se nám naskytnou nejkrásnější pohledy na celý Aletschský
ledovec. Za jasných dnů je vidět mnohem víc než jen ledovec.
Kolem dokola se rozprostírá nehostinný, avšak magický svět
alpských čtyřtisícovek. Po návratu zpět do Fiesche se vydáme
do hlavního města švýcarského kantonu Wallis, do Sionu v údolí řeky Rhony. Kdysi mocné sionské biskupství hraje důležitou
roli v církvi dodnes. Díky dlouhé historii města zde najdeme
spoustu památek. Jednou z dominant Sionu je bazilika NotreDame-de-Valére nacházející se na jednom z kopců nad městem.
Byť na první pohled připomíná spíše pevnost, původně bývala
sionskou katedrálou. Celý region okolo Sionu je také důležitou
vinařskou oblastí. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjedeme do Chamonix. Přímo z centra můžeme vyjet nejvýše položenou lanovkou v Evropě na Aiguille
du Midi do výšky 3.842m, odkud budeme v němém úžasu pod
nejvyšším vrcholem Evropy Mont Blanc v panoramatickém
výhledu 360° obdivovat celé francouzské, švýcarské i italské
Alpy. Večer odjezd do ČR.
6. den: V ranních hodinách příjezd do Plzně, Prahy a následně
Brna.
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Č. zájezdu
SB0703

Termín
03. 07.–08. 07.

Cena
11.190Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.000Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

N

ZA BERNARDÝNY, NEJVYŠŠÍ HOROU
A NEJDELŠÍM LEDOVCEM EVROPY
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ŠVÝCARSKO

NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA, HORY A JEZERA

Č. zájezdu
SZ0731

centrálního Švýcarska

Termín
31. 07.–05. 08.

Cena
13.690Kč

baLLenberg • schYnige PLatte • interLaken • bern • thun • thunské JeZero •
sPieZ • engeLeberg • titLis rotair • soutěska aare • vodoPád reichenbachFaLL •
meiringen • LuZern (unesco) • vierwaLdstÄttersee • rigi kuLm

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• průvodcovské služby

• Bez nočního přejezdu na cestě tam!
• ubytování na jednom místě!
• Polopenze v ceně!

PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně, svoz Ostrava 400Kč (další nástupní místa viz str. 5,
trasy 1, 2, 3, 5). Přes Německo dojedeme večer do místa našeho ubytování v oblasti centrálního Švýcarska.
2. den: Po snídani objevíme kouzlo dávných časů v unikátním
skanzenu Ballenberg, kde se mezi stovkou historických stavení projdeme celým Švýcarskem. Poté se již vypravíme ozubnicovou železnicí na náhorní plošinu Schynige Platte (2.100m)
se snad nejkrásnějším kruhovým výhledem ve Švýcarsku – na
jedné straně se nám otevře pohled na bílé giganty Bernských
Alp: Eiger, Mönch a Jungfrau a na straně druhé uvidíme jezerní plochy Thunského i Brienzského jezera. Úžasné vyhlídky
umocní návštěva Alpské zahrady, posezení při kávě na terase
restaurace či procházka mezi skalnatými vrcholky. V pozdním
odpoledni se zastavíme v centru oblasti v luxusních klimatických lázních Interlaken, malebně položených mezi dvěma
jezery. Návrat do hotelu.
3. den: Snídaně. Hlavní město Švýcarska oplývá nejedním
kouzlem, a proto jej navštívíme i my. Křivolaké staré město
Bern (UNESCO) je orámováno řekou Aare a nabízí úchvatné
pohledy na Alpy. Domy z vápence se středověkými podloubí-

mi, renesanční kašny s pestrobarevnými sochami i katedrála
jsou jen několika z mnoha důvodů, jež řadí město mezi skvosty
středověké evropské architektury. Odtud se vydáme do historického Thunu se starými měšťanskými domy, s bohatou
květinovou výzdobou a s dominantním středověkým hradem
z roku 1191. Podnikneme plavbu po Thunském jezeře až do půvabného lázeňského Spiezu a odtud se vydáme na procházku
romantickým okolím kolem fotogenického zámku Oberhofen
a dle časových možností si prohlédneme i jeho interiéry. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani pojedeme do údolí pod ledovcem Titlis do
malebného vysokohorského městečka Engelebergu s benediktýnským klášterem, jehož chrámový poklad pochází z 12.–
13. století. V klášterním areálu navštívíme také jedinou klášterní sýrárnu ve Švýcarsku. Pak nás první otáčivá lanovka na
světě Titlis Rotair, která se během jízdy otáčí o 360°, přenese
do světa sněhu, ledu a ledovců na vrchol hory Titlis až do výšky
3.028m. Budeme se zde kochat výhledy na Valaiské Alpy nebo
se projdeme ledovcovou jeskyní. Po sjezdu z Titlisu zamíříme
do soutěsky řeky Aare v údolí Hasli. Bezpečný chodník, lávky
a tunely nás provedou nad dravými říčními proudy mezi skalami, abychom na druhé straně obdivovali hřmící vodopád Reichenbachfall, kde zahynul Doyleův románový hrdina Sherlock
Holmes. V Meiringenu se nachází v suterénu vysvěceného
kostela anglické církve také muzeum S. Holmese a kostel je
nyní pojmenován Conan Doyle Palace. Návrat na ubytování.

5. den: Po snídani navštívíme srdce Švýcarska – město Luzern
(UNESCO), které má všechno, co ke Švýcarsku neodmyslitelně
patří – město, jezero, hory. Budeme se toulat kouzelným historickým centrem, projdeme se i po středověkém Kapličkovém
mostě. Zájemci se ve svém volnu dozví o švýcarských železnicích, lodích a celém unikátním dopravním systému, pokud
navštíví švýcarské Muzeum transportu. Ostatní se mohou
s průvodkyní zúčastnit plavby po jezeře Vierwaldstättersee
s krásnou kulisou zasněžených alpských štítů, během které připlujeme až do Vitznau, odkud vyjedeme zubačkou na horu Rigi
Kulm (1.798m), právem nazývanou „Královnou hor“. Rozevřou se
před námi výhledy na Alpy, Luzern, třináct jezer pod námi i pastviny s všude přítomnými pasoucími se krávami. Během horské
vycházky se budeme moci občerstvit nebo vychutnat skleničku
dobrého švýcarského vína na slunečných terasách horských
chat. Zpáteční cesta nás dovede moderní kabinovou lanovkou
do letoviska Weggis. V Luzernu autobus vyzvedne ty, kteří se
nezúčastnili výletu na Rigi a věnovali se celý den Luzernu. Poté
se společně vydáme na cestu zpět do ČR.
6. den: Příjezd do Plzně a Prahy v ranních, do Brna v dopoledních hodinách.
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LiChTENŠTEjNSKO • ŠVÝCArSKO • iTÁLiE

ZE SUBTROPICKÉHO ŠVÝCARSKA K VRCHOLŮM ČTYŘTISÍCOVEK
s jízdou Bernina Expressem – jediným panoramatickým vlakem jedoucím po ledovci!
vaduZ • JungFrauJoch • trÜmmeLbašské vodoPádY • tÄsch • Zermatt • maLý
matterhorn • gornergrat • saas taLL • hohsaas • simPLonPass • Lugano •
bernina exPress • berninaPass • svatý mořic • chantareLLa
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• Polopenze v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5). Cestou do
Švýcarska se zastavíme v hlavním městě Lichtenštejnského
knížectví – ve Vaduzu, jemuž dodnes dominuje hradní sídlo
panovníka zbudované již ve 13. století. Během zastávky nahlédneme do nejstarší části města pyšnící se galeriemi s díly
největších mistrů štětce a vyhlášenými muzei. Po krátké procházce odjedeme na ubytování v oblasti Jungfrau. Nocleh.
2. den: Po snídani přejedeme po břehu Brienzského jezera
do oblasti nejvyšších vrcholků Bernských Alp. Ozubnicovou
železnicí vyjedeme až na Jungfraujoch (3.454m) do nejvýše
položené železniční stanice v Evropě. Z vyhlídkové terasy si
vychutnáme jedinečný pohled na sněhem pokryté vrcholy
a Aletschský ledovec, který byl pro svou pozoruhodnou délku
cca 23km zařazen na seznam UNESCO. Velkým lákadlem je
v ledovci vysekaný obrovský ledový palác ozdobený modravě
nasvícenými sochami z ledu i expozice k historii stavby. A nesmíme se zapomenout ponořit do fascinujícího světa čokolády Lindt, nejvýše položené prodejny čokolády na světě, jejíhož
otevření se zhostil fenomenální švýcarský tenista R. Federer.
Další atrakcí Jungfrau regionu jsou Trümmelbašské vodopády – společně se podíváme na deset vodopádů uvnitř skalního
masívu. Výtah vyveze návštěvníky na osvětlenou galerii pod
zemí, odkud je možné zblízka vidět dunící kaskádu. Večer se
vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme kolem Thunského jezera do
Kanderstegu, kde i s autobusem najedeme na železniční
podvozky a během 30minutové jízdy tunelem si ušetříme

několikahodinovou objížďku alpských velikánů. Z konečné
stanice Goppenstein se dostaneme do vesničky Täsch, kde
zanecháme náš autobus a místními elektromobily přejedeme
do střediska Zermatt, města bez automobilového provozu,
které se nachází na úpatí magické a nejkrásnější hory Evropy – Matterhornu. Můžeme si zvolit výjezd lanovkami na Malý
Matterhorn (3.884m) s výhledem na blízký Matterhorn a při
dobré viditelnosti s dohledem až na Mont Blanc a Jungfrau
nebo výjezd zubačkou na Gornergrat (3.090m) s výhledem
na nejvyšší horský masiv Švýcarska – masiv Monte Rosa a na
ledovce. V podvečer odjedeme na ubytování do údolí čtyřtisícovek Saas Tall. Nocleh.
4. den: Po snídani vyjedeme kabinovou lanovkou ze Saas
Grund na Hohsaas, kde budeme mít přímo před očima panorama horských velikánů nad Saas-Fee. Poté budeme projíždět
krásnou alpskou silnicí, kterou nechal zbudovat Napoleon
Bonaparte, do Simplonského průsmyku. Přes Domodossolu
se dostaneme do italského kantonu Ticino, do strhující krajiny
kontrastů zelených palem a sněhem pokrytých ledovců. Zavítáme do Lugana, metropole švýcarské riviéry u stejnojmenného jezera, které je obklopeno palmami a horskými štíty. Ubytujeme se v italském Tiranu.
5. den: Po snídani nastoupíme cestu vlakem Bernina Express
k ojedinělé podívané pod dohledem majestátního vrcholku Piz
Bernina (4.049 m). Přes atraktivní průsmyk Bernina a nejfotografovanější most Švýcarska dojedeme do mondénního letoviska Svatý Mořic (1.856 m). Zde se vydáme na nenáročnou
procházku po Květinové stezce k chatě Heidi a vyhlídkovému
bodu Chantarella (2.005 m). Zdatnější turisté budou pokračovat přes Corviglia (2.486m) a Morguns (2.278m) zpět do Sv.
Mořice trasou Pohádkové cesty nebo přes vesničku Celerina
na terénních koloběžkách. Za hezkého počasí můžeme také

Č. zájezdu
SV0717

Termín
17. 07.–22. 07.

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• zpáteční lanovku Saas Grund–Hohsaas
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000Kč (omezené množství)
• vlak bernina express ii. třída, tirano–sv. mořic
1.300 Kč (dítě do 16 let) 860Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
vyjet pozemní a kabinovou lanovkou na Piz Nair (3.097 m),
odkud se rozevírá překrásné panorama na východní i západní
část švýcarských Alp. Poté se vydáme na cestu zpět.
6. den: V ranních hodinách přijedeme do ČR.
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ŠVÝCArSKO • NĚMECKO • rAKOuSKO

S KARTOU DO TŘÍ ZEMÍ U BODAMSKÉHO
JEZERA A DO KRAJE HEIDI
bregenZ • sÄntis • aPPenZeLL • vLáČek Z heiden do rorschach •
stein am rhein (unesco) • meersburg • PiZoL • heidiLand • PFÄnder • Lindau
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
• Lanovky, vstupy, atrakce a polopenze v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, přes Prahu a Plzeň do Rakouska (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1,
2, 3, 5). V podvečer přijedeme do hlavního města Vorlarlberska
Bregenz, které se nachází přímo u břehu třetího největšího
jezera ve Střední Evropě. Město vznikalo postupně kolem
středověkého jádra a Martinské věže, která je symbolem
města. Z toho také vychází současná silná stránka zemského
hlavního města Vorarlberska, moderní architektura. Bregenz
se stal centrem zájmu mezinárodní architektury. Své stopy
zde zanechali takoví architekti jako Hans Hollein, Jean Nouvel
a Peter Zumthor. Možná ještě důležitější než slavná jména je
však samotný kroužek „Vorarlberských architektů“. Jejich rukopis – dřevo ve strohém moderním stylu – je viditelný už léta
v celém okolí. Prohlédneme si také tzv. Jezerní scénu, která je
dějištěm oper v letních měsících. Na okraji města v klidném
prostředí nedaleko jezera se také ubytujeme. Večeře.
2. den: O břehy Bodamského jezera se dělí tři státy. My ale
chceme vidět šest států, a proto vjedeme do Švýcarska
a krásnou krajinou přijedeme pod vrchol majestátní hory
Säntis. Gondolovou lanovkou (v kartě) vyjedeme do výšky
2.502 m, odkud se nám rozevře výhled současně do Švýcarska,
německa, rakouska, Lichtenštejnska, Francie a itálie. na vrcholku se nachází panoramatická restaurace a více než 100 let
i měřící stanice. Säntis, coby nejvyšší viditelný bod, nás bude
provázet během celého putování kolem Bodamského jezera.
Poté už budeme směřovat do nejtradičnější švýcarské vesnice
Appenzell, kde se dříve na hlavním náměstí hlasovalo šavlemi,
a věřte či nevěřte až do dnešních dnů zvednutím ruky. Projdeme se uličkami s malebnými dřevěnými domy a můžeme také
navštívit místní folklórní muzeum se sbírkami výšivek, oděvů
a ukázkami tesařských prací (v kartě). V městečku Heiden
navštívíme muzeum Henry Dunanta, zakladatele Červeného
kříže (v kartě). V domě, kde žil 18 let, se seznámíme s jeho životem, prací, jeho vizemi, ale také uvidíme Nobelovu cenu i film
o jejím nositeli. Ke Švýcarsku patří vlaky, a tak i my nasedneme na malý vyhlídkový vláček, který nás malebnou krajinou
přiveze až do přístavního městečka Rorschach (v kartě), kde
si necháme čas na kávu nebo skleničku a pozorování jachet
a plachetnic na promenádě u jezera. Uvidíme i lázeňský domeček, který na kůlech vstupuje do jezera a také hrad Wartegg,
dnes hotel, kam se uchýlila císařovna Zita se svým manželem
po pádu monarchie. Na večeři přijedeme do našeho hotelu.
3. den: Po snídani pojedeme po švýcarské straně jezera. Naší
první zastávkou bude nejkrásnější „skanzen“ švýcarského středověkého města Stein am Rhein. Jako v pohádce se budeme cí-

tit na Radničním náměstí, obklopeni nádhernými renesančními
domy ze 16. století s arkýři a barevnými fasádami. V Kreuzlingen – německé části Kostnice si vyfotíme kámen, kde byl upálen Mistr Jan Hus a poté se již nalodíme i s naším autobusem na
trajekt a budeme se těšit plavbou k protější německé straně
jezera. Přivítají nás plazící se vinice na mírných svazích padající do jezera. Po připlutí do překrásného barokního městečka
Meersburg budeme mít čas ochutnat některou z místních
specialit a vybrat si z množství lákavých restaurací a venkovních zahrádek v labyrintu uliček s hrázděnými a malovanými
domy. Můžeme si také zvolit, zda navštívíme středověký hrad
(v kartě) nebo nový renesanční palác (v kartě), které jsou hlavními lákadly města. A nesmíme také zapomenout ochutnat
Müller Thurgau – víno Bodamského jezera. Abychom si užili
i kouzlo nasvíceného pitoreskního městečka plného kaváren,
hospůdek a předzahrádek s vonícími specialitami, zdržíme se
až do večerních hodin. V pozdních večerních hodinách návrat
do našeho hotelu.
4. den: Po snídani se opět podíváme do Švýcarska. Z Wangs
vyjedeme kabinovými lanovkami na vrchol Pizol (v kartě)
(2.844m) do nádherné oblasti Heidina kraje. Sotva někde
zažijeme takovou mnohostrannost přírody a potkáme třeba
sviště horského nebo kozorožce. Za jasného počasí se nám
nabídne jedinečný panoramatický výhled z Pizolu až na Rheintal k Bodamskému jezeru, nebo až ke slavnému horskému hřebeni Churfirsten. Pojedeme do kraje Heidi – a kdo by neznal
osudy tohoto malého děvčátka z knihy Heidi děvčátko z hor,
která byla přeložena do více než padesáti jazyků… Podíváme
se spolu do vesničky Heididorf u Maienfeldu. Přeneseme se
v čase zpět do švýcarského horského světa 19. století a navštívíme původní „Heidihaus“ (cca 10 CHF), dům dívenky Heidi,
který je zařízen přesně podle předlohy z knihy a prožijeme její
příběh a osud její autorky Johanny Spyri, kterou tento kraj inspiroval k napsání světoznámého příběhu. Odpoledne se vrá-

Č. zájezdu
BH0905

Termín
05. 09.–09. 09.

Cena
11.690Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• kartu zahrnující vstupy dle programu
(lanovka Säntis, muzeum Alpenzell, muzeum Heiden,
vláček do Rorschach, hrad a palác v Meersburg,
lanovka Wangs, lanovka Pfänder)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.990Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány
karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017).
V případě změny bude program upraven.
tíme přes Lichtenštejnsko k Bodamskému jezeru. Po návratu
do Bregenzu vyjedeme gondolovou lanovkou na 1.064m vysokou horu Pfänder (v kartě) a budeme mít možnost vidět nádherné panorama. Od švýcarských hor, přes Bodamské jezero,
až k německé oblasti Allgäu a velikánům pohoří Bregenzského
lesa. Z ptačí perspektivy uvidíme také jezerní scénu, kde se
v létě pořádají opery přímo na jezeře. Možnost procházek
nebo občerstvení v horské chatě i s nákupem sýrů nebo místní
pálenky. Na večeři se vrátíme do hotelu.
5. den: Po snídani se s Bodamským jezerem rozloučíme jezerní
perlou – město Lindau se nachází na ostrově a budeme žasnout
nad jeho pitoreskní krásou. Nový maják z 19. století skýtá ohromující výhled na jezero a Alpy. Mramorový bavorský lev naproti
je symbolem města. Ve svém volnu před odjezdem budeme
mít dostatek času projít si náměstí a uličky s gotickými a renesančními domy s překrásnými freskami. Všude nás budou lákat
kavárny a venkovní zahrádky k ochutnávce vína, piva, nebo výborného jídla. i nám se bude stýskat, že tuto překrásnou oblast
u jezera opouštíme, ale čeká nás cesta domů… Do Plzně, Prahy
přijedeme v pozdních večerních, do Brna nočních hodinách.
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ŠVÝCARSKO

SAAS-FEE – PERLA ŠVÝCARSKÝCH ALP
s kartou Saas Fee

FurkaPass • rhônegLetscher • saas-Fee • sPieLboden • gLetschergrotte •
hohsaas • kreuZboden • FurggstaLden • mattmark • FeLskinn • metro aLPin •
mitteLaLLaLin • ice PaviLion • hannig • bern
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě
v hotelu 3* s polopenzí!
• Lanovky v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5, 6 – mimo Hradec Králové). Odpoledne pojedeme přes Furkapass (2.436 m),
jeden z nejvýše položených průsmyků Švýcarska. Zastavíme se
na vyhlídce hotelu Belvedere, v jehož sousedství se nachází turistický magnet této oblasti – ledovec Rhônegletscher. Pokračovat budeme do údolí Saastal. Přijedeme do světoznámého
horského střediska Saas-Fee (1.800 m) obklopeného 13 štíty
čtyřtisícovek a 9 ledovci, kde se v pozdních večerních hodinách
ubytujeme pro celý náš zbývající pobyt. Nocleh.
2. den: Po snídani vyjedeme novou desetimístnou gondolovou lanovkou na Spielboden (2.448m) (v kartě). Pod konečnou stanicí lanovky s krásnými výhledy do okolí se nachází
sviští ráj. Jde o oblast, kde žije volně kolonie sviště alpského.
Tito svišti se nebojí lidí, nechají se pohladit i nakrmit. Dolů do
údolí sejdeme po úzké turistické stezce podél ledovce a dále
po hřebeni panoramatickou cestou přes jezero u horské chaty Gletschergrotte, kde se můžeme občerstvit (cca 2,5 hod.).
Zájemci se mohou vrátit lanovkou. Odpoledne budeme mít
volno k procházkám a relaxaci. Pro zdraví prospěšná bude
jistě Kneippova stezka. Odvážnější z nás se mohou oddat
adrenalinové zábavě v Adventure Forest s 280m dlouhým
přeletem v závěsu na laně nad říčkou Fee-Vispe (cca 31 CHF).
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani sjedeme autobusem do Saas-Grund a kabinkovou lanovkou vyjedeme do výšky 3.146m do konečné
stanice Hohsaas (3.200m) (v kartě), kde budeme mít přímo

před očima panorama horských velikánů nad Saas-Fee. Nad
stanicí lanovky se projdeme naučnou stezkou „18 Viertausendern“ (18 čtyřtisícovek). Každému z těchto vrcholů je věnováno
zastavení v podobě kamenné mohyly s nejrůznějšími informacemi a zajímavostmi. Poté sjedeme do mezistanice Kreuzboden (2.405 m) (v kartě), a necháme se okouzlit překrásnou přírodou v podobě alpské květeny, malého jezírka a nám již známých horských zvířátek – svišťů. Zdatnější turisté se vydají na
cca 3,5 hod. procházku tzv. alpskou květinovou cestou, která
vede přes Almagelleralp k horní stanici lanovky Furggstalden
a odtud dále do Saas Almagell. Ostatní sjedou k autobusu do
Saas Grund, odkud budou pokračovat k lanovce, která je vyveze na Furggstalden (1.885 m) (v kartě), kde se mohou občerstvit v horském hotelu a z terasy obdivovat krásu velehor. Poté
se všichni společně vydáme k přehradě Mattmark (2.197m)
s nejvyšší sypanou hrází ve Švýcarsku, která je obklopena
nádhernou krajinou, ale také spojená s velkou tragédií, která
se zde stala před více jak 50 lety a při které zahynulo několik
desítek dělníků. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme lanovkou Felskinn (3.000m)
(v kartě), a odtud se vydáme podzemní dráhou Metro Alpin
(cca 45 CHF), která je nejvýše položeným metrem na světě.
Přijedeme do ledovcového areálu Mittelallalin (3.500 m). Tunel
je proražený do úbočí hory Allalinhorn, měří 1.749 metrů a překonává výškový rozdíl 476 metrů. Na Mittelallalinu, z nejvýše položené otáčivé restaurace na světě, se nám naskytne nezapomenutelný zážitek v podobě úchvatného panorama horských velikánů sahajících od Allalinu a Weisshornu až po masiv Jungfrau.
Najdeme zde také největší umělou ledovcovou jeskyni na světě
Ice Pavilion (5.500 m2) (cca 10 CHF) postavenou glaciologem Benediktem Schnyderem. Ledové sochy a tajemné modré světlo
vytvořené slunečními paprsky pronikající ledovou masou nabízí
pohled do fascinujícího světa věčného ledu. Během prohlídky
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Č. zájezdu
SF0807

Termín
07. 08.–12. 08.

Cena
14.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• lanovky v údolí Saastal (vyznačeno v textu)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány
karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017).
V případě změny bude program upraven.
nahlédneme pod pokličku vědeckého zkoumání ledovců a zjistíme, jak byly vytvořeny a jak probíhá jejich výzkum. Vyhlídky
nám také umožní nahlédnout do nitra ledovce. Zájemci mohou
podniknout z konečné stanice lanovky Felskinn túru nad střediskem Saas Fee – půjdeme kolem stád pasoucích se kozorožců až
k horní stanici lanovky na Plattjen. Milovníci lyžování si mohou
tento den zapůjčit vybavení a vyrazit si zalyžovat na skvěle upravené sjezdovky. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani si uložíme zavazadla do autobusu a vydáme
se lanovkou na Hannig (2.350m) (v kartě), abychom si naposledy vychutnali ledovcové panorama a rozloučili se se světem
fascinujících a zároveň neúprosných horských velikánů. Zpáteční cestu si můžeme zpestřit jízdou na terénních koloběžkách (10 CHF), sejít pěšky (cca 1,5 hod.) nebo se vrátit lanovkou. V odpoledních hodinách se zastavíme v Bernu (UNESCO),
hlavním městě Švýcarska, přezdívaném také město medvědů.
Křivolaké staré město je orámováno řekou Aaare a nabízí
úchvatné pohledy na Alpy. Domy z vápence se středověkými
podloubími, renesanční kašny s pestrobarevnými sochami
i katedrála jsou jen několika z mnoha důvodů, jež řadí město
mezi skvosty středověké evropské architektury. V podvečerních hodinách se již vydáme na cestu domů.
6. den: V ranních hodinách přijedeme do Plzně, Prahy, následně do Brna.

ŠVÝCARSKO

ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNIČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Poschiavo • PrůsmYk bernina • Lago bianco • sv. mořic • PrůsmYk aLbuLa •
tieFencasteL • davos • FurkadamPFbahn • gLetsch • reaLP • schatZaLP • chur •
arosa • FiLisur • goLdau • mt. rigi • vitZnau • vierwaLdstÄttersee • LuZern
• ubytování na jednom místě!
• Polopenze v ceně!
1. den: V odpoledních hodinách vyjedeme z Brna, Prahy, Plzně
(další nástupní místa viz str. 5, trasy 5, 9, 10, svoz Ostrava, Olomouc 400 Kč). Průjezd Německem do Švýcarska.
2. den: Ráno vyjedeme průsmykem Julier (2.284 m), který
využívali již Římané, a po krátké zastávce sjedeme do údolí
Engadin, odkud se přes další průsmyk Bernina dostaneme do
údolí Val di Poschiavo. Prohlédneme si známý kruhový viadukt
Brusio a poté odjedeme do Poschiava u stejnojmenného jezera.
Odtud se dostaneme vlakem po trase Bernina Expressu přes
množství viaduktů do průsmyku Bernina (2.238 m), ve kterém
se uprostřed velehor rozprostírá jezero Lago Bianco. Odtud odjedeme do noblesního lázeňského letoviska Sv. Mořic. Vlakem
se vydáme po trase Glacier Expressu přes průsmyk Albula
do Tiefencastelu – cesta vede téměř 6km dlouhým tunelem
Albula a přes množství tunelů a viaduktů až ke světoznámému
viaduktu Landwasser dlouhému 136m. Železnice přes tyto dva
průsmyky jsou zapsány na seznamu UNESCO. Odjezd do Davo-

su (1.560 m), nejvýše položeného švýcarského města, ubytování
v hotelu Ochsen přímo v centru, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani budeme stoupat do průsmyku Oberalp
(2.044 m), v jehož blízkosti pramení Rýn. Odtud sjedeme do
Andermattu a po krátké cestě do Realpu začneme stoupat
mnoha serpentinami do průsmyku Furka (2.431 m). Cestou dolů se nám otevře pohled na ledovec Rhonegletscher
s prameništěm Rhony, vesničku Gletsch a v pozadí vinoucí
se cesta do průsmyku Grimsel. Poté podnikneme více než
dvouhodinovou jízdu historickou ozubnicovou železnicí „Furkadampfbahn“ po trase z Oberwaldu do Realpu. Vagony jsou
taženy historickou parní lokomotivou a cestou nás bude čekat
spousta mostů a tunelů. Vlak jede do Gletsche v horském kotli
pod průsmyky Grimsel a Furka, pak okolo ledovce Rhony až
do průsmyku Furka (2.163 m). Odtud začneme klesat a hluboká
údolí přejíždět po mostech, z nichž některé jsou kvůli lavinám
v zimním období originální „skládací“ konstrukce. V cílové
stanici Realp na nás bude čekat autobus. Návrat do hotelu,
večeře. Po večeři procházka po Davosu a výjezd lanovkou na
Schatzalp (1.861 m), ze kterého se nám otevře nádherný rozhled na Davos a okolní hory. Nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme přes Klosters do Churu – centra
kantonu Graubünden a nejstaršího sídla ve Švýcarsku, kde
první nálezy lidského osídlení jsou staré přes pět tisíc let.
Vlakem vyjedeme do horské Arosy (1.742m) – cestou budeme
stoupat o tisíc výškových metrů, množstvím serpentin, mostů a tunelů a zlatým hřebem je přejezd viaduktu Langwieser.
Prohlídka Arosy, jednoho z nejznámějších a nejvyhledávanějších švýcarských horských středisek, které se nachází na
jižních svazích hory Weisshorn. Vlakem se vrátíme do Churu,
které je sídlem biskupství již od středověku, a prohlédneme si
historické centrum. Cestou do Filisuru se zastavíme u kamenného železničního mostu Solisbrücke nad hlubokou soutěskou
a těsně před Filisurem se projdeme přímo pod impozantními

Č. zájezdu
SD0704

Termín
04. 07.–09. 07.

Cena
11.990Kč

SD0808

08. 08.–13. 08.

11.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi
• vlakové jízdné Filisur–Davos, lanovku na Schatzalp
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.000Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Doporučená výměna na vlaky a loď 192 CHF.
oblouky viaduktu Landwasser – s trochou štěstí bude zrovna
projíždět i Glacier Express. Vlakem z Filisuru přejedeme do
Davosu a cestou překonáme i nejvyšší viadukt v celé Rhétské
dráze Wiesen – je 210m dlouhý a téměř 90m vysoký. Návrat
do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani pojedeme kolem jezera Walensee do Goldau.
Výjezd ozubnicovou železnicí na vrchol Rigi (1.798 m), mýtickou
horu Švýcarů. Z vrcholu je nádherný rozhled na švýcarské Alpy,
město Luzern a jezero Vierwaldstättersee. Nejstarší ozubnicovou železnicí Evropy sjedeme do lázeňského městečka Vitznau
na břehu jezera. Podnikneme lodní výlet po jezeře Vierwaldstättersee s nádhernými výhledy na okolní hory a masiv Pilatus
do Luzernu. Prohlédneme si středověkou část tohoto malebného města na březích řeky Reuss a dochované hradby s devíti
věžemi, které se svou délkou 870m řadí k nejlépe dochovaným
hradbám ve Švýcarsku. A opomenout nesmíme ani nejstarší
krytý dřevěný most v Evropě – Kapličkový most i druhý krytý
most Spreuerbrücke, mezi nimiž se nachází nádherný barokní
jezuitský kostel. Naše putování zakončíme u známého Lvího paD
mátníku a poté se již vydáme na cestu zpět do ČR.
6. den: Návrat v ranních hodinách.
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ŠVÝCARSKO – TURISTIKA

OKOLO MONT BLANC
bern • veveY • LeYsin • PraFandaZ •
coL du PiLLon • scex rouge • gLacier
des diabLerets • Les diabLerets •
chamonix • La FLégere • PLan PraZ •
emosson • rochers de naYe •
montreux • chiLLon • coL des
mosses • Pic chaussY • kukLos •
LAC D'ai • tour d'ai • Lac de maYen
• Poznávací zájezd s turistikou.
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s bazénem!
• Polopenze v ceně!
1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 5, 9, 10, svoz Ostrava,
Olomouc 400 Kč).
2. den: Ráno nás čeká prohlídka hlavního města Švýcarska
historického Bernu (UNESCO) a o něco později se zastavíme
v mondénním Vevey na břehu Ženevského jezera, kde se projdeme po promenádě s populární sochou Charlese Chaplina
a památníkem Jana Palacha. Odtud budeme pokračovat do
Leysin na nádherné horské terase. Ubytujeme se v hotelu
Central Residence & Spa, hotel disponuje relaxačním centrem s bazénem, vířivkou, saunou a párou. Před večeří ještě
podnikneme vycházku na panoramatickou vyhlídku Prafandaz
s vyhlídkou na Ženevské jezero. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme přes Les Diablerets do průsmyku Col du Pillon (1.546 m), odkud s námi gondolová lanovka
vystoupá na vrchol Scex Rouge (2.940 m). Od vrcholové restaurace, kterou navrhl známý architekt Mario Botta, je nádherný kruhový rozhled na Mont Blanc, Matterhorn i Jungfrau.
Vydáme se na bezpečnou vycházku po ledovci Glacier des Diablerets až ke skalní věži quille du diable a pak zpět lanovkou
do průsmyku Col du Pillon. Odtud budeme sestupovat kolem
krásného vodopádu do Les Diablerets a po procházce se vrátíme do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do údolí Rhony a z Martigny se
přes průsmyky Col de la Forclaz (1.526m) a Col des Montets
(1.461m) dostaneme do věhlasného Chamonix pod nejvyšší
horou Evropy Mont Blanc. Gondolovou lanovkou vyjedeme
na plošinu La Flégere, která je přírodním vyhlídkovým balkonem na oblast Mont Blanc a Chamonix. Procházka po vrstevnici nás přivede do mezistanice Plan Praz a lanovka zpět do
Chamonix, které si prohlédneme. Cestou zpět se zastavíme
u přehrady Emosson v oblasti masivu Dents du Midi. Návrat
do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani přejedeme do luxusního Montreux, z jehož
centra nás ozubnicová železnice vyveze na vrcholek Rochers
de Naye (2.045 m), do ráje alpské květeny a svišťů s kruhovým
rozhledem na švýcarské a francouzské Alpy i rozlehlé Ženevské jezero. Zajímavostí je tzv. Sviští ráj – žije zde až 14 druhů

Č. zájezdu
MB0817

Termín
17. 08.–24. 08.

Cena
14.590Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• vstup do relaxačního centra s bazénem v hotelu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 4.000Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Doporučená výměna na lanovky 129 CHF + 17 €.
svišťů, které lze díky kamerám pozorovat přímo v norách.
Ozubnicovou železnicí sjedeme do mezistanice Caux, odkud
sejdeme do Montreux, kde se projdeme kolem mondénních
hotelů a dále po promenádě podél jezera lemované palmami
až k mohutnému vodnímu hradu Chillon. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
6. den: Po snídani vystoupáme průsmykem Col des Mosses
(1.445m) k jezeru Lac Lioson a dále na Pic Chaussy (2.351m)
s kruhovým rozhledem, kterému opět dominuje Mont Blanc.
Z vrcholu sestup zpět do průsmyku. Návrat do hotelu, večeře,
nocleh.
7. den: Po snídani se vydáme ke kabinové lanovce, která nás
vyveze k otáčivé restauraci Kuklos, odkud se budeme kochat
panoramatickými pohledy od Eigeru přes Matterhorn až
k Mont Blanc. Další naše kroky povedou dolů k jezírku Lac d'Ai
a pak opět vystoupáme výše do sedla pod skalní věží Tour d'Ai,
kde se před námi jako na dlani objeví Ženevské jezero. Dále
budeme sestupovat do Leysin okolo jezírka Lac de Mayen pod
stejnojmennou skalní věží. Cestou budeme míjet mimořádně
zajímavé skalní útvary. Večer odjedeme do ČR.
8. den: Návrat do ČR v ranních až dopoledních hodinách.
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MATTERHORN

okolo nejkrásnější hory Evropy
PrůsmYk grimseL• oberwaLd • visP •
Přehrada mattmark • Zermatt •
schwarZsee • hÖrnLi hÜtte •
saas Fee • mitteLaLLaLin • hannig •
sunnegga • FindeLn • FeLskinn •
Ledovec chessJen • saas grund •
hohsaas • kreuZboden •
aLmageLLeraLP • ženevské JeZero •
MONTREUX
• Poznávací zájezd s turistikou.
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*!
• Polopenze v ceně!

1. den: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 5, 9, 10, svoz Ostrava,
Olomouc 400 Kč).
2. den: Ráno vyjedeme do průsmyku Grimsel s nádherným
výhledem na Bernské a Walliské Alpy. Pojedeme přes Gletsch
s výhledem na Rhonský ledovec pod průsmykem Furka
a v Oberwaldu si prohlédneme historický parní vlak Furkadampfbahn. Odtud se vydáme po proudu řeky Rhony do Vispu,
odkud budeme stoupat hlubokými údolími Vispertal a Saastal
k přehradě Mattmark s nejvyšší sypanou hrází ve Švýcarsku.
Podnikneme turistický okruh okolo přehrady pod mohutnými
vrcholy čtyřtisícovek a pohodlným sestupem dojdeme do hotelu Monte Moro v Saas Almagell. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Täsche v údolí Mattertal
a dále zubačkou do Zermattu, nejbohatšího a snad i nejmalebnějšího alpského letoviska. Kvůli klidu a čistému vzduchu
je zde pro hosty doprava zajišťována pouze elektromobily.
Projdeme se mezi dřevěnými domy a luxusními hotely až ke
kostelu, kde se nám otevře první pohled na mohutnou skalní
pyramidu Matterhornu. Kabinovou lanovkou vyjedeme k horskému jezeru Schwarzsee (2.583m) přímo pod Matterhornem a potěšíme se pohledem na tuto nezaměnitelnou horu
i na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosu na pozadí dalších
čtyřtisícovek. Půjdeme ve stopách dobyvatelů Matterhornu
až k horské chatě Hörnli (3.260 m), odkud všechny expedice
zahajují výstup k jeho přemožení. Po odpočinku a pokochání
se pohledem na hluboko ležící Zermatt a věnec čtyřtisícovek
nad ním sestoupíme z Hörnli Hütte k jezeru Schwarzsee, kde
nasedneme na lanovku do Zermattu a odtud se zubačkou
dostaneme zpět k autobusu do Täsche. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
4. den: Po snídani přejedeme do Saas Fee (dopravu v obci
zajišťují opět pouze elektromobily), kde se projdeme mezi
starobylými dřevěnými domky. Odtud nás do výšin vyveze nejdříve lanovka na Felskinn (3.000m) a dále podzemní metro až
na Mittelallalin (3.460 m), kde na nás čeká otáčivá restaurace

ŠVÝCARSKO – TURISTIKA

Č. zájezdu
MT0812

Termín
12. 08.–19. 08.

Cena
13.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 1.000Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Doporučená výměna na lanovky a zubačky 80 CHF.
Cena nezahrnuje pobytovou taxu 7 CHF/os./noc – po
zaplacení je zdarma karta na všechny lanovky v údolí
Saas (4., 6., 7. den kromě Mittelalallin – cena cca 45 CHF).
přímo pod vrcholem Allalinu a především úchvatný výhled na
ledovce a čtyřtisícovky. Po návratu do Saas Fee podnikneme
výstup přes Hohnegg až na Hannig (2.350m) s výhledem na
celé Saas Fee. Cestu zpět nám usnadní lanovka a poté se pohodlnou cestou vydáme ze Saas Fee až k hotelu v Saas Almagell. Večeře, nocleh.
5. den: Po snídani se opět vydáme do Täsche a zubačkou do
Zermattu. Alpským metrem se dostaneme na Sunneggu
(2.288m) s jezírkem Leisee, ve kterém se zrcadlí Matterhorn.
Vystoupíme na Blauherd s výhledem na mohutný štít Weisshornu a po odpočinku budeme sestupovat okolo horských
jezírek Stellisee a Grünsee až do horské vesničky Findeln. Naskytnou se nám krásné pohledy na Matterhorn zrcadlící se na
hladině jezírek a pak nás bude čekat další sestup do Zermattu,
kde se zastavíme u symbolického památníku a hřbitova horských vůdců. Zubačkou zpět do Täsche k autobusu, návrat do
hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani se přemístíme do nám již známého Saas
Fee, z něhož vyjedeme lanovkou na Felskinn (3.000 m), a projdeme se přes ledovec Chessjen až k horské chatě Britania
(3.030 m), kde se pokocháme nádherným pohledem na přehradu Mattmark a průsmyk Monte Moro, kterým vede známá
horská cesta do itálie. návrat do hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani se pohodlnou cestou v údolí vydáme do
Saas Grundu. Kabinová lanovka nás vyveze na Hohsaas
(3.098m) pod mohutným Weissmiesem, odkud se nám naskytnou panoramatické výhledy na protilehlé čtyřtisícovky
a pod nimi na horské terase ležící Saas Fee. Zpět se lanovkou
dostaneme do mezistanice Kreuzboden (2.397m) a odtud se
vydáme po vyhlídkové cestě přes horské louky na Almagelleralp. Během cesty budeme mít panoramatický rozhled na
čtyřtisícovky a ledovce obklopující údolí Saas. Z Almagelleralp sestoupíme do Saas Almagell. Odjíždět budeme údolím Rhony k naší poslední zastávce, kterou bude Ženevské
jezero. Po jezerním břehu lemovaném palmami se projdeme
z luxusního Montreux k mohutnému vodnímu hradu Chillon.
Odjezd do ČR.
8. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

DAVOS – KLENOT
ŠVÝCARSKA NEJEN
PRO BOHATÉ
s kartou Davos-Klosters

davos • schatZaLP • kLosters •
gotschnagrat • ParsennhÜtte •
totaLPsee • weissFLuhJoch •
Parsennbahn • Jakobshorn •
stadLersee • sertig • abirÜgg •
rinerhorn • bergÜn • Preda •
FiLisur • madrisa • ZÜgenhÜttLi •
ÄLPLi • schaFFÜrgLi • weissFLuh •
STRELAPASS
• Poznávací zájezd s turistikou!
• ubytování na jednom místě,
polopenze v ceně!
• Karta Davos-Klosters v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Brna, Prahy,
Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 5, 9, 10, svoz Ostrava, Olomouc 400 Kč). Projíždět budeme Německem do
Švýcarska. Navečer přijedeme do světoznámého lázeňského
městečka Davosu. Ubytujeme se v hotelu Ochsen v centru
a po procházce vyjedeme pozemní lanovkou na Schatzalp
(1.861 m) odkud se nám naskytne okouzlující rozhled na Davos
a okolní hory. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani se vydáme do Klosters, odkud vyjedeme kabinovou lanovkou na Gotschnagrat (2.285 m). Panoramatickou
cestou půjdeme k chatě Parsennhütte (2.200m), dojdeme až
do Meierhofer Tälli a dále budeme stoupat k horskému jezírku
Totalpsee, odkud po menším odpočinku vystoupáme až do
vysokohorského sedla Weissfluhjoch (2.662 m). Ze sedla sjedeme pozemní lanovkou Parsennbahn zpět do Davosu, kde se
projdeme lázeňským parkem k hotelu. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme lanovkou na Jakobshorn
(2.590 m), z jehož vrcholu se pokocháme panoramatickým výhledem na Davos a okolní alpské vrcholky. Sestoupíme k horskému jezírku Stadlersee až do údolí potoka Sertig. Úbočím
vystoupáme na Abirügg (2.105m) a dále po horizontále na
Rinerhorn (2.053 m). Lanovkou a vlakem přijedeme zpět do
Davosu. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani naše putování zahájíme v malebné horské
obci Bergünu na trase železnice do průsmyku Albula. Celá
tato železniční trať až do Svatého Mořice je zařazena do
světového dědictví UNESCO. Vlakem se přes několik tunelů,
viaduktů a galerií dostaneme do Predy, odkud budeme sestupovat zpět do Bergünu po železniční naučné stezce podél trati. Při sestupu se blíže seznámíme se všemi tunely a viadukty,
které se navzájem proplétají a pod nimiž dovádí zpěněná říčka

Č. zájezdu
DK0820

Termín
20. 08.–26. 08.

Cena
14.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• kartu Davos-Klosters (zahrnuje lanovky dle programu)
• vlakové jízdné Bergün–Preda, Filisur–Davos
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 1.000Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Albula. U Filisuru se krátce projdeme přímo pod impozantními
oblouky viaduktu Landwasser a s trochou štěstí bude zrovna
projíždět i Glacier Express. Vlakem z Filisuru přejedeme do
Davosu a cestou překonáme i nejvyšší viadukt v celé Rhétské
dráze Wiesen – je 210m dlouhý a téměř 90m vysoký. Návrat
do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani se vydáme do nám již známého Klosters
a tentokrát vyjedeme kabinovou lanovkou na Madrisu (1.887 m).
Mírným výstupem se dostaneme na Zügenhüttli (2.063m) a po
horizontále až na Älpli (2.034 m). Po odpočinku vystoupáme
do sedla Schaffürgli (2.394m) přímo pod Madrisahornem. Při
sestupu přes Saaser Alp na Madrisu se nám otevřou krásné
pohledy na protilehlý vrchol Weissfluh nad Davosem. Návrat
lanovkou a autobusem do Davosu. Večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjedeme k pozemní lanovce Parsennbahn,
která nás vyveze až na vrchol Weissfluh (2.844m) s nádherným kruhovým rozhledem. Návrat lanovkou do sedla Weissfluhjoch (2.662 m), odkud budeme sestupovat údolím Haupter
Tälli do sedla Strelapass (2.352 m). Po občerstvení sestup po
nádherné panoramatické cestě nad Davosem až do mezistanice Parsennbahn. Návrat do Davosu lanovkou. Ve večerních
hodinách se vydáme na cestu zpět.
7. den: V ranních hodinách přijedeme do ČR.

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 45]

ŠVÝCArSKO • NĚMECKO

OCHUTNÁVKA
ŠVÝCARSKA

s termály a turistikou
LuZern • PiLatus • PLavba Po
vierwaLdstÄttersee • sierre •
sion • Zermatt • maLý matterhorn •
gornergrat • sinnegga • bagnes •
ženevské JeZero • chiLLon • broc •
GRUYERES
1. den: V podvečerních hodinách odjedeme z Prahy (19:00),
Plzně, svoz z Brna (Hradec Králové a Pardubice od 4 osob
zdarma) do Švýcarska.
2. den: Naší první zastávkou bude město Luzern, kde se projdeme středověkým Starým městem se slavným kapličkovým
mostem, nejstarším dřevěným mostem v Evropě. Prohlédneme si městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně
renesanční radnicí a zájemci mohu vyjet nejstrmější ozubnicovou tratí na světě na Pilatus (nutná rezervace v CK), kde se ve
výšce 2.100 m rozevřou překrásné výhledy na Alpy i Luzern.
Ostatní se mohou projet lodí po Vierwaldstättském jezeře
nebo navštívit jedinečné dopravní muzeum, kde se mimo jiné
seznámí s historií a budoucností železnice a poodhalí tajemství nejdelšího železničního tunelu na světě. Přejezd na ubytování k interlakenu, nocleh.
3. den: Po snídani si prohlédneme město vína Sierre s romantickým zámečkem Château Villa ze 16. století, prohlédneme
si vzorovou vinici s jedinečnými místními bílými i modrými
odrůdami jako Chasselas, Arvine nebo Humagne rouge, které
také ochutnáme. Kouzelným údolím Sierre přejedeme do Sionu, kterému dominují dva kopce se středověkými pevnostmi
obklopenými vinicemi. Uvidíme dominantu města – baziliku
Notre-Dame-de-Valére, která se nachází na místě staré římské pevnosti na menším ze dvou kopců nad městem, projdeme
se starou čtvrtí s megality a budeme plnými doušky nasávat
atmosféru tohoto města. Přejezd na ubytování do Leukerbadu, možnost koupání v termálních lázních. Nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme horským vlakem po trase Glacier
Expressu z vesničky Täsch do Zermattu, města bez automobilového provozu, které se nachází na úpatí magické a nejkrásnější hory Evropy – Matterhornu. Můžeme si zvolit výjezd
lanovkami na Malý Matterhorn (3.884 m) s výhledem na blízký
Matterhorn, výjezd zubačkou na Gornergrat (3.090 m) s výhledem na nejvyšší horský masiv Švýcarska – masiv Monte Rosa
a na ledovce, nebo výjezd na Sunnegu, kde můžeme podniknout lehkou turistiku stezkou kolem horských chat s ochutnávkou po Gourmetweg (gurmánské stezce). Po návratu do
Leukerbadu možnost večeře s rösti, nocleh.
5. den: Přejedeme do horského údolí Bagnes, kde vznikají
kvalitní sýry – ty nejlepší pro raclette. Zažijeme zde veselý
festival raclette s ochutnávkami a s nabídkou švýcarských
vín, folklórními vystoupeními a pokud bude počasí přát, tak
i s přehlídkou nazdobených horských černých bojovných

Č. zájezdu
OS0918

Termín
18. 09.–23. 09.

Cena
10.690 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.400 Kč
• 1× večeře s rösti cca 30 CHF
• 1× oběd s raclette cca 27 CHF
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
krav. Možnost oběda s raclette s výběrem typických uzenin a horských sýrů. U Ženevského jezera si prohlédneme
nejfotografovanější švýcarský hrad Chillon vypínající se na
strmém skalnatém ostrohu, přejedeme do sladkého království v Broc, kde v čokoládovně Callier budeme moci ochutnat
tento originální sladký suvenýr. Naše putování zakončíme
v snad nejkrásnější švýcarské vesnici Gruyeres s hradem,
kde v kavárně H. R. Gigera – autora výpravy filmu Vetřelec –
můžeme ochutnat vyhlášené speciality jako sladký meringues s dvojitou šlehačkou nebo místní speciality se slavným
sýrem Gruyéres. Poté se vydáme na cestu do ČR.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.

[ 46] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

TO NEJLEPŠÍ
Z BAVORSKA

s výjezdem na nejvyšší vrchol
Německa Zugspitze
mnichov • oLYmPiJský Park • muZeum
bmw • garmisch-Partenkirchen •
ZugsPitZe • PartnakLamm •
řeZno (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5) do Mnichova, hlavního města německého Bavorska. Velká část Mnichova byla zničena během 2. sv. války, avšak velkolepý renovační projekt znovu obnovil krásu tohoto města, které si v 19.
století vysloužilo přezdívku athény na isaru. Prohlédneme si
historické centrum Marienplatz s novogotickou Novou radnicí s orlojem a s menší Starou radnicí, katedrálu Frauenkirche
s typickými cibulovitými kopulemi. Večer se ubytujeme v hotelu v Mnichově, večeře.
2. den: Po snídani navštívíme Olympijský park, který byl
dějištěm olympijských her, a který je chloubou města –
podíváme se ke stadionům a můžeme také vyjet výtahem
na Olympijskou věž, odkud se nám otevře nádherný výhled
na celé město a za dobré viditelnosti uvidíme i Alpy a nejvyšší vrchol Zugspitze. A nesmíme vynechat opravdovou
lahůdku, která se nachází v blízkosti Olympijského areálu –
muzeum BMW, které tvarem připomíná uzávěr nádrže. Prohlédneme si unikátní expozici, která provází celou historií
vývoje automobilů a motocyklů značky BMW. Projdeme se
také zahradou jednoho z nejkrásnějších zámků v Evropě,
který vyrostl v 17. století kolem vily italského typu. Zájemci
o umění mohou navštívit také některou ze slavných mnichovských galerií – Starou nebo Novou pinakotéku či některé z řady dalších slavných muzeí. Večer volno ve městě
k vychutnání bavorského piva, pivních preclíků nebo vepřové pečeně se zelím.
3. den: Po snídani vyjedeme do nedaleké oblasti Bavorských
Alp. Den totiž strávíme v jedné z nejkrásnějších alpských oblastí, v místě, které je německou vstupní branou do Alp a kde
se konaly zimní olympijské hry – Garmisch-Partenkirchen,
lidově nazývaný Ga-Pa. Tato původně dvě oddělaná města
se spojila až na přání Adolfa Hitlera v roce 1935. Nad městečkem se tyčí nejvyšší hora Německa – Zugspitze (2.950 m),
kterou i my budeme mít možnost zdolat. V prosinci 2017
bude zahájen provoz nejmodernější kabiny s kapacitou pro
120 cestujících. Během několika minut nás kabina vyveze na
vrchol a rázem budeme ve světě 3 ledovců. Panoramatická
terasa nabízí výhled 360° na více než 400 vrcholů ve čtyřech
zemích. Budeme mít možnost procházky, ale i občerstvení

NĚMECKO

Č. zájezdu
ZG0607

Termín
07. 06.–10. 06.

Cena
6.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby

ZákuPY • Česká kamenice • děČín •
PLavba Po Labi • bad schandau •
kÖnigstein • Labské Pískovce •
weesenstein • grossedLitZ • bastei •
Pirna • PiLLnitZ

PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.700Kč
• 2×večeře 990Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
v jedné ze čtyř restaurací. Po návratu do Garmisch-Partenkirchenu a prohlídce skokanských můstků navštívíme jednu
z nejkrásnějších soutěsek v Rakousku Partnaklamm. Večer
návrat do hotelu v Mnichově, večeře.
4. den: Po snídani si pojedeme prohlédnout Řezno, čtvrté
největší německé město. Po kamenném mostě ze 12. století
s nádherným panoramatickým výhledem, který byl inspirací
i při stavě Juditina mostu, přijdeme do historického centra,
které je na seznamu UNESCO. Prohlédneme si katedrálu
sv. Petra z 12. století a zastavíme se i u pamětní desky na
kostele sv. Jana, která připomíná křest čtrnácti českých
knížat v roce 1845. Nesmíme si nechat ujít návštěvu slavné
uzenářské dílny Wurstküche zřízené patrně coby kantýna
pro stavitele mostu. Rothernburské uzenky považují místní
obyvatelé za nejlepší na světě. Severoitalskou architekturu
nám připomene řada starobylých paláců ze 14. a 15. století.
V jednom z nich, v domě s názvem Goliathhaus, pobýval
v roce 1945 Oskar Schindler. Na jižním konci historického
centra objevíme budovy a kostely bývalého kláštera sv.
Jimrama elegantně včleněné do zámeckého komplexu rodu
Thurn-Taxisů. Do Prahy přijedeme v pozdních večerních hodinách, následně do Brna.

CZ

Řezno

TO NEJLEPŠÍ
Z BAVORSKA
Mnichov

Garmisch-Partenkirchen
Zugspitze

KRÁSY A PAMÁTKY
SASKA

D
A

• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
1. den: Odjezd z Brna, Prahy (další nástupní místa viz str. 5, trasy
1, 2, 3) v brzkých ranních hodinách. Naší první zastávkou bude
renesanční zámek Zákupy obklopený anglickým parkem a terasovitou barokní zahradou, kde si budeme moci prohlédnout více
jak dvacet luxusně vyzdobených a bohatě zařízených místností,
které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje
rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále
Ferdinanda Dobrotivého. A nesmíme zapomenout na zámeckou
kapli, kde měl svatbu následník trůnu František Ferdinand d'Este a hraběnka Žofie, čímž se tento zámek navždy zapsal do světové historie. V nedaleké České Kamenici se projdeme jedním
z nejzachovalejších historických městských center severních
Čech, památkovou zónou s téměř 40 objekty od gotiky až po
secesi. Poslední zastávkou bude město mostů na Labi, brána do
Českého Švýcarska, nejníže položené město v České republice –
Děčín. Podíváme se k dominantě města, zámku na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice, kterému se díky rozsáhlé
rekonstrukci navrací jeho bývalá krása, a necháme se okouzlit
neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady, kterou koncem
19. století proslavila jedna z největších a nejkrásnějších sbírek
růží v habsburské monarchii. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani nasedneme na výletní loď a vydáme se na
jedinečnou plavbu po Labi, během které si budeme užívat
nádherná přírodní panoramata s výhledy na dominanty Českého Švýcarska. Cílem naší plavby bude příhraniční městečko
Bad Schandau, které je uznáváno jako nejstarší lázeňské město v Sasku. Během krátké procházky historickým centrem
se seznámíme s nejvýznamnějšími památkami a atrakcemi
města. Poté se vydáme navštívit „Saskou Bastilu“ – pevnost
Königstein, původní středověký hrad patřící českým knížatům, později nedobytná věznice tyčící se na izolované skále
nad Labem. Najdeme zde nejstarší dochovanou německou
kasárnu, hladomornu, první posádkový kostel v Sasku a také
2. nejhlubší studnu v Evropě. A při procházce podél hradeb,
které jsou až 42 metrů vysoké, se nám naskytne fascinující
výhled na labské údolí, Saské Švýcarsko a výběžky východní
části Krušných hor. Zbude-li nám čas, projdeme se k pískovcové věži Barberina, která byla dlouho symbolem Saského
Švýcarska. Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani budeme projíždět chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce, která je tvořena řadou soutěsek a kaňonů obklopených věžemi a masivy místy tvořícími skalní města.

Č. zájezdu
SS0517

Termín
17. 05.–20. 05.

Cena
4.290 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.100Kč
• 3× večeře 620Kč
• plavba Děčín– Bad Schandau 230Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Naše dnešní putování zahájíme na zámku Weesenstein, který
podobně jako perla rostl vrstvu po vrstvě. Přinejmenším 800
let se zde stavělo, bouralo, měnilo a udržovalo a tak vznikla impozantní stavba, která v sobě uchovává stopy stavebních slohů
od gotiky až po klasicismus. Slavnostní sál na půdě, stáje pro
koně v 5. patře, pod tím sklepní prostory a ještě o jedno patro
níže se nacházejí panské pokoje s drahocennými tapetami – co
se architektury týče, zdá se, že je všechno postaveno na hlavu,
neboť stavba se rozrůstala od shora dolů. Zkrátka pro milovníky
labyrintů a překvapení bude tato tajemná rezidence krále Johanna malým dobrodružstvím. Naší další zastávkou budou zahrady
zámku Grossedlitz, které patří mezi nejpozoruhodnější zahradní
areály v Německu. Rozlehlý areál s terasami a se dvěma oranžériemi s více jak 140 pomerančovníky, fontánami, kašnami a dalšími vodními hrami, s více jak 60 pískovcovými sochami, nádhernými širokými průhledy a přesně a pravidelně střiženými živými
ploty je uměleckým dílem zahradního umění a ne nadarmo se mu
přezdívá „Saské Versailles“. Před návratem do hotelu vyjedeme
k světoznámé vyhlídkové plošině Bastei a pokocháme se překrásným panoramatickým rozhledem na bizarní skalní útvary,
skalní hrady i řeku Labe. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani zavítáme do romantického města Pirna,
které je považováno za bránu do Saského Švýcarska. Pohled
na toto město inspiroval známého benátského umělce B. Belotta, zvaného Canaletto, k vytvoření uměleckého díla Jedenáct vedut Pirny a tím se toto malé saské městečko dostalo
navždy do povědomí uměleckého světa. Putovat po stezkách
minulosti budeme při procházce středověkým centrem města
s klikatými uličkami, pyšnými měšťanskými domy s nádhernými štíty a zasněnými vnitřními dvory a s řadou kašen. Okouzlí
nás dochované městské jádro s gotickými portály radnice,
zámkem Sonnenstein, kostelem Panny Marie a Canalettovým domem. Naší poslední zastávkou bude zámeček Pillnitz
zrcadlící se v hladině řeky Labe, který nechal postavit saský
král august ii. silný pro svou milenku, krásnou hraběnku cosel.
Grandiózní zámecký areál s parky je považován za učebnicový
příklad evropského stylu zvaného chinoiserie napodobující
čínský styl, který mísil architekturu Dálného východu s architekturou barokní. Anglická, holandská a čínská zahrada rozlehlého parku vábí k procházkám, oranžérie a skleník s palmami lákají zájemce o botaniku k prohlídkám exotických pokladů,
stejně jako činí proslulá japonská kamélie stará 250 let. Do
Brna přijedeme ve večerních hodinách.
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NĚMECKO • DÁNSKO

NĚMECKÁ HANZOVNÍ MĚSTA A DÁNSKO

Č. zájezdu
HD0731

ceLLe • brémY (unesco) • hamburk • LÜbeck (unesco) • eutin •
kronborg (unesco) • kodaň • roskiLde (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna přes Prahu, od 4 osob svoz Plzeň 400Kč (další nástupní místa viz str.
5, trasy 1, 2, 3, 5 – mimo Plzeň) do Německa. Před příjezdem
na naše ubytování se zastavíme v romantickém Celle s podmanivým historickým jádrem se stovkami hrázděných domů
a půvabným renesančním zámečkem. Cestou se nám možná
poštěstí uvidět i fialově kvetoucí vřesoviště v jeho okolí. Večer dojezd na ubytování.
2. den: Po snídani navštívíme starodávné Brémy (UNESCO),
které se staly členem hanzy již roku 1358. Dnes městu vévodí historické jádro kolem Marktplatzu, kde si prohlédneme velkolepý
dóm, renesanční radnici, půvabné štítové domy nebo cechovní
dům Schütting z 16. století. Odpoledne strávíme v druhém největším německém městě v Hamburku, kdysi vůdčím městě
hanzy. Zamíříme k radnici, jejíž interiéry jsou pýchou hamburské
střední třídy, ke gotickému kostelu sv. Petra a ke kostelu sv. Jakuba, kde se ve fascinujícím interiéru vyjímají největší barokní
varhany v severním Německu. Z náměstí Rathausmarkt budeme
moci dojít noblesní pasáží k rozlehlému městskému jezeru Binnenalster, které vzniklo přehrazením řeky Alster, nebo se podél
jezerních břehů projít po elegantním bulváru Jungfernsteig. Zájemci mohou absolvovat zajímavou vyjížďku lodí v hamburském
přístavišti. Večer se ubytujeme v okolí Hamburku.
3. den: Po snídani nás čeká vyjížďka do města označovaného
jako „Krále hanzy“, do rodiště Thomase Manna, ve středověku
nejvýznamnějšího města na Baltu – do Lübecku (UNESCO). Za
klenoty Lübecku jsou považovány gotický cihlový mariánský
kostel a dóm, Holštýnská brána i nejproslulejší cihlová radnice
v Německu se svými neobvykle řešenými zdmi a věžičkami.
Knihomilové by neměli vynechat dům Buddenbrookových
ukrývající muzeum věnované rodině Mannových a milovníci
sladké mandlové pochoutky návštěvu Niederreger Café, kde
se nachází marcipánové muzeum s marcipánovými socha-

Termín
31. 07.–05. 08.

Cena
12.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem, trajekty
• 4× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby

mi v životní velikosti a kde můžeme nakoupit pravý lübecký
marcipán. Odpoledne budeme projíždět krajinou Holštýnského Švýcarska. Množství malebných domů i paláce vdov nás
okouzlí při zastávce v Eutinu. Scenérie jako z pohádky nás
doprovodí až na konec ostrova Fehmarn, odkud se přeplavíme
do Dánska, kde budeme projíždět ostrovy Lolland a Falster až
na Sjćlland. Večer přijedeme na ubytování u Kodaně.
4. den: Po snídani si uděláme výlet do Kronborgu, jehož proslulý
zámek je dnes po celém světě znám díky Shakespearovi jako
„zámek hamletův“ (unesco). Zámek Frederika ii. je jak elegantním renesančním sídlem, tak i úžasným příkladem středověké
pevnosti. Uvidíme zde renesanční a barokní interiéry s nejatraktivnějším 62m dlouhým tanečním sálem i nádherně zachovalou
kaplí. Většinu dne pak strávíme v hlavním městě. Prohlédneme si
dánskou metropoli Kodaň, sídlo královny, projdeme se nejdelší
pěší zónou světa Stroget až k idylickému přístavu Nyhavn, kde
žil Hans Christian Andersen a kde budeme mít možnost nasednout na lodičku a vydat se po přístavních kanálech až k pohádkové „Malé mořské víle“ i nedaleké historické přístavní pevnosti
Kastellet ze 17. století. Slavnou minulost malého skandinávského
království nám připomenou zámky Rosenborg, Christiansborg
a Amalienborg, který hlídají vojáci v historických uniformách.
Známý zábavní park Tivoli najdou zájemci přímo v centru Kodaně. Večer se vrátíme na ubytování.
5. den: Po snídani pojedeme do univerzitního Roskilde s cihlovou
katedrálou sv. Lukáše (UNESCO), která se stala tradičním pohřebním místem dánských králů, je zde pohřbeno 22 panovníků a 17
královských manželek. Katedrále hrdě konkuruje i další atrakce
Roskilde, tou je expozice vikingských lodí, které byly vyzvednuty
ze dna přilehlého fjordu. Lodě pocházející přibližně z 10. století,
mezi nimi i válečná loď, kterou Vikingové užívali k nájezdům do Anglie, byly podle všeho záměrně potopeny místním obyvatelstvem,
které se tak snažilo ochránit před nepřátelskými nájezdy. Zde
naše putování zakončíme a odpoledne se přeplavíme do Rostocku, odkud budeme pokračovat přes noc jízdou zpět do ČR.
6. den: Návrat do ČR v nočních hodinách.

SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce (palanda) 2.000Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.150Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
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MOSELA A RÝN

Č. zájezdu
RM0505

exkluzivní zájezd nejen pro milovníky vína
šPýr (unesco) • bad kreuZnach • kobLenZ • cochem • bernkasteL •
trevír • oberweseL • heideLberg
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
• Ochutnávky vín a večeře v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5) do Německa. Odpoledne se zastavíme ve starém císařském městě
s tisíciletou tradicí Špýr (Speyer). Podíváme se do císařského
Dómu z 11. století, který je na seznamu UNESCO a je nejvýznamnější románskou památkou v Německu. Nedaleko Dómu
budeme mít možnost navštívit Historické muzeum Falce
s římskými i franckými sbírkami, nálezy z císařských hrobek či
dobovým nábytkem. Jedním z největších lákadel pro návštěvníky je však Vinařské muzeum umístěné v suterénu. Mezi jeho
největší poklady patří 13 metrů dlouhý hroznový lis z roku 1727
a nejstarší známé víno světa, které ukrývá římská nádoba
naplněná ve třetím století. V podvečer se zastavíme na ochutnávku vín a večeři v oblasti lázeňského města Bad Kreuznach,
která je proslulá díky vynikajícímu Rieslingu, Silvanu a Müller
Thurgau. Na ubytování dojedeme do Koblenze, města na soutoku Rýna a Mosely. Náš hotel 3* se nachází v centru města.

2. den: Tento den strávíme v krásném údolí řeky Mosely, které je lemováno terasovitými vinicemi. Nejprve zavítáme do
vinařského městečka Cochem, které se nachází pod siluetou
stejnojmenného hradu. Poté si prohlédneme městečko Bernkastel s hrázděnými domy. Odjedeme do starobylého Trevíru
(Trier) – snad nejstaršího německého města, které bylo údajně
založeno již roku 16 před naším letopočtem samotným císařem Augustem. Dobu římskou připomíná řada památek, např.
Městská brána nebo Královská falc. Podíváme se na poutavé
hlavní trhové náměstí s křížem a kašnou i k Dómu sv. Petra
nebo k sousedícímu gotickému kostelu Panny Marie. Ve vinařství firmy Von Nell si pochutnáme nejen na zajímavém menu,
jehož součástí je i polévka a krém z Rieslingu, ale ochutnáme
i 7 vzorků místních vín. Po večeři se vrátíme do Koblenze.
3. den: Po snídani nás čeká plavba lodí po nejkrásnějším úseku řeky
Rýn. Z paluby lodi můžeme pozorovat romantické zříceniny rytířských hradů (Stolzenfels, Marksburg, Pfalzgafenstein), malebné
obce, vinice a sady nebo pověstmi opředenou skálu Loreley. Vystoupíme v malebném Oberweselu nazývaném „město věží a vína“.
Již z dálky rozpoznáme siluetu města s hradem Schönburg, kostelem Panny Marie vybudovaným z červeného kamene a působivou
městskou hradbou s 16 středověkými věžemi. Moderní architektura v centru města se snoubí s kouzlem starých hrázděných domů.

Termín
05. 05.–08. 05.

Cena
11.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• ochutnávku vín s večeří v Bad Kreuznach
• ochutnávku vín s večeří v Trevíru
• ochutnávku vín 1× Oberwesel
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.800Kč
• loď Koblenz–Oberwesel cca 31 €
(nutná rezervace v CK)
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Prohlédneme si architektonické poklady toto města, které nás
vrátí do středověku, kdy město zažívalo svůj rozkvět. A jak chutná
Riesling z vinic kolem Rýna, se přesvědčíme v místním vinařství.
Večer se vrátíme do Koblenze, kde budeme mít volný večer s možností vybrat si k večeři některou z nábřežních restaurací u Rýna.
4. den: Po snídani se rozloučíme s oblastí Rýna a budeme
směřovat do jednoho z nejkrásnějších německých měst, Heidelbergu, hlavního univerzitního města Německa. Ohromí nás
pohádková kulisa barokního města nad řekou Neckar se vznešenou siluetou zámku bdícím na svahu v 70metrové výšce nad
hladinou řeky. Projdeme se po Starém mostě s osmi oblouky
a do středověkého města s kouzelnými náměstími, kašnami
a slavným kostelem sv. Ducha vstoupíme Mostní branou, která
byla součástí opevnění. V labyrintu uliček s honosnými měšťanskými domy nás to bude lákat k posezení v jedné z mnoha kaváren a restaurací, vinných barů, ale i množství obchůdků se suvenýry. Optimistická studentská atmosféra dosvědčuje, že se
právě nacházíme ve městě, kde ve 14. století vznikla 1. německá
univerzita. Ve svém volném čase můžeme navštívit Heidelberský zámek, v jehož vinném sklípku odpočívá také největší sud na
světě – je zhotovený ze 130 dubových klád, dlouhý více než osm,
široký sedm metrů a pojme 221.726 litrů. V ceně vstupenky je
i jízda funikulární železnicí. Studenty naopak možná zaujme univerzitní muzeum a bývalá studentská věznice, jiní si budou chtít
prohlédnout německé farmaceutické muzeum. Do Plzně, Prahy
přijedeme v pozdních večerních, do Brna nočních hodinách.
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NĚMECKO

BAVORSKÉ KRÁLOVSKÉ ZÁMKY
A BODAMSKÉ JEZERO
Prien • chiemsee • herrensee • herrenchiemsee • ettaL • LinderhoF •
neuschwanstein • bodamsee • kostnice • reichenau (unesco) • oberZeLL •
rýnské vodoPádY • schaFFhausen • FriedrichshaFen • uhLdingen • mainau
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, svoz z Prahy a Plzně do Tábora (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3,
5) do Bavorska do přístavního městečka Prien na břehu jezera
Chiemsee. Odtud pojedeme výletní lodí na ostrov Herrensee,
kde navštívíme první zámek krále Ludvíka bavorského ii. –
Herrenchiemsee. Zámek, nacházející se v nádherném parku
s mnoha fontánami, je právem nazýván „Versailles Bavorska“,
koupil ho totiž král Ludvík ii. s cílem vybudovat zde repliku
tohoto slavného francouzského zámku. Po prohlídce zámku
a zahrad odjedeme na ubytování v předhůří Bavorských Alp.
2. den: Po snídani se zastavíme v benediktýnském klášteře
v Ettalu, kde si budeme moci koupit místní ovocné likéry nebo
klášterní pivo, které zde vyrábějí řeholníci, a jen o pár kroků dále
nahlédneme do místní sýrárny. Poté navštívíme Linderhof, neorokokový zámek bláznivého krále, který obklopuje rozkošná
zahrada posetá romantickými stavbami, jakými jsou například
Maorský stánek, Marocký dům nebo Labutí jezero. Po prohlídce
přejedeme k nejznámějšímu zámku bavorského krále – k pohádkovému Neuschwansteinu, který je nádherně umístěn v podhůří
Alp. Během prohlídky uvidíme Trůnní sál, Pěvecký sál, jídelnu
i další okázalé prostory. Zámek je typickou pohádkovou stavbou
a stal se inspirací pro četné výrobce hraček, knižní ilustrátory
i filmové výtvarníky. Po návštěvě zámku nesoucího řadu historizujících prvků se budeme moci také projít k mostu s hlubokou
roklí a nádherným vodopádem s krásným výhledem do okolí. Navečer se vydáme k Bodamskému jezeru. Dojezd na ubytování.

3. den: Po snídani se projdeme největším městem na břehu
jezera Kostnicí, která je historicky úzce spojená s naší zemí.
Podíváme se do centra města a prohlédneme si Husův dům
a Husův kámen, který označuje místo, kde byl Jan Hus upálen.
Poté navštívíme poloostrov Reichenau (UNESCO), centrum
vzdělanosti v období celého středověku. V blízkém Oberzellu
si prohlédneme románský kostel sv. Jiří s unikátními nástěnnými malbami. Nedaleko švýcarského Schaffhausenu spatříme nejmohutnější vodopády Evropy – Rýnské vodopády.
Vodopády budeme moci obdivovat z několika vyhlídkových
plošin a můžeme také doplout lodí ke skalisku uprostřed vodopádů. Den zakončíme v samotném městě Schaffhausen, jehož uličky jsou ozdobeny kašnami se sochami patronů města
i bájných bytostí. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani budeme opět prozkoumávat břehy Bodamského jezera náležící k nejkrásnějším oblastem celého Německa. Naší první zastávkou bude Friedrichshafen s proslulým
Muzeem vzducholodí. V Uhldingenu si prohlédneme unikátní
skanzen s pravěkými dřevěnými domy na kůlech. Odpoledne
přeplujeme trajektem na ostrov Mainau – známý jako „ostrov
květin“. Ty nejkrásnější se nachází v parku obklopujícím barokní zámek z 18. století. Mimo tisíců druhů květin budeme moci
obdivovat různé druhy palem, citrusovníků, jedinečnou sbírku
55 druhů subtropických „zlatých jablek“ nebo motýlí dům se
stovkami okřídlenců z více jak 20 tropických druhů. Odtud se
již vydáme na cestu zpět do ČR.
5. den: Příjezd do Plzně, Prahy v nočních, do Brna v časných
ranních hodinách.

Č. zájezdu
BZ0620

Termín
20. 06.–24. 06.

Cena
7.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• doprava autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600Kč
• 3× večeře 1.320Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
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NĚMECKO

DRÁŽĎANY, BERLÍN A NĚMECKÉ VERSAILLES
drážĎanY • berLín (unesco) • PostuPim • sanssouci (unesco)
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
1. den: Brna odjedeme v brzkých ranních hodinách (další nástupní
místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4, 5 – mimo Plzeň, svoz Kuřim a Tišnov
zdarma, Blansko 200Kč, Boskovice 300Kč, Žďár nad Sáz. 300 Kč)
do Německa. Naší první zastávkou budou Drážďany – „Labská
Florencie“. Zde budeme obdivovat vrcholy barokní architektury –
obrazárnu Zwinger, Semperovu operu, Nymphenbad, Residenzschloss, katolický dóm Nejsvětější trojice a evangelický dóm Panny marie, jenž byl za ii. sv. války zničen a nyní je zrestaurován do
své původní krásy, a projdeme se po „Balkónu Evropy“ – Brühlsche
Terrasse, vskutku nevšedních a jedinečných terasách. Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování v blízkosti Berlína.
2. den: Snídaně. Dnešní den věnujeme prohlídce staronové
metropole Německa, Berlína (UNESCO). Naše trasa povede
bulvárem Karla Marxe s pompézní stalinistickou architekturou,
zamíříme do bývalé americké zóny, pojedeme kolem bývalé berlínské zdi s grafity – East Side Gallery, přejedeme novogotický
most Oberbaumbrücke se starou linkou metra ze začátku 20.
století a dostaneme se až k přechodu do bývalého východního

Berlína Checkpoint Charlie. Vydáme se k Braniborské bráně,
kde nás přivítá atrakce v podobě skleněné kopule Říšského
sněmu. Okružní jízda bude pokračovat parkem Tiergarten, kolem zámku Bellevue, kulturního fora a největší zvonkohry světa.
Projedeme novou diplomatickou čtvrť s velvyslanectvími z celého světa, na Potsdamer a Leipziger Platz se projdeme místem
s nejmodernější architekturou v Evropě. Dále navštívíme Pergamon muzeum a návštěvu Berlína ukončíme procházkou z proslulé třídy Unter den Linden na Alexanderplatz s 365m vysokou
vyhlídkovou televizní věží. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do nedaleké Postupimi, která
patří mezi nejvyhledávanější německá města. Postupim se
skrývá mezi jezery a lesy na řece Havel a je známá především rozsáhlým komplexem zámků, parků a zahrad ve svém
okolí. My navštívíme park Sanssouci (UNESCO) s mnoha
pohádkovými pavilony, patřící k nejkrásnějším zámeckým
komplexům v Evropě. Zájemci mohou individuálně navštívit
samotný rokokový zámek Sanssouci. Odpoledne se projedeme lodí po jezerech na řece Havel. Během plavby uvidíme
zámky a parky Babelsberg, Glienicke, Pflaueninsel a Cecilienhof, kde byla podepsaná Postupimská konference. Příjezd
do Brna v nočních hodinách.

Č. zájezdu
BD0907

Termín
07. 09.–09. 09.

Cena
4.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.390Kč
• 2× večeře 990Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč

ROMANTICKÉ
VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
za sladkostmi na nejstarší
vánoční trh v Německu

V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa
viz str. 5, trasa 5 – mimo Plzeň, svoz Kuřim a Tišnov zdarma).
V Drážďanech navštívíme nejstarší německý vánoční trh,
kde budeme mít příležitost zúčastnit se tradiční a jedinečné
současné drážďanské štolové slavnosti. Stalo se již tradicí,
že v sobotu před druhým adventem se vzdává hold gigantickou štolou tomuto oblíbenému vánočnímu pečivu. Čeká
nás slavnostní program na jevišti, prominentní hosté a v neposlední řadě pestrobarevný slavnostní průvod s více než
500 aktéry vytváří jedinečnou atmosféru pro tuto unikátní
slavnost. Slavnostní drážďanskou štolu, která váží několik
tun, doprovází na její cestě historickým starým městem štolová dívka, pekaři a cukráři z města, trumpetisté a bubeníci,
vojáci a mnoho dalších účastníků průvodu. Obrovská štola je
rozkrájena na tisíce porcí štolovým nožem dlouhým 1,6 metru a vážícím dvanáct kilogramů. Porce jsou prodávány návštěvníkům slavnosti.
Oblíbený vánoční trh nám nabídne příležitost shlédnout
největší vánoční pyramidu na světě – drážďanskou šestiposchoďovou pyramidu, ochutnat pravý puslnický perník
a další vánoční dobroty. Romantickou procházkou se nám
nabízí možnost koupi dárků. Klasickými suvenýry jsou například dřevěné krušnohorské ozdoby, lužické modrotisky,
samozřejmě nesmí chybět ani originální drážďanská vánoční
štóla tzv. Dresdner Christstollen. Drážďany jsou městem kultury a rozličných požitků, což platí i během vánočních svátků. Probíhá zde několik výstav, které dokonale zapadají do
vánoční atmosféry. Ve zbylém čase doporučujeme navštívit
památky v centru města, mezi kterými by rozhodně neměla
chybět zrekonstruovaná katedrála Frauenkirche, katedrála
Nejsvětější Trojice Hofkirche či světově proslulý Zwinger
(obrazárna starých mistrů, sbírka porcelánu, matematickofyzikální salon).
Ve večerních hodinách odjedeme do ČR. Návrat do Brna v nočních hodinách.

Č. zájezdu
AN1208

Termín
08. 12.

Cena
890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• pojištění léčebných výloh a storna 80Kč
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rAKOuSKO • NĚMECKO • ČESKÁ rEPuBLiKA

BAVORSKÝ LES, ŠUMAVA A PASOV
s plavbou lodí Swarovski

kremsmÜnster • schÄrding • antýgL • modrava • šPiČák • Čertovo JeZero •
steZka korunami stromů • veLký Javor • Pasov • LoĎ crYstaL
• ubytování na jednom místě!
• hotel 3* s bazénem a wellness!
• Polopenze v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) do Rakouska. Naše poznávání zahájíme prohlídkou barokního benediktinského kláštera
Kremsmünster, který byl založen již v 8. století. Zdejší zvláštností je šestnáct patetických soch mramorových andělů od
Michaela Zirna. Během prohlídky si projdeme císařský sál,
který patří ke zdejším nejkrásnějším interiérům, knihovnu čítající více než 100.000 svazků a podíváme se na nejvzácnější
poklady klášterní pokladnice, kterými jsou světoznámý Tassilův kalich, svícny a kříž z počátku 12. století. Zastavíme se také
v galerii obrazů a uměleckých předmětů a prohlídku zakončíme ve zbrojnici. Jako mezi kulisami se budeme cítit v barokním
městečku Schärding. Obklopeni pastelovými domy se budeme toulat uličkami, zámeckým parkem a určitě si nenecháme
ujít příležitost vychutnat si šálek kávy v tomto romantickém
městečku. Večer přijedeme na ubytování do Železné Rudy do
hotelu s bazénem a malými hotelovými lázněmi.
2. den: Dnešní den se budeme věnovat krásám Šumavy. Nejprve se zastavíme v osadě Antýgl, která je tvořena skupinou
roubených i zděných typických šumavských stavení se zvoničkou a kapličkou a je malebně položena na břehu horské řeky
Vydry. Nejkrásnější úsek Povydří začíná právě zde, a tak i my
absolvujeme nenáročnou procházku podél řeky Vydry směrem k Čeňkově pile. Naším cílem bude stylová Turnerova chata
z konce třicátých let minulého století – jediná veřejně přístupná
chata v i. zóně národního parku šumava. Fotografickou za-

stávku si uděláme v Rechle, kde se nachází replika unikátního
historického 72m dlouhého mostu přes Vydru. Poté pojedeme
do samého centra Národního parku Šumava, kde se na soutoku
tří potoků nachází kouzelná osada Modrava, místo známé z románů K. Klostermanna. Zastavíme se u horské Klostermannovy
chaty, dnes hotelu s restaurací. Možnost procházky mezi typickými šumavskými staveními i k nedalekému mini pivovaru Modrava, kde můžeme ochutnat zdejší pivo v místní restauraci. Přes
šumavskou Kvildu, českou nejvýše položenou a nejchladnější
obec, se odpoledne vrátíme do Železné Rudy. Vyjedeme sedačkovou lanovkou na vrcholek hory Špičák (1.202 m). Z rozhledny,
která se nachází na vrcholu, je vidět do všech světových stran –
na české straně je vidět údolí řeky Úhlavy a Javor, při pohledu
na druhou stranu jsou vidět jako na dlani vrcholy v německém
příhraničí. Zájemci se mohou vydat na cca 3 kilometry dlouhou
turistickou vycházku k Čertovu jezeru, které je bezesporu nejkrásnějším ze všech šumavských jezer. Milovníci pěší turistiky
mohou dnešní den využít k samostatnému programu a například absolvovat jednu z nekrásnějších túr v oblasti Šumavy – ze
Špičáckého sedla, které je nedaleko našeho hotelu, k Černému
a posléze Čertovu jezeru. Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani se vydáme do Národního parku Bavorský
les, abychom navštívili v roce 2009 otevřenou Stezku v korunách stromů „Baumwipfelpfad“. Během procházky nedotčenou přírodou ve výšce 8 až 25 metrů budeme zaneseni do
„jiného světa“. Po téměř celé délce stezky na nás čekají snové
výhledy a z nejvyššího bodu na „stromové věži“ dohlédneme
při jasných a pěkných dnech dokonce až na severní hřeben
Alp. Stezka je dlouhá 1.320m a vysoká 44m a je vůbec největší
stezkou v korunách stromů na celém světě. Díky ní poznáme
přírodu a charakter Bavorského lesa ze zcela jiné perspekti-
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Č. zájezdu
RC0614

Termín
14. 06.–17. 06

Cena
5.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• vstup do hotelového wellness a fitness centra
• 3× polopenzi (formou bufetového stolu)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
vy. Odpoledne se budeme kochat výhledem do všech světových stran z vrcholku nejvyšší hory Šumavy – Velkého Javora
(1.456 m). Vrchol je tvořen čtyřmi skalami a hora je nazývána
Královna Šumavy. Dostaneme se sem pohodlně kabinovou
lanovkou. V podvečer se vrátíme do hotelu, možnost relaxace
v hotelovém wellness, nocleh.
4. den: Po snídani si pojedeme prohlédnout biskupské město
Pasov vystavěné na soutoku tří řek – dunaje, innu a ilzu. Pokocháme se pohledem na impozantní dóm sv. Štěpána, který
je sídlem pasovských biskupů již od 8. století, a prohlédneme
si i varhany, které byly do devadesátých let 20. stol. největší
na světě. Dnes jsou třetí největší. Zastavíme se u biskupské
rezidence, uvnitř které se nalézá chrámový poklad pasovského dómu. Neměli bychom si nechat ujít návštěvu muzea skla,
které je se svými 30.000 exponáty největším muzeem skla ve
střední Evropě – prohlédneme si nádherná díla z Čech, Slezska, Rakouska i Bavorska. Odtud již naše kroky povedou do
přístaviště, kde na nás bude čekat výletní loď Crystal, která
je vyzdobena z velké části mnoha miliony kameny firmy Swarovski a nachází se zde také největší křišťálový lustr světa. Při
dvouhodinovém výletu po Dunaji zažijeme dominanty Pasova,
soutok tří řek, okolní vesničky a hlavně mohutnost Dunaje.
Během plavby se můžeme občerstvit v krásné restauraci či
si dát kávu na horní palubě. Odjezd do Brna, návrat v pozdních
večerních hodinách.

RAKOUSKO

VÝCHODNÍ TYROLSKO

Č. zájezdu
LD0913

s kartou Glockner-Dolomiten a wellness
LienZ • moosaLm • sternaLm • ZettersFeLd • assLing Park • matreier
goLdried • muZeum voZů a venkova • goLZentiPP • dÖLsach • aguntum
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s polopenzí a wellness!
• glockner-Dolomiten karta v ceně!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1,2,3) vyjedeme v ranních hodinách. Odpoledne se ubytujeme v malebné horské vesnici v údolí Lesachtal mezi Linezskými a Karnskými Alpami. Toto kouzelné místo s dřevěnými chalupami si
vybrali také filmaři k natáčení jedné ze sérií James Bonda –
Spectre. Náš hotel disponuje wellness – po celou dobu našeho pobytu budeme moci využívat krytý bazén, fitness, saunu,
parní a bylinkovou lázeň, infračervenou kabinu, tepidarium
a relaxační místnost. Před večeří budeme mít možnost projít
se do starého centra nebo relaxovat a využívat wellness. Večeře v hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme do Lienze, města obklopeného
masívy Lienzských Dolomit. Gondolovou lanovkou (v kartě)
vyjedeme přímo z města ze stanice Schlossberg na Moosalm (1.000 m). Schlossberg je místem zábavy pro celé rodiny.
Najdeme tady zoo koutek s husami a kozami, lezecký park
i jednu z nejdelších letních bobových drah v Alpách (2,7 km,
cca 9,50 €). Mezi piniemi je ukrytá rozhledna, ze které se
nám po pár minutách chůze naskytne překrásný výhled na
Lienz, celé údolí isely a grooswenediger. horskou specialitu
si můžeme vychutnat v místních restauracích a kdo si bude
přát vyjet ještě výš, nasedne na sedačkovou lanovku (v kartě) a vyjede na Sternalm až do výšky 1.500 m. Lienz je město
plné pamětihodností a kulturních nabídek – nad řekou isel
se majestátně tyčí 750 let starý zámek Bruck se svými vyso-

kými hradbami, dříve hraběcí sídlo, dnes muzeum a výstavní centrum (v kartě). Severně od nádraží zve staré město
Liebburg s kostelíčkem Antoniuskirchl a františkánským
klášterem k příjemné procházce. Najdeme zde spoustu kaváren, butiků a obchůdků s ručními pracemi. Milovníci vlaků
si na své přijdou v Muzeu železnice (v kartě), které uchovává veterány z období 1898–2978. Seznámíme se s parními,
elektrickými i dieslovými lokomotivami, uvidíme 54tunový
sněžný pluh, signalizační zvony, lampy, technické hračky
i modely železnice. Po poledni se otevírá také víkendový
trh, kde budeme mít možnost nakoupit sýry, tyrolský špek
a jiné produkty vypěstované a vyrobené s důrazem na soulad s přírodou. Před odjezdem z Lienze vyjedeme ještě další
lanovkou na Zettersfeld (1.812 m) (v kartě), odkud budeme
mít jako na dlani nejen celý Lienz, ale také celé Pustertalské
údolí. V podvečer se vrátíme do hotelu na večeři. Možnost
využití bazénu a wellness.
3. den: Po snídani zamíříme do Parku divočiny – Assling Park
(v kartě). Na ploše o rozloze 80.000 m2 se ponoříme se do
světa divokých zvířat. Během 1,5hodinové procházky parkem
divočiny budeme potkávat jeleny, sovy, orly, horské kozy, bizony, sviště a další zvířata. Dostaneme se tak blíže k těmto
zvířatům žijících v Alpách než kdekoliv jinde. A po celou dobu
budeme obdivovat nádherná panoramata Alp, jelikož park je
fantasticky umístěn na slunné svahy údolí Pustertal. V areálu
se nachází i obchod se suvenýry a restaurace. Poté již přejedeme do oblasti Glocknerských Alp. Z Kals am Grossglockner
vyjedeme lanovkou Matreier Goldried (v kartě) na vyhlídkovou plošinu Adler Lounge do výšky 2.621 m. Rozevřou se nám
dechberoucí výhledy – za dobré viditelnosti spatříme více
než 60 vrcholů, které jsou vyšší než 3.000 m. Nabízí se zde
kombinace procházek nebo se můžeme kochat na sluneční

Termín
13. 09.–16. 09.

Cena
8.590 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích v 3* hotelovém
komplexu s bazénem a wellness
• 3× polopenzi (4 chody a salátový bufet)
• neomezený vstup do hotelového wellness
• 3denní Glockner-Dolomiten kartu
(lanovky, vstupy dle programu v ceně)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.400Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
terase spektakulární restaurace Adler Launge. Po návratu do
Obertilliachu se projdeme do starého centra a prohlédneme si
kolekci starobylých povozů a vozů včetně svatebního kočáru
v nově otevřeném mini Muzeu vozů a venkova (v kartě). Možnost relaxace v hotelu, večeře.
4. den: Po snídani se s Obertilliachem rozloučíme „letem“
10místnou gondolou Golzentipp (v kartě). Během jízdy nad vesnicí se budeme vznášet a obdivovat nádherný panoramatický
výhled 360°. Během pěti minut budeme přeneseni do krásné
scenérie zcela stvořené pro horské procházky a túry. Naším
posledním cílem bude městečko Dölsach. Navštívíme jediné
římské město nacházející se v oblasti dnešní spolkové země
Tyrolsko, Aguntum (v kartě). Prostřednictvím nového muzea
se dozvíme o každodenním životě Římanů – navštívíme nejen
archeologické muzeum a budeme mít možnost vystoupit na
18 m vysokou pozorovací věž, ze které budeme mít jako na dlani celý areál vykopávek – římské lázně, fórum, ale také antický
obchodní dům agoru. K největším atrakcím tohoto muzea ale
patří rekonstrukce luxusního římského atriového domu s velkým mramorovým bazénem. Na závěr se do římského období
ponoříme během dokumentárního filmu. Poté již odjedeme do
ČR, návrat do Brna v pozdních večerních hodinách.
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rAKOuSKO • ŠVÝCArSKO

ALPSKÉ PARKY A STŘEDISKA
RAKOUSKO-ŠVÝCARSKÉHO POMEZÍ
s kartou Montafon Brandnertal

FeLdkirch • davos • Jakobshorn • LÜner see • barthoLomÄberg • sennigrat •
Partenen • siLvretta • ischgL • idJoch • PaZnauntaL • Latschau • grÜneck •
Zimba • siLbertaL • aquarena • Lindau
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
• hotel 3* s bazénem a polopenzí!
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5). Německem
projedeme kolem bavorské metropole Mnichova do oblasti
rakouského Montafonu. Večer ubytování v hotelu 3* s bazénem v Tschagguns v údolí Montafonu, večeře.
2. den: Po snídani navštívíme historicky nejvýznamnější město
Vorarlberska Feldkirch, které si dodnes dochovalo svůj středověký ráz. Odtud se vydáme přes Vaduz do Švýcarska a navštívíme nejvýše položené město v Evropě – Davos, malebně obklopené horskými velikány. Lanovkami vyjedeme na Jakobshorn
(2.590 m), odkud se nám naskytne nádherný panoramatický
výhled do okolí (není v kartě). Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani se vydáme do oblasti Dolního Montafonu. Lanovkou vyjedeme k Lüner See (1.979m) (v kartě), odkud se nám
naskytne dech tající pohled na alpské masívy rozprostírající se
na rakousko-švýcarském pomezí. Podnikneme túru kolem jezera, popř. můžeme posedět na jeho březích a vychutnávat poklidnou horskou atmosféru. Odpoledne přejedeme do Bartholomäbergu, nazývaném sluneční terasou Montafonu, prohlédneme
si původně románský farní kostel, nejcennější kostel v celém
údolí s křídlovým oltářem z roku 1525. Pak vyjedeme lanovkami
přes Kapell na Sennigrat (2.300m) (v kartě) s nezapomenutelnými pohledy do údolí. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani se v Partenenu podíváme k nejdelšímu schodišti v Evropě čítajícím 4.000 schodů. Poté vyjedeme lanovkou
Tafamuntbahn (v kartě) a projdeme se po hrázi Vermuntské
nádrže. Dokonale vybudovanou horskou silnicí vedoucí po grandiózní alpské oblasti, kde skály a firn souzní v optické harmonii
snad jako nikde jinde v Alpách, se vydáme ke „stříbrnému“ jezeru Silvretta. Během krátké procházky nás bude obklopovat na
74 vrcholů nad hranicí 3.000m, kterým vévodí nejvyšší hora Vorarlberska Piz Buin (3.312 m). Poté nás již bude očekávat jedno
z nejhonosnějších rakouských středisek a významné centrum
zimních sportů Ischgl. Milovníci hor si na své přijdou při výjezdu
lanovkou na Idjoch (2.739m) (cca 20 €) s nádhernými výhledy na
alpské velikány na obou stranách hranice. Na ubytování se budeme vracet malebným údolím Paznauntal. Večeře.
5. den: Po snídani pojedeme do blízkého Latschau, abychom se
od jezera Staubeken nechali vyvézt lanovkou Golmerbahn (v kartě) na Grüneck (1.893m) k nádherné panoramatické vyhlídce na
Verwallský masív s obzvláště strhujícími formacemi Drei Türmen, Sulzfluh a Drusenfluh. Po krátké procházce se před námi

objeví Zimba – tzv. Matterhorn Vorarlberska. Při cestě do údolí
mohou zájemci vyzkoušet první Vorarlberskou horskou dráhu
„Alpin-coaster“ vedoucí 2,6km z Latschau do Vandansu (není
v kartě). Po poledni se projedeme Silbertalským údolím vonícím divokou romantikou a ze stejnojmenné vesnice vyjedeme
lanovkou pod Kristalberg (1.443m) (v kartě), kde stojí nejstarší
gotický Boží stánek v celém Montafonu – kostelík sv. Agáty. Odpoledne nás čeká odpočinek a relaxace v areálu Aquarena v St.
Gallenkirchu (v kartě), v komplexu vodních radovánek uzpůsobeném do každého počasí. Návrat na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani se vypravíme malebnou vorarlberskou
krajinou zpět k německým hranicím. V oblasti Bodamského
jezera si uděláme krátkou zastávku v Lindau se starobylým
jádrem, kde se při příjemné procházce budeme moci seznámit
s typickou „lindauerskou“ architekturou i symbolem města bavorským lvem. Odtud již budeme směřovat zpět do ČR, návrat
v pozdních večerních hodinách.
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Č. zájezdu
AH0724

Termín
24. 07.–29. 07.

Cena
10.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• poplatky za panoramatické horské silnice
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.900Kč
• 3denní Montafon Brandnertal karta (zahrnuje lanovky
a koupání v 3.–5. dni programu) cca 49€,
senioři narození 1953 a dříve cca 46,50€
• pobytová taxa v hotelu cca 8,50 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány
karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017).
V případě změny bude program upraven.
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RAKOUSKO

KORUTANSKÝ KALEIDOSKOP

Č. zájezdu
KK0615

s Korutanskou kartou a wellness

graZ (unesco) • veLden • nockaLmstrasse • oPiČí hora • viLLach •
PLavba Po drávě • minimundus nebo tschePPaschLucht •
PLavba Po osiašském JeZeře • gerLitZen
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s polopenzí a wellness!
• Korutanská karta v ceně!
1. den: Z Brna, svoz Praha 400Kč (další nástupní místa viz str.
5, trasy 1, 2, 3) vyjedeme v ranních hodinách. Naše poznávání
zahájíme v univerzitním městě Graz (Štýrský Hradec). Symbolem města je Schlossberg – zámecký vrch na 120m vysokém
kopci zdvihajícím se přímo od břehu řeky Mur s hodinovou věží
a pevností, jejíž základy pocházejí již z 9. století. Projdeme se
historickým jádrem, které je zapsáno na Seznamu světového
dědictví UNESCO, s bohatě zdobenou radnicí, velkolepou kašnou arcivévody Jana, prohlédneme si dóm a kostel sv. Kateřiny
s Mauzoleem, a budeme moci obdivovat také dva klenoty hravé moderní architektury – Dům umění a Murinsel – umělý ostrov na řece Mur. Navečer se ubytujeme v hotelovém komplexu
3* s wellness u břehu Osiašského jezera v krásné korutanské
přírodě. Budeme mít možnost relaxovat v hotelu, využívat
krytý bazén, fitness, několik saun. Večeře v hotelu.
2. den: Po snídani odjedeme do Veldenu, populárního lázeňského letoviska u největšího korutanského jezera Wörthersee, označovaného jako „Rakouské moře“. Po procházce se již
vydáme na panoramatickou projížďku fantastickou krajinou
Nockalmstrasse (v kartě). Tato přírodní oblast s mírně zvlněnými vrcholky kopců a nekonečnými alpskými pastvinami s pasoucími se koni a polehávajícími krávami je tak unikátní, že byla
v roce 1987 vyhlášena „Nockbergským národním parkem“. Tvar
zdejších vršků připomínající kulaté nočky dal jméno celé oblasti. 35 km dlouhá cesta se vine skrze zelený ráj tvořený modříno-

vými a sosnovými lesy s horami dosahujícími výšky až 2.400m.
idyla jako z prospektů a kalendářů. Pohoří nockberge je součástí většího horského masívu Gurktalerských Alp. Po návratu do
hotelu budeme mít možnost relaxovat v hotelovém wellness.
Zájemce odveze autobus na „Opičí horu“ pod mohutným hradem Landskrone, kde je chováno 120 opic japonských makaků
ve „volné“ přírodě a během prohlídky (v kartě) můžeme pozorovat, jak se koupají, potápí i krmí svá mláďata. Večeře v hotelu.
3. den: Po snídani odjedeme do Villachu a projdeme se jeho
středověkými uličkami s příchutí středomořské atmosféry.
Atraktivní vyhlídkovou plavbu absolvujeme po řece Drávě
(v kartě). Odpoledne si budeme moci zvolit ze dvou možností
programu: Zájemci mohou buď navštívit Minimundus – svět
v miniaturách (sleva s kartou) nebo pokračovat s průvodcem
do přírodní soutěsky Tscheppaschlucht (v kartě). Skalní bránu, zurčící vodní kaskádu a úchvatný Čertův most budeme
obdivovat cestou po bezpečných lávkách, které nás dovedou
k příjemnému posezení na konci soutěsky (1,2 km). V podvečer
se společně vrátíme na večeři do hotelu.
4. den: Po snídani nás bude očekávat panoramatická plavba
lodí po Ossiašském jezeře (v kartě) a také my se budeme plavit
z Benediktinského kláštera v Ossiachu právě tak, jako císař Karel V. před 450 lety. Cestou budeme míjet zajímavé turistické cíle
a také majestátní středověký hrad Landskron. V Annenheimu
vystoupíme a necháme se vyvézt soustavou lanovek (v kartě) na
nejpopulárnější vrchol celých Korutan – Gerlitzen, často přezývaný„Sluneční hora“. Z výšky 2.000m budeme z ptačí perspektivy obdivovat krajinu měst, jezer a horských pásem, dohlédneme
až do Julských Alp a Vysokých Taur. Tímto nádherným výhledem
se s Korutany rozloučíme a po sjezdu lanovkou se vydáme na
cestu domů. Do Brna přijedeme ve večerních hodinách.

Termín
15. 06.–18. 06.

Cena
8.590Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v 3* hotelovém komplexu s bazénem a wellness
• 3× polopenzi formou švédských stolů
• neomezený vstup do hotelového bazénu, sauny
• 3 denní Korutanskou kartu (lanovky, vstupy,
plavby 2., 3., 4. den v ceně nebo se slevou)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány
karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017).
V případě změny bude program upraven.
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RAKOUSKO

WELLNESS POD GROSSGLOCKNEREM
s Korutanskou kartou

kLagenFurth • heiLigenbLut • kaiser-FranZ-JoseFs-hÖhe • schareck •
grossgLockner hochaLPenstrasse • kaPrun • mÖLLtaLský Ledovec •
kreuZeck • ragaschLucht • gmÜnd • Porsche muZeum • miLLstÄtter see
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 4*
s polopenzí, bazénem a wellness!
• Korutanská karta v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjdeme z Brna, svoz z Prahy (další nástupní místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4, 5 – mimo Plzeň,
svoz Žďár nad Sázavou 250Kč) do Rakouska. Naše poznávání
zahájíme v hlavním městě Korutan, v Klagenfurtu. Půvabné
uličky, reprezentativní paláce, kašny a legendy o drakovi či kamenném rybáři nám objasní mnoho z historie města. Večer se
ubytujeme v hotelu 4* ve vesnici Heiligenblut proslavené kulisou gotického kostelíka sv. Vincence, obklopené nádherným
panoramatem Vysokých Taur. Relaxace v hotelu, využití krytého bazénu, sauny, parní lázně, infra kabiny, v kartě je i vstup do
velkého halového bazénu ve vesnici, doporučujeme i vycházky
v okolí Heiligenblutu. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme ke známé vyhlídce Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m), kde budeme moci navštívit muzeum
věnované Vysokým Taurám, nakrmit zvědavé sviště a především kochat se výhledy v srdci velehor, což ještě umocní
vyhlídka ze Swarovského rozhledny. Zájemci mohou sjet
zubačkou až k ledovci Pasterze (s kartou cca 9 € zpáteční
lístek) nebo překlenout 144metrové převýšení po chodníku
pro pěší. Ti odvážnější z nás mohou projít systémem tunelů
k vyhlídce na Kamzičí stezku. Odtud již zamíříme ke kabinové
lanovce na Schareck (v kartě), kde se nám z výšky 2.600 m
rozevře nádherný výhled na pohoří Vysokých Taur s ledovcem
Grossglockner. Můžeme absolvovat některou z nenáročných
nebo více náročných túr nebo se občerstvit v horské chatě.
Lanovkou přijedeme do Heiligenblutu. Po návratu do hotelu
relaxace, večeře.
3. den: Po snídani vyjedeme k největší turistické atrakci Vysokých Taur, Grossglockner Hochalpenstrasse (cca 5,50 €),
která je jednou z nejimpozantnějších horských silnic v Alpách.
Pohled na horské velikány z vyhlídkových teras je úchvatný. Za
pěkného počasí napočítáme 37 třítisícovek a 19 ledovců. Po
průjezdu touto atraktivní silnicí se vydáme v oblasti Kaprunu
k nejvýše položeným přehradním nádržím v Evropě. Autobusem a po dlouhé době opět zprovozněným šikmým výtahem
můžeme vyjet až do výšky 2.036m a prohlédnout si celou soustavu Kaprunské elektrárny (cca 21 €). Během procházky se
kolem nás rozprostře nezapomenutelný pohled na horské masivy Vysokých Taur, lesklou vodní hladinu přehrady či nedaleký
ledovec Kitzsteinhorn. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do Mölltalu v údolí 30 třítisícovek
s nejvyšší horou Grossglockner. Z dolní stanice lanovky vyjedeme supermoderní, nejdelší podpovrchovou lanovou dráhou

na světě zvanou Gletscher Express do výšky 2.200m a poté
přesedneme na kabinovou lanovku Eisseebahn, která nás vyveze až k horní stanici ve výšce 2.800m. Odtud se nám otevře
pohled na celý ledovcový areál majestátního Mölltalského
ledovce (v kartě). Poté se vydáme panoramatickým vláčkem
na Kreuzeck (v kartě), odkud uvidíme celou mohutnost protilehlého pohoří Reisseck. A navštívíme i jednu z nejkrásnějších
alpských roklin – Raggašskou roklinu (v kartě), kterou do své
fascinující krásy utvořil po staletí tudy se valící horský potok.
A tak se i my staneme svědky přírodního divadla vytvářeného
silou vody. Večer relaxace v hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani se rozloučíme s Heiligenblutem a navštívíme středověké městečko Gmünd, „rodiště“ prvního exempláře vozu Porsche z roku 1944. Prohlédneme si kolekci 40 vozů
včetně loveckého vozu a závodních aut (v kartě) a podíváme
se i na romantické náměstí. Poté odjedeme do Millstattu,
abychom nastoupili na loď a během panoramatické projížďky
po Millstätterském jezeře (v kartě) obdivovali siluetu hradu
Sommeregg, renesanční věže benediktinského kláštera i lázeňské městečko Millstatt, rozprostírající se na poloostrově
vybíhajícím do nejteplejšího a nejhlubšího z korutanských jezer. Příjezd do Brna v pozdních večerních, do Prahy v nočních
hodinách.

[ 56] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

Č. zájezdu
HG0704

Termín
04. 07.–08. 07.

Cena
12.190Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelu 4*
• 4× polopenzi (večeře 3 chody + salátový bufet)
• vstup do hotelového bazénu, sauny, parní lázně
a infračervené kabiny
• Korutanskou kartu (zahrnuje lanovku na Schareck,
Mölltalský ledovec, Kreuzeck, Raggašská roklina,
Porsche muzeum, projížďka po jezeře Millstätter)
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 15,99 let v pokoji s rodiči 2.600Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• pobytová taxa v hotelu cca 10 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány
karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017).
V případě změny bude program upraven.
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KORUTANY, JAK JE NEZNÁTE

Č. zájezdu
KC0705

s Korutanskou kartou a wellness

hochosterwitZ • viLLacher aLPenstrasse • turracher hÖhe • nockberský
národní Park • bad kLeinkirchheim • muZeum bonsaJí seeboden • maLta
hochaLmstrasse • goLdeck • sPittaL an der drau • rosegg • PYramidenkogeL
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s polopenzí a wellness!
• Korutanská karta v ceně!
1. den: Z Brna, svoz z Prahy 400Kč (další nástupní místa viz str.
5, trasy 1, 2, 3) vyjedeme v ranních hodinách. Naše poznávání
Korutan začneme výhledem ze středověkého hradu Hochosterwitz, který hraběcí rod Khevenhuller vlastní od 16. století dodnes. O hradu se říká, že je nejkrásnějším renesančním hradem
ve střední Evropě a tato majestátní stavba musela zapůsobit
i na Walta Disneye, který si jej vybral jako předlohu k jeho filmu
Šípková Růženka. Zájemci se budou moci do hradu i podívat
(cca 12 €). Poté se vydáme horskou silnicí Villacher Alpenstrasse (v ceně), která začíná u skokanských můstků ve Villachu až
na Dobratsch (1.732 m), do oblasti nejstaršího korutanského
Chráněného přírodního parku. Cestou budeme mít celý Villach
a okolní jezera jako na dlani, a z vyhlídkové plošiny „Rudá stěna“,
která se nachází nad strží, se nám naskytne panoramatický výhled možná až na zasněžené vrcholky Julských a Karnských Alp
a také do údolí na klikatící se řeku Drávu. Zájemci mohou také
navštívit alpskou zahradu (cca 3D€) se zaměřením na alpskou
flóru a rostliny z jiných horských oblastí na světě. Díky těmto
kouzelným vyhlídkám patří tato cesta mezi nejkrásnější místa
v Korutanech. Navečer se ubytujeme v hotelovém komplexu
3* s wellness u břehu Ossiašského jezera v krásné korutanské
přírodě. Budeme mít možnost relaxovat v hotelu, využívat krytý
bazén, fitness, několik saun. Večeře v hotelu.
2. den: Po snídani budeme projíždět horskou krajinou s lesy
borovic limba, z nichž některé jsou až 1.000 let staré, do oblasti
Turracher Höhe. Zde se přeneseme do světa drahých kamenů –
navštívíme největší rakouskou expozici jedinečných přírodních
pokladů a vzácností – nejen drahých kamenů a minerálů, ale také
zkamenělých stromů a originálních šperků (v kartě). Projdeme
se kolem třpytivého horského jezera Turrachersee a poté vyjedeme moderní panoramatickou kabinovou lanovkou Panoramabahn (v kartě) až do výšky 2.000m, odkud se nám naskytne
dechberoucí pohled na svět horských ples, panorama pohoří
Nockberge a při dobré viditelnosti i Julských Alp. Ti odvážnější
z nás mohou sjet dolů alpskou horskou dráhou Nocky Flitzer
dlouhou cca 1.600m (cca 11 €). Poté budeme projíždět unikátní
přírodní oblastí s mírně zvlněnými vrcholky kopců a nekonečnými alpskými pastvinami s pasoucími se koni a polehávajícími
krávami –„Nockbergským národním parkem“. Tvar zdejších vršků připomínající kulaté nočky dal jméno celé oblasti. Přijedeme
do atraktivního lázeňského střediska Bad Kleinkirchheim v blízkosti jezera Millstätter See, které se díky svým termálním pramenům a kouzelnému horskému prostředí stalo vyhledávaným

a světoznámým centrem. Odtud nás kabinová lanovka přenese
do světa kvetoucích alpských luk a hvízdajících svišťů, daleko
od shonu dole v údolí (v kartě). Naší poslední zastávkou bude
příroda v miniatuře – největší evropské muzeum bonsají v Seebodenu (v kartě) na břehu Millstäterského jezera. Mistrovsky
vytvořené zenové zahrady na ploše více než 10.000 m2 zahrnují
asi 3.000 unikátních kousků japonských bonsají, z nichž některé
jsou více než 100 let staré. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani se vydáme na nezapomenutelnou jízdu vyhlídkovou silnicí Malta Hochalmstrasse (v kartě) lemovanou
CZ (1.933m)
bouřícími vodopády až k přehradě Kölnbreinsperre
s nejvyšší hrází Rakouska – je 200m vysoká a dlouhá přes
600m. Nezapomenutelné pohledy do 200metrové hloubky
i výhledy do okolí si užijeme z vyhlídkové plošiny Airwalk
s prosklenou podlahou. Odpoledne se zastavíme ve městě
Spittal an der Drau, odkud vyjedeme kabinovou lanovkou až
na impozantní vrchol Goldeck (2.142m) (v kartě) s ohromujícím
panoramatickým výhledem od Millstäterského jezera až po
nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Toto místo je rájem
nejen pro turisty, ale i vyznavače populární hry geocaching. Na
závěr dne se projdeme historickým centrem města Spittal an
der Drau a podíváme se k jedné z nejkrásnějších renesančních
staveb v Korutanech – zámku Porcia, který se nachází v místním parku. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se vypravíme k zámku Rosegg (v kartě)
s expozicí voskových figurín, kde ti odvážnější z nás mohou
vstoupit do obrovského labyrintu (cca 4,50 €) na ploše neuvěřitelných 2.400 m2. Kouzelným zážitkem bude návštěva
zvířecího parku (v kartě), kde vedle místních druhů jako jsou
kozy, jeleni a kozorožci, můžeme obdivovat i exotické druhy
jako americké bizony, opice a klokany. S Rakouskem se rozloučíme impozantním rozhledem z rekonstruované vyhlídkové věže Pyramidenkogel (v kartě), které se také říká „spojka
mezi nebem a zemí“. Výška 100 metrů z ní činní celosvětově
nejvyšší dřevěnou rozhlednu. Dostat se až na nejvyšší ze 3 vy-

Termín
05. 07.–08. 07.

Cena
8.790Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v 3* hotelovém komplexu s bazénem a wellness
• 3× polopenzi formou švédských stolů
• neomezený vstup do hotelového bazénu, sauny
• 3denní Korutanskou kartu (zahrnuje muzeum
drahých kamenů, lanovku Panoramabahn, lanovku
v Bad Kleinkirchheim, muzeum Seeboden,
Malta Hochalmstrasse, lanovku na Goldeck,
Pyramidenkogel, zámek Rosegg a zvířecí park)
a Villacher Alpenstrasse
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány
karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017).
V případě změny bude program upraven.
hlídkových plošin ve výšce 70,6 m můžeme buďto po schodišti
čítajícím 441 schodů nebo proskleným výtahem. A cestu dolů
si můžeme zpestřit jízdou na skluzavce dlouhou přes 120m
(cca 4 €). Odjezd zpět do ČR, návrat ve večerních hodinách.

KORUTANY, JAK JE NEZNÁTE
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SALCBURK
A ORLÍ HNÍZDO
saLcburk (unesco) • heLLbrunn •
hitLerovo „orLí hníZdo“ • kÖnigssee
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v penzionu!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Odpoledne přijedeme do
Salcburku, okouzlujícího barokního města, které bylo v roce
1997 prohlášeno mezinárodní organizací UNESCO za světové
kulturní dědictví. Naše seznámení se Salcburkem začneme
procházkou krásnými zahradami zámku Mirabell. Půjdeme
kolem Mozartova domu, kde génius bydlel, i kolem jeho rodného domu přes slavnou Getreidegasse na Univerzitní náměstí
i k baroknímu Dómu na Chrámovém náměstí. Pokud bude dostatečně vysoká hladina vody na Salzachu, zakončíme den projížďkou po řece, kde nastoupíme na jednu z prosklených lodí,
svým designem ve světě unikátní, abychom mohli objevovat
starobylý Salcburk během cca 40minutové plavby (v kartě).
Ubytování v penzionu v okolí Salcburku.
2. den: Po snídani navštívíme zámek Hellbrunn (v kartě) – renesanční víkendové sídlo arcibiskupa Markuse Sittikuse. Během
procházky zámeckou zahradou se i my staneme jeho hosty
a budeme se bavit stejně jako hosté před 400 lety různými vodními triky, senzacemi a překvapeními. Po prohlídce pojedeme
do centra Salcburku a pozemní lanovou dráhou (v kartě) vyjedeme na pevnost Hohensalzburg. Výhled z pevnosti bere dech
a my se projdeme nejlépe dochovaným středověkým hradem
v celé Evropě. Poté již budeme mít dostatek času, abychom maximálně využili všech výhod Salcburské karty. Neměli bychom

Č. zájezdu
SA0720

Termín
20. 07.–22. 07.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 300Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 600Kč
• Salcburská karta – zahrnuje všechny vstupy
v Salcburku (24 hodin) 790Kč, do 15 let 390Kč
• 2× večeře 720Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
si nechat ujít návštěvu Mozartova rodného domu, můžeme
navštívit katakomby sv. Petra, Festspielhaus, rezidenční galerii
i některá muzea. Atmosféru Salcburku si nejlépe vychutnáme
při šálku lahodné kávy s pravou ručně vyráběnou Mozartovou
koulí u Fürsta. Zájemci mohou navštívit i největší pivovar na
světě Stiegl a také ochutnat vzorky místních piv (místní doprava i vstup v kartě). Večer se vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani přejedeme do oblasti Berchtesgadenu.
Vyjedeme místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein
(1.834m) k „Orlímu hnízdu“ A. Hitlera a vychutnáme si pohled
na panorama německých Alp. Budeme mít volno k procházkám nebo k obědu v místní restauraci. Odpoledne sjedeme
k jezeru Königssee, které svou barvou a okolím připomíná
norské fjordy. Po jezeře budeme mít možnost absolvovat projížďku výletní lodí kolem vodopádu ke kapli sv. Bartoloměje,
ležící pod horou Watzmann. Do Brna se vrátíme v pozdních
večerních hodinách.
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TO NEJLEPŠÍ
ZE SOLNÉ KOMORY
A BERCHTESGADENSKA
st. giLgen • schaFberg • bad ischL •
rieseneishÖhLe • kriPPenstein •
haLLstatt • hitLerovo „orLí hníZdo“ •
kÖnigssee • watZmann
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v penzionu!
1. den: V ranních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Naší první zastávkou pro poznávání Solné komory bude kouzelná Mozartova vesnička St.
Gilgen, ležící na břehu jezera Wolfgangsee, která je oblíbeným
prázdninovým letoviskem Helmuta Kohla a dalších významných osobností. Poté nás vyveze nejstrmější rakouská ozubená lanovka na Schafberg (1.783m), odkud je nádherný panoramatický výhled na 14 jezer, alpské pohoří i Šumavu. Zpět
do údolí se můžeme vrátit opět zubačkou nebo sejít pěšky po
turisticky značené cestě (náročný sestup cca 2 hod.). Ubytování v penzionu v okolí Salcburku.
2. den: Po snídani si prohlédneme alpské lázně Bad Ischl. Můžeme zde navštívit císařskou vilu, kde pravidelně trávili svou
dovolenou Franz Josef a císařovna Sissi. Po prohlídce přejedeme autobusem kolem jezera Hallstättersee do Obertraunu,
odkud vyjedeme lanovkou ke vchodu do ledovcové jeskyně
Rieseneishöhle. Zde můžeme tuto jeskyni navštívit nebo
vyjet lanovkou až na samotný vrchol Krippenstein (2.109 m),
odkud se nám naskytne nádherný výhled na masiv Dachstei-

RAKOUSKO

Č. zájezdu
SO0817

Termín
17. 08.–19. 08.

Cena
4.100Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 300Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 600Kč
• 2× večeře 720Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
nu. Poté pojedeme do známého městečka Hallstatt ležícího
v srdci Solné komory u stejnojmenného jezera na úpatí horského masívu Dachstein. Navečer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani přejedeme do oblasti Berchtesgadenu.
Vyjedeme místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein
(1.834m) k „Orlímu hnízdu“ A. Hitlera a vychutnáme si pohled
na panorama německých Alp. Poté sjedeme k jezeru Königssee, které svou barvou a okolím připomíná norské fjordy. Po
jezeře pojedeme výletní lodí kolem vodopádu ke kapli sv.
Bartoloměje, ležící pod horou Watzmann (2.713m). Do Brna se
vrátíme v pozdních večerních hodinách.

SALCBURK A JEZERO
TRAUNSEE
saLcburk (unesco) • heLLbrunn •
gmunden • orth
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v penzionu!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Odpoledne přijedeme do
Salcburku, okouzlujícího barokního města, které bylo v roce
1997 prohlášeno mezinárodní organizací UNESCO za světové
kulturní dědictví. Naše seznámení se Salcburkem začneme
procházkou krásnými zahradami zámku Mirabell. Půjdeme
kolem Mozartova domu, kde génius bydlel, i kolem jeho rodného domu přes slavnou Getreidegasse na Univerzitní náměstí
i k baroknímu Dómu na Chrámovém náměstí. Pokud bude dostatečně vysoká hladina vody na Salzachu, zakončíme den projížďkou po řece, kde nastoupíme na jednu z prosklených lodí,
svým designem ve světě unikátní, abychom mohli objevovat
starobylý Salcburk během cca 40minutové plavby (v kartě).
Ubytování v penzionu v okolí Salcburku.
2. den: Po snídani navštívíme zámek Hellbrunn (v kartě) – renesanční víkendové sídlo arcibiskupa Markuse Sittikuse. Během procházky zámeckou zahradou se i my staneme jeho hosty a budeme se bavit stejně jako hosté před 400 lety různými
vodními triky, senzacemi a překvapeními. Po prohlídce pojedeme do centra Salcburku a pozemní lanovou dráhou (v kartě)
vyjedeme na pevnost Hohensalzburg. Výhled z pevnosti bere
dech a my se projdeme nejlépe dochovaným středověkým
hradem v celé Evropě. Poté již budeme mít dostatek času,
abychom maximálně využili všech výhod Salcburské karty.

Č. zájezdu
SAT0831

Termín
31. 08.–02. 09.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 300Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 600Kč
• Salcburská karta – zahrnuje všechny vstupy
v Salcburku (24 hodin) 790Kč, do 15 let 390Kč
• 2× večeře 720Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
Neměli bychom si nechat ujít návštěvu Mozartova rodného
domu, můžeme navštívit katakomby sv. Petra, Festspielhaus,
rezidenční galerii i některá muzea. Atmosféru Salcburku si
nejlépe vychutnáme při šálku lahodné kávy s pravou ručně vyráběnou Mozartovou koulí u Fürsta. Zájemci mohou navštívit
i největší pivovar na světě Stiegl a také ochutnat vzorky místních piv (místní doprava i vstup v kartě). Večer se vrátíme na
ubytování.
3. den: Po snídani pojedeme k nejhlubšímu rakouskému jezeru Traunsee, na jehož severním konci se nachází Gmunden
proslavený gmundenskou keramikou, která se stala značkou
celé Rakousko-uherské monarchie. Tuto keramiku s proslulým zeleným plaménkovým vzorem si můžeme prohlédnout
v muzeu Keramika a umění nebo při zastávce v místní kavárně
vyhlášené svými dezerty z domácí pekárny a mnoha druhy
pralinek. Procházet se budeme středověkým centrem města,
které bývalo rezidencí středoevropské šlechty, a možná uslyšíme i keramickou zvonkohru na radnici. Kávu si vychutnáme
na nádvoří jedné z nejromantičtějších historických staveb Rakouska, vodního zámku Orth, který je s pevninou spojen 123 m
dlouhým mostem. A zvláště impozantní obraz skýtá Gmunden
při pohledu z lodi plující po jezeře, kterým se i my pokocháme.
Do Brna se vrátíme v pozdních večerních hodinách.
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ŠTÝRSKO – RAKOUSKÉ TOSKÁNSKO
bad Fischau • semmeringská žeLeZnice • bruck an der mur • Lurgrotte •
eggeberg • graZ • Piber • bÄrnbach • kitZeck • bad bLumau • PÖLLau • vorau
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě, polopenze v ceně!
• hotel 3* s venkovním bazénem!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další
nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Krátce se zastavíme
na odpočívadle Bad Fischau, které projektoval kontroverzní
umělec s neobvyklým smyslem pro barvu a formu, F. Hundertwasser, který nenáviděl rovné čáry. Poté odjedeme do
předhůří Semmeringu. Nejdříve se vydáme po první horské
železnici v Evropě vedené 15 tunely a přes 16 viaduktů – po
Semmeringské železnici. Ojedinělý projekt vytvořený již před
150 lety Karlem von Ghegem byl technický div své doby, dnes
je zapsán na listině UNESCO. Před odjezdem na naše ubytování v malebné přírodě nedaleko Grazu se ještě zastavíme
v srdci severního Štýrska v městečku Bruck na der Mur. Prohlédneme si jeho hezké historické centrum, které se zachovalo z doby, kdy město obchodovalo s Benátkami. Na náměstí se
nachází Kormessova rezidence vystavěná v období pozdní goticky v benátském stylu a uvidíme zde i železnou kašnu ze 17.
století, jedno z mistrovských děl připomínající éru, kdy město
bylo proslaveno jako město kovářů. V podvečer přijedeme na
naše ubytování do hotelu, který se nachází v malebné poloze
ve štýrských kopcích. Náš hotel disponuje venkovním bazénem. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani navštívíme nedalekou Lurgrotte, nejrozsáhlejší a nejzajímavější jeskyni Rakouska. Světem ledových
divů s úžasnými stalaktity a stalagmity nás provede osvětlená stezka podél podzemního toku. Poté pojedeme na západní okraj Grazu, abychom navštívili Eggenberg (UNESCO),
nejvýznamnější zámecký komplex ve Štýrsku, který byl postaven podle vzoru španělského El Escorialu. Stavba zámku
se řídila podle matematického programu, jehož cílem byl palác, který měl být obrazem vesmíru. V zámku se nachází také
první rakouské muzeum Joanneum. Projdeme se i parkem
a zahradami, které zámek obklopují. Odpoledne zamíříme

do Grazu, hlavního města Štýrska, jehož historické centrum
je na seznamu světového dědictví UNESCO. Projdeme se po
Hlavním náměstí, kterému dominuje kašna se sochou arcivévody Jana. Od radnice se vydáme do známé Herrengasse,
na níž mimo jiné nalezneme „malovaný dům“ a Zemský dům,
nejmohutnější stavbu štýrské renesance. Hlavním symbolem a jakýmsi poznávacím znakem města je Schlossberg –
zámecký vrch s hodinovou věží a pevností, jejíž základy
pocházejí již z 9. století. Je také zapsán v Guinessově knize
rekordů jako nejhůře dobyvatelná pevnost. Na večeři se vrátíme do hotelu.
3. den: Po snídani se vydáme za lipicány, nejstarším kulturním plemenem Evropy – a víte, že pochází ze Štýrska a že
každoročně zde přijde na svět více než 30 hříbat? Nejen to se
dozvíme ve spolkovém hřebčíně v Piberu, který je domovem
koní španělské jezdecké školy. Naší další zastávkou bude městečko Bärnbach, které se může pochlubit opravdovým unikátem. Zdejší kostel sv. Barbory navrhl opět proslulý rakouský
výtvarník a architekt F. Hundertwasser. Nevysokou věžičku
zakončenou zlatou bání i přiléhající budovy zdobí mozaiky
z keramických úlomků. Dekorace i okna vypadají, jako by se
na výzdobě podílela dětská ruka libující si v pastelových i sytých barvách. Budova je obklopená 12 branami symbolizujícími
světová náboženství a kultury. Poté vyjedeme do nejvýše položeného vinařského městečka v Evropě Kitzeck. Místní vinné
šenky s nabídkou regionálních specialit mají skvělou pověst.
Také my navštívíme rodinné vinařství a seznámíme se s jeho
produkcí během prohlídky sklepa i vinohradu. Na závěr místní
vína ochutnáme. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se vypravíme do východní části Štýrska,
abychom si prohlédli jednoznačně nejoriginálnější rakouské
lázně. Komplex Rogner v Bad Blumau (cca 7,50 €) v sobě
skrývá mnohem víc než jen termální lázně. Léčivé prameny, saunová zákoutí, hotelové prostory a rozsáhlé zahrady
spojil architekt F. Hundertwasser do harmonického celku
a vytvořil tak skutečné umělecké dílo – křivé zdi, nerovné
podlahy, zvlněné střechy, na nichž roste tráva a stromy, okna
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Č. zájezdu
SG0809

Termín
09. 08.–12. 08.

Cena
6.670Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích
s přísluš. v hotelu 3*
• 3× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.000Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
a balkóny všech tvarů a velikostí, kachlové sloupy, zlaté kopule aj. Rozloha vodních ploch jedenácti různých krytých
i venkovních termálních bazénů činí celkem 2.724 m2. Vedle
samotných lázní nás zaujme velký lázeňský park, kde roste
jeden z nejstarších dubů v Evropě, kterému je více než 1.000
let. Uprostřed národního parku obklopeni lesy a vinicemi navštívíme kostel sv. Víta v Pöllau, který představuje unikátní
příklad štýrského baroka, a je součástí bývalého augustiniánského kláštera. Se Štýrskem se rozloučíme ve Vorau návštěvou augustiniánského kláštera z 12. století, vypínajícím
se na odlehlém kopci. V barokním komplexu nalezneme nejen funkční klášter, ale také skvostnou knihovnu s freskami
a štukaterou. Augustiniáni zde uchovávají 450 tisíc cenných
rukopisů včetně nejstarší poezie v němčině. Do Brna přijedeme v pozdních večerních hodinách.

RAKOUSKO

DACHSTEIN A SCHLADMINGSKÉ TAURY

Č. zájezdu
DS0621

s letní kartou Schladming-Dachstein

hrad strechau • wÖrschach • dachstein • Lanovka dachstein-gLetscherbahn •
hunerkogeL • ramsau • siLberkarkLamm • schLadminger hÜtte • PLanai •
schLadming • riesachwasserFaLL • trautenFeLs • admont (unesco)
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s venkovním bazénem!
• V ceně letní karta Schladming-Dachstein!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna do Rakouska (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Naší první zastávkou bude druhý nejrozsáhlejší hradní komplex ve Štýrsku – hrad
Strechau (8 €). Romantický hrad půvabně položený na skalním
ostrohu má téměř tisíciletou historii. Dnešní podobu získal v 16.
století, a tak zde můžeme vidět krásné renesanční arkádové nádvoří, zdobně okovanou studnu, slavnostní sál či klenuté stropy
starodávných kuchyní. Překvapením pro každého je pak tajemstvím opředený obraz hradní slečny. Zajímavostí je také sbírka
veteránů v barokní sýpce. Po prohlídce zamíříme do Wörschachu, abychom z dřevěných lávek a schůdků mohli obdivovat
krásu vodopádů ve stejnojmenné soutěsce (v kartě). Cesta zpět
k autobusu vede kolem zříceniny hradu Wolkenstein. Večer se
ubytujeme ve Schladmingu v hotelu 3*. K dispozici nám bude
malý wellness s venkovním bazénem. Nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká věčně zamrzlá krajina Dachsteinu.
Vysokohorská silnice Dachsteinstrasse (v kartě) nás přivede
z Ramsauerské náhorní plošiny ke spodní stanici lanovky
Dachstein-Gletscherbahn (v kartě), která s námi vystoupá na
Hunerkogel (2.687 m). Rázem se ocitneme na okraji ledovce

Schladminger, náš dojem z výšky umocní vyhlídka Skywalk
zavěšená na skalní stěně masivu. Po vyznačeném chodníku se
vypravíme k dalšímu z osmi ledovců – Hallstätter Gletscher
nebo se můžeme ponořit do pohádkového světa v Ledovém
paláci plném křehké krásy (10 €), odpočinout si v horské chatě či pozorovat letní lyžaře. Zpět sjedeme lanovkou. Zbytek
dne strávíme v Ramsau – někoho zlákají nenáročné chodníky
v bezprostředním okolí vesnice a vydá se na procházku loukami oplývajícími rozmanitostí květeny k horským salaším. Jiní
se vydají na výstup říční soutěskou Silberkarklamm (3,50 €)
a ostatní si mohou vychutnat ramsauerský plážový zábavní
a rekreační park (v kartě). Večer návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme lanovkou (v kartě) na Schladminger Hütte (1.828m) a projdeme se ke kříži na vrcholku Planai
(1.906 m), přiblížíme se tak vrcholkům Schladmingských Taur
a budeme se moci těšit vyhlídkami na jižní stěnu Dachsteinu.
Možná uvidíme i volně se pasoucí poníky nebo slavné koníky
plemene Haflinger. Po návratu do Schladmingu si připomeneme dlouhou historii města, kterou dodnes podtrhují staré
hornické domy či pěkná Salcburská brána ze 17. století. Zájemci o koupání zde mohou zůstat a relaxovat v zážitkových
bazénech napájených horskými prameny a užít si vodopády,
fontány, masážní sprchy, bublinky a bazény, jak v kryté (v kartě 3 hodiny) tak i ve venkovní části areálu (v kartě). Ostatní
účastníci se vydají podél Untertalského potoka za impozantním sedmdesátimetrovým vodopádem Riesachwasserfall,
který je nejvyšší ve Štýrsku. Po turistické stezce „Alpinsteig

Termín
21. 06.–24. 06.

Cena
7.690Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• Schladming-Dachstein kartu (zahrnuje lanovky,
vstupy, koupání viz text)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.000Kč
• 3× večeře 870Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány
karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017).
V případě změny bude program upraven.
Wilde Wasser“ budeme stoupat v oparu tříštících se vod po
visutých lávkách a kovových žebřících. Nezapomenutelným
zážitkem bude přechod po lanovém mostě nad propastí. Po
odpočinku v horské chatě Gfölleralm nedaleko jezera Riesachsee (1.338m) sestoupíme zpět k autobusu (1.079 m). Večer
návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani bude naší první zastávkou romantický zámek
Trautenfels (v kartě) na skalním ostrohu u úpatí hory Grimming,
proslulý svými renesančními freskami. Poté navštívíme barokní
benediktýnský klášter Admont (v kartě) (UNESCO), již v 19. století přezdívaný „osmý div světa“. V okázalém sále největší klášterní knihovny na světě nalezneme na 70.000 zrestaurovaných
knih, nástropních fresek a soch vedle moderní tvorby Erwina
Wurma, Rudiho Molacka a Loise Rennera. Po odpočinku v krásném parku s bylinkovou zahrádkou a restaurací se vydáme do
ČR. Návrat v pozdních večerních hodinách.
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RAKOUSKO

NEJEN ALPY KOLEM MARIAZELL
s Mariazellskou kartou

gaming • LunZ am see • LunZer see • LackenhoF • veLký Ötscher • winterbach •
mariaZeLLská žeLeZnice • erLauFské JeZero • mariaZeLL • bÜrgeraLPe •
hochkar • PaLFau • wasserLoch
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě,
polopenze v ceně!
• Mariazellská karta v ceně!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3)
vyjedeme v ranních hodinách do oblasti Mostviertelských
alp, kde se kolem téměř 2.000 metrů vysokého Ötscheru
rozprostírá největší přírodní park Dolního Rakouska. Naše
poznávání zahájíme v Gamingu, kde se nachází starobylý
kartuziánský klášter, jehož část nyní slouží i jako hotel. Je
jedním z největších a nejstarších ve střední Evropě, založený již roku 1330 rakouským vévodou albrechtem ii., kde po
452 let žili mniši kartuziáni, kterým se přezdívalo „Bílí mniši“.
Poté nás bude čekat prohlídka a ochutnávka v historickém
pivovaru, kde budeme mít možnost si zakoupit nejen vynikající pivo, ale i další z domácích produktů. Národním parkem budeme pokračovat do městečka Lunz am See, kde se
krátce projdeme a obdivovat budeme historické domy jako
třeba renovovaný renesanční Amonhaus, který podle názoru odborníků patří k nejhezčím renesančním stavbám v Rakousku a tzv. Kouřový dům. Poté se vydáme ke křišťálovému
jezeru Lunzer See na úpatí hory Dürrenstein, odkud se vydáme proti proudu divoké říčky Ybbs do oblíbeného letoviska
Lackenhof. Odtud nás sedačková lanovka přiblíží k vrcholu
nejvyšší hory Dolního Rakouska – Velkého Ötscheru (1.893
m), což v místním dialektu znamená „Otec“. Příjemné svezení
končí u chaty Ötscherhaus (1.418 m), odkud se nám otevřou
výhledy na Lackenhof hluboko pod námi a vrchol Schwarzer
Ötscher. cesta zpět lanovkou nebo sestup horskou cestou
do Lackenhofenu. Ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani přejedeme do Winterbachu, kde začíná horský
úsek Mariazellské železnice (s kartou cca 6,60 €). Vydáme se na
nezapomenutelnou jízdu kolem prudkých skal, nořit se budeme
do tunelů, z nichž nejdelší je celé 2km dlouhý, a hluboká údolí
a rokle budeme překonávat po obloukových viaduktech. Naším
cílem bude Erlaufské jezero pod nejslavnějším poutním místem
střední Evropy – Mariazell. Z centra tohoto největšího poutního
místa Rakouska vyjedeme kabinovou lanovkou na Bürgeralpe
(1.254 m). Z vrcholu je nádherný výhled na Mariazell se slavným
poutním chrámem, pohoří Mürzstegerské Alpy a Türnitzské
Alpy obklopující celou oblast. Po návratu se projdeme jedním
z nejvýznamnějších mariánských poutních míst Evropy. Prohlédneme si mariánský chrám se soškou Panny Marie ze 13. století,
jenž je označována jako Velká Matka Rakouska, a projdeme se
po malém náměstíčku s pestrobarevnými domy. A nesmíme zapomenout ochutnat místní specialitu – tradiční medové perníčky rodiny Pirker a vyhlášený bylinný likér. Poté se romantickou
lesní cestou vrátíme na naše ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme vyhlídkovou alpskou silnicí
s nádhernými rozhledy až k nejvyšší hoře Göstlingských Alp –
Hochkaru (1.808 m). Tato oblast je proslulou lyžařskou oblastí
dolnorakouského předhůří Alp. Na konci vyhlídkové cesty
ve výšce téměř 1.500m je stanice lanovky, která nám vrchol
této hory přiblíží a odkud se nám naskytnou panoramatické
pohledy na vrcholky Alp. Naše putování zakončíme nedaleko
Palfau, kde proud akvamarínové Salzy vytváří jedinečné přírodní scenérie. Dlouhý závěsný most, četné schůdky a lávky
nám zblízka pomohou obdivovat jeden z přítoků Salzy – říční
soutěsku Wasserloch s jejími skalními průrvami s křišťálovou
vodou i pěti vodními kaskádami. Na konci kaňonu budeme mít
za sebou překonaný výškový rozdíl 300m a před námi se rozprostře krásný výhled do údolí (středně náročné). Návrat do
Brna v pozdních večerních hodinách.

Č. zájezdu
MK0817

Termín
17. 08.–19. 08.

Cena
4.690Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× polopenzi
• Mariazellskou kartu (zahrnuje klášter Gaming,
pivovar s ochutnávkou, lanovku na velký Ötscher,
Mariazellskou železnici se slevou, lanovku na
Bürgeralpe, lanovku na Hochkar, soutěsku Wasserloch)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány
karty pro rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017).
V případě změny bude program upraven.

CZ
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KOLEM MARIAZELL

D
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Winterbach
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Ötscher
Lunz am See
Bürgeralpe
Lunzer See
Palfau
Mariazell
Hochkar
Salza
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RAKOUSKO

PO STOPÁCH
FRIEDENSREICHA HUNDERTWASSERA

Č. zájezdu
FH0525

bad Fischau • kitZeck • graZ (unesco) • eggenberg (unesco) • Piber •
bÄrnbach • bad bLumau • vídeň
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě, polopenze v ceně!
• hotel 3* s venkovním bazénem!
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Krátce se zastavíme na odpočívadle Bad Fischau, které projektoval kontroverzní umělec s neobvyklým smyslem pro barvu a formu, F. Hundertwasser, který
nenáviděl rovné čáry. Směřovat budeme do jižního Štýrska,
kterému se také říká „štýrské Toskánsko“, kde si z rozhledny
na nejvyšší vyvýšenině oblasti Sausal vytvoříme obraz o rozmanitosti této krajiny. Projíždět budeme kopcovitou krajinou
rakouského Toskánska posetou pěstěnými vinohrady, kde
jeden vinařský statek střídá druhý, vinné šenky se předhánějí
v kulinářských nabídkách, větrná kola se vesele točí a lidé mají
dobrou náladu. Kde místo cypřišů se tyčí topoly a místo zámků
můžeme vidět originální hospůdky zanořené do husté zeleně.
Zastavíme se v lisovně dýňového oleje, ”zeleného zlata” z jižního Štýrska, kde si tento olej nenapodobitelného aroma a jemné ořechové chuti, který je bezkonkurenční vizitkou štýrské
gastronomické kultury, můžeme výhodně zakoupit. V nejvýše
položeném vinařském městečku v Evropě Kitzeck navštívíme
rodinné vinařství, seznámíme se s jeho produkcí a vynikající
místní štýrská vína ochutnáme a na závěr si je budeme moci
i zakoupit. V podvečer přijedeme na ubytování do okolí Grazu
do vesničky malebně položené ve štýrských kopcích. Náš hotel disponuje venkovním bazénem. Nocleh.
2. den: Po snídani zamíříme do Grazu, hlavního města Štýrska, jehož historické centrum je na seznamu světového dě-

dictví UNESCO. Projdeme se po Hlavním náměstí, kterému
dominuje kašna se sochou arcivévody Jana. Od radnice se
vydáme do známé Herrengasse, na níž mimo jiné nalezneme
„malovaný dům“ a Zemský dům, nejmohutnější stavbu štýrské renesance. Hlavním symbolem a jakýmsi poznávacím
znakem města je Schlossberg – zámecký vrch s hodinovou
věží a pevností, jejíž základy pocházejí již z 9. století. Je také
zapsán v Guinessově knize rekordů jako nejhůře dobyvatelná pevnost. Poté pojedeme na západní okraj Grazu, abychom
navštívili Eggenberg (UNESCO), nejvýznamnější zámecký
komplex ve Štýrsku, který byl postaven podle vzoru španělského El Escorialu. Stavba zámku se řídila podle matematického programu, jehož cílem byl palác, který měl být obrazem
vesmíru. V zámku se nachází také první rakouské muzeum
Joanneum. Projdeme se i parkem a zahradami, které zámek
obklopují. A kdo by neznal lipicány, nejstarší kulturní plemeno Evropy? Ale víte, že pochází ze Štýrska a že každoročně
přijde na svět více než 30 hříbat? Nejen to se dozvíme ve
spolkovém hřebčíně v Piberu, který je domovem koní španělské jezdecké školy. Naší poslední zastávkou bude městečko
Bärnbach, které se může pochlubit opravdovým unikátem.
Zdejší kostel sv. Barbory navrhl opět proslulý rakouský výtvarník a architekt F. Hundertwasser. Nevysokou věžičku
zakončenou zlatou bání i přiléhající budovy zdobí mozaiky
z keramických úlomků. Dekorace i okna vypadají, jako by se
na výzdobě podílela dětská ruka libující si v pastelových i sytých barvách. Budova je obklopená 12 branami symbolizujícími světová náboženství a kultury. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani se vypravíme do východní části Štýrska,
abychom si prohlédli zákulisí jednoznačně nejoriginálnějších

Termín
25. 05. – 27. 05.

Cena
4.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 600Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
rakouských lázní. Komplex Rogner v Bad Blumau (cca 7,5 €)
v sobě skrývá mnohem víc než jen termální lázně. Léčivé prameny, saunová zákoutí, hotelové prostory a rozsáhlé zahrady
spojil architekt F. Hundertwasser do harmonického celku a vytvořil tak skutečné umělecké dílo – křivé zdi, nerovné podlahy,
zvlněné střechy, na nichž roste tráva a stromy, okna a balkóny
všech tvarů a velikostí, kachlové sloupy, zlaté kopule aj. Rozloha vodních ploch jedenácti různých krytých i venkovních
termálních bazénů činí celkem 2.724 m2. Vedle samotných lázní nás zaujme velký lázeňský park, kde roste jeden z nejstarších dubů v Evropě, kterému je více než 1.000 let. Odpoledne
strávíme ve Vídni opět v „blízkosti“ významného architekta
Hundertwassera. Vídeň se pyšní největším množstvím jeho
staveb, samozřejmě zavítáme k jeho nejslavnější stavbě –
nájemnímu Hundertwasserovu–Krawinovu domu a k protější
Village, hravé autodílně a uvidíme i známou spalovnu odpadu
a teplárnu ve Spittelau. Po Dunaji se projedeme lodí Vindobona, která byla zrekonstruována v roce 1995 dle architektova návrhu a poté si již odpočineme u šálku kávy v galerii
KunstHaus Wien, která byla přestavěna z původní továrny na
nábytek podle Hundertwasserových návrhů. Budeme moci
navštívit umělcovo muzeum, kde se dozvíme o jeho životě,
o tom, proč změnil své původní jméno Stowasser, seznámíme
se se sbírkou jeho grafik, tapisérií a architektových návrhů.
Příjezd do Brna ve večerních hodinách.
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rAKOuSKO • MAĎArSKO

ADVENT NA DVOŘE
CÍSAŘŮ
aneb luxusní adventní
víkend s koupáním

schLoss hoF • LáZně sárvár •
schÖnbrunn
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 5, trasa 1, 2) do Rakouska, abychom se ponořili do
atmosféry imperiálních Vánoc na zámku Schloss Hof východně
od Vídně. Tento panský zámek spolu s největší barokní zahradou v zemi tvoří nádhernou kulisu pro zámeckou vánoční vesničku. Můžeme si vybírat z nepřeberné nabídky drobných dárečků,
pochutnat si na místních specialitách, děti se mohou mazlit se
zvířátky v mini ZOO a můžeme také absolvovat vánoční prohlídku zámku, při které budeme nejen obdivovat jesličky ve vánoční
kapli, ale také budeme i my obdarováni na památku šálkem naplněným horkým punčem. Odpoledne přejedeme do Maďarska.
Ubytujeme se v luxusním 4* hotelu, který je koridorem přímo
spojen s lázněmi Sárvár. Až do pozdních večerních hodin tak
můžeme relaxovat v termálech, které za svůj vznik vděčí dvěma pramenům o rozličných teplotách 43–83 °C a po rozšíření
v roce 2010 disponují ohromnou plochou 4.300 m2. Lázně jsou
členem Královských lázní Evropy. Odpočinout si budeme moci
ve vnitřních lázeňských bazénech nebo ve dvou částečně krytých s nimi propojených venkovních bazénech s masážními
tryskami. K této relaxační zóně přibyl nový krytý pavilon určený
dětem s bazénem s vlnobitím, tobogány a zážitkovým bazénem
i pro nejmenší děti. Po večeři v hotelu, která je podávána formou
švédského stolu, se můžeme projít do vánočně vyzdobeného
centra lázeňského městečka s renesančním zámkem.
2. den: Dopoledne se ještě necháme hýčkat v termálních lázních.
V poledne odjedeme zpět do Rakouska a tentokrát se zastavíme ve vídeňském Schönbrunnu. Tak jako každý rok se i letos
nechají návštěvníci z celého světa okouzlit jedinečnou vánoční

Č. zájezdu
AV1208

Termín
08. 12.–09. 12.

Cena
3.190 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v hotelu 4 *
• 1× polopenzi (švédský stůl)
• vstup do lázní Sárvár a půjčení županu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 1–2 děti do 5,99 let (max. 1 lůžko) v pokoji
s rodiči 1.300Kč
• dítě od 6 do 17,99 let na přistýlce v pokoji s rodiči 550Kč
• 3. osoba od 18 let na přistýlce 300 Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• vstupné do areálu Schloss Hof 7–14 €
(dle zvoleného programu)
• pobytová taxa v hotelu cca 2 €/os.
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
atmosférou kulturního a vánočního trhu v zámku Schönbrunn.
Třpytivá světla na vánočním stromu před barokním zámkem
nás zavanou na císařský dvůr s atmosférou Vánoc. Návštěvníci
zde mohou ochutnávat, vybírat z nabídky uměleckých řemesel
anebo se prostě jen kochat typickou předvánoční atmosférou.
Svůdná vůně perníku, punče a pečených kaštanů se vznáší nad
schönbrunnskou dvoranou a zve k zastavení mimo všechen
spěch a shon. O přízeň návštěvníků bude usilovat bezmála 80
vystavovatelů z Rakouska a sousedních zemí. Předvánoční náladu pomohou vytvořit adventní koncerty a bohatý program
nejen pro děti se postará o spoustu zábavy. Ve vánoční dílně si
děti zkusí vyrobit pod vedením zkušených řemeslníků vlastní
ozdoby. A betlém s více než 190 figurkami, instalovaný pod vánočním stromem, určitě přitáhne pohledy všech návštěvníků.
Příjezd do Mikulova, Brna ve večerních hodinách.
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ADVENT V LINCI
A STEYRU

s plavbou křišťálovou
lodí Swarovski
steYr • Linec • PLavba křišŤáLovou
Lodí crYstaL
1. den: Z Brna vyjedeme v ranních hodinách (další nástupní místa
viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Před polednem přijedeme do nejznámějšího vánočního města Steyru. Navštívíme nejstarší rakouské
Vánoční muzeum s neuvěřitelnou sbírkou 18.200 krásně naaranžovaných starobylých vánočních dekorací. Během procházky
městem si budeme moci prohlédnout betlémy a jesličky třeba
v městském muzeu nebo u radnice. Za zhlédnutí stojí také unikátní a obzvláště cenná sbírka jesliček z posledních čtyř století
u sv. Michala. Na vánočních trzích se necháme zlákat k nákupu
tradičních dekorací, medových perníčků i vůní horkého punče
pro zahřátí. Naši prohlídku Steyru zakončíme v nedalekém
barokním a poutním kostele Christkindl, kde se podíváme na
betlém a na malou zázračnou voskovou figurku Ježíška, kult
uctívání poutníků. Ze zdejší Vánoční pošty budeme moci odeslat originální vánoční přání s vánoční Christkindlovskou známkou a razítkem. V odpoledních hodinách přijedeme na ubytování
do hlavního města Horních Rakous, Lince, „rodiště“ slavného
Lineckého koláče. Večer Vás pozveme do vyhlášené kavárny
s atmosférou starého Rakouska-Uherska na pravý linecký dort
a šálek kávy. Na několika náměstích nás okouzlí vánoční atmosféra spojená s koncerty umělců, farmářskými trhy, prolinutá
vůní punče a klobás grilovaných na dřevěném uhlí. Vyzkoušíme
si jízdu Pöstlingbergbahn – nejstrmější adhezní dráhou v Evropě zapsanou v Guinessově knize rekordů. Nostalgická dráha
jezdí na lineckou horu Pöstlingberg už od roku 1898. Na jejím
vrcholku stojí bazilika „Panny Marie Sedmibolestné“, symbol
Lince. Ze zdejší vyhlídkové terasy budeme mít krásný výhled na
vánočně nasvětlený Linec. Odjezd do hotelu.

RAKOUSKO

Č. zájezdu
AB1208

Termín
08. 12.–09. 12.

Cena
2.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• linecký dortík a kávu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 340Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900Kč
• plavba křišťálovou lodí Crystal s obědem formou
švédských stolů 1.400 Kč
• pobytová taxa v hotelu cca 2 €/os.
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
2. den: Po snídani se vydáme na procházku kouzelně vyzdobeným městem, kdy ve výkladních skříních budeme obdivovat
stovky betlémů z celého Horního Rakouska. Příjemnou kulisu
naší procházce vytvoří Biskupský dvůr, Zemský dům, Mozartův
dům, sloup sv. Trojice, Stará radnice, barokní i empírové měšťanské domy, zámek i farní kostel. V katedrále spatříme betlém,
který je pokládán za jeden z nejkrásnějších na světě. Pak už na
nás bude čekat největší zážitek tohoto dne, kterým je vánoční
plavba křišťálovou lodí Crystal, která je vyzdobena z velké části
mnoha miliony kameny firmy Swarovski, a nachází se zde také
největší křišťálový lustr světa. Absolvujeme plavbu po Dunaji
s kulisou nádherného vánočního Lince, budeme žasnout nad
měnícími se barvami křišťálových dekorací překrásné noblesní
lodi a také si pochutnáme na obědě, který je zde servírován formou bufetu za doprovodu tradiční hudby. Poté odjedeme zpět
do ČR, návrat do Brna ve večerních hodinách.

ADVENT V SOLNÉ
KOMOŘE A SALCBURKU
woLFgangsee • st. woLFgang •
st. giLgen • oberndorF • saLcburk •
HELLBRUNN
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní
místa viz str. 5, trasy 2, 3) a zamíříme do Solné Komory. Tentokrát si vybereme jezero Wolfgangsee, abychom absolvovali
adventní plavbu (cca 8 €). V městečku St. Wolfgang nás přivítá symbol adventu – 19 metrů vysoká plovoucí lucerna. Po
připlutí do Mozartova městečka St. Gilgen nás čeká Advent
na ledě. Co je romantičtější než projíždět se vánočním trhem
po ledové ploše? Cestou na ubytování v okolí Salcburku se zastavíme v Oberndorfu, kde jako magnet přitahuje návštěvníky
kaplička, kde poprvé zazněla v roce 1818 vánoční píseň „Tichá
noc“. A tak se i my ponoříme do kouzla vánočních koled třeba
s punčem nebo šálkem svařeného vína na adventním trhu přímo před touto kaplí. Ubytování, možnost večeře.
2. den: Po snídani odjedeme do Salcburku, kde se necháme
unášet vánoční atmosférou. Během prohlídky historického

Č. zájezdu
AS1201

Termín
01. 12.–02. 12.

Cena
2.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 400Kč
• 1× večeře 380 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
centra města navštívíme i věhlasné vánoční trhy na náměstí
Mirabellplatz, součástí těchto trhů je i bohatý hudební a zábavný program. V době osobního volna můžeme navštívit adventní trhy na nádvoří pevnosti Hohensalzburg. V romantických kulisách středověké pevnosti vysoko nad Salcburkem na
nás čeká mnoho stánků s výrobky domácích uměleckých řemesel a různorodý kulturní program. Před odjezdem se ještě
zastavíme na překrásném nádvoří zámku Hellbrunn, které je
v době předvánoční lemováno hořícími pochodněmi. Do Brna
přijedeme před půlnocí.
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RAKOUSKO

GROSSGLOCKNER
s nenáročnou turistikou

ZeLL am see • krimmeLské vodoPádY •
wiLdkogeL • bad gastein •
stubnerkogeL • bad hoFgastein •
kitZLochkLamm • enZingerboden •
medeLZkogeL • mittersiL •
grossgLocknerská siLnice •
FerLeiten • gosauská JeZera •
ZwieseLaLmhÖhe • bad ischL
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s polopenzí a wellness!
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Prahy, svoz z Brna
do Tábora (další nástupní místa viz str. 5, trasy 5, 9, 10). Průjezd
Rakouskem až k jezeru Zeller See, na jehož břehu je malebně
položené lázeňské Zell am See s dominantním hřebenem Vysokých Taur. Krátce se zde projdeme a poté se již vydáme do
hotelu Oberwirt v hlubokém údolí říčky Saalach (wellness centrum se saunou, vířivkou a fitness). Ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme ke Krimmelským vodopádům – nejvyšším vodopádům v Evropě (380 m), kde říčka Krimmler Ache
padá ve 3 stupních. Podnikneme procházku podél všech 3 stupňů vodopádů s mnoha vyhlídkami a navštívíme výstavu Vodní
svět. Odjedeme do Neukirchenu k údolní stanici lanovky vedoucí
pod Wildkogel v Kitzbühelských Alpách. Podnikneme turistickou
vycházku až na vrchol Wildkogelu (2.225m) s výhledy na hřebeny
Vysokých Taur. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani přejedeme do světoznámých lázní Bad Gastein. Gondolovou lanovkou se dostaneme až na vyhlídkový vrchol Stubnerkogel (2.246 m), kde kromě nezapomenutelného
pohledu na okolní krajinu můžeme vyzkoušet i adrenalinový
visutý most. Poté si prohlédneme věhlasné lázně, jejichž léčivé radioaktivní prameny jsou známy již od 14. století a kde se
uprostřed města s hukotem řítí mohutný vodopád. Odpoledne koupání v moderních termálních lázních v Bad Hofgastein
s vnitřními a venkovními bazény a několika saunami. Před
odjezdem na ubytování ještě podnikneme vycházku divokou
soutěskou Kitzlochklamm u Taxenbachu. Vyhlídkový okruh
nás povede přes visuté lávky a schodiště přímo nad bouřlivými kaskádami. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani vyjedeme úzkou horskou silničkou s mnoha
serpentinami do Enzingerbodenu (1.483m) a odtud lanovkou ke
známé chatě Rudolfshütte (2.311m) u jezera Weissee v kotli bílých ledovců. Již při jízdě nahoru uvidíme jezírko Grünsee a horskou přehradu Tauernmoossee. Po procházce odjedeme sedačkovou lanovkou na Medelz, odkud vystoupáme až na pyramidu
Medelzkogel (2.760m) s kruhovým rozhledem po zaledněných
vrcholech Vysokých Taur. Lanovkami zpět k autobusu a odpočinek v lázních v Mittersilu. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.

Č. zájezdu
GG0805

Termín
05. 08.–10. 08.

Cena
11.590Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na pokoji 500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• Salcburská karta (zahrnuje lanovky, vstupy do objektů
a lázní) dospělí 1.690Kč, dítě do 15 let 845Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Cena nezahrnuje pobytovou taxu 1,10 €/os./noc.
5. den: Po snídani projedeme vysokohorskou Grossglocknerskou silnicí, která patří mezi nejznámější horské silnice.
Během výjezdu řadou serpentin se nám otevřou nádherné pohledy na velehory, ledovce, soutěsky a vodopády. Po průjezdu
132 metrů dlouhým tunelem Hochtor dorazíme na světoznámou vyhlídku císaře Františka Josefa s pohledem na nejvyšší
horu Rakouska Grossglockner. Na zpáteční cestě se krátce
zastavíme v zooparku ve Ferleitenu a poté relaxace v lázních
Zell am See. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani se vydáme přes Tennengau do oblasti Solné komory. Po přejezdu průsmykem Gschütt se dostaneme ke Gosauským jezerům a od předního jezera se vydáme lanovkou ke Gablonzer Hütte (1.587m) s výhledem na jezero, hřeben Gosaukamm
a hlavně mohutný masiv Dachsteinu. Vystoupáme na Zwieselalmhöhe s výhledy na Dachstein a Vysoké Taury. Po návratu k jezeru
odjedeme do noblesních lázní Bad Ischl, kde trávil v císařské vile
letní měsíce císař František Josef s celým dvorem. Projdeme se
nádherným parkem a po kávě ve stylové kavárně přímo u vily se
vydáme na cestu domů. Návrat do ČR kolem půlnoci.

ŽELEZNICÍ UNESCO
NA SEMMERING
A HRAD
FORCHTENSTEIN
V ranních hodinách se vydáme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasa 2 Slovácko zdarma) na cestu do Dolního
Rakouska. Pojedeme do předhůří Semmeringu, kde se vydáme po první horské železnici v Evropě vedené 15 tunely
a přes 16 viaduktů – po Semmeringské železnici. Ojedinělý
projekt vytvořený již před 150 lety Karlem von Ghegem byl
technický div své doby, dnes je zapsán na listině UNESCO.
Z nádraží podnikneme vycházku na Doppelreiter (919m)
s vyhlídkou na nejatraktivnější část železnice. Poté prozkoumáme malebné lázeňské centrum. Za příznivého počasí můžeme vyjet lanovkou na Hirschenkogel (1.340 m).
Naší další zastávkou bude nedaleký barokní poutní kostel
Maria Schutz označovaný za „klenot pohoří Semmeringu“. Náš výlet zakončíme návštěvou hradu Forchtenstein,
pevnosti na vysoké skále, který dodnes patří knížatům
Esterházy. Navštívíme největší soukromou sbírku zbraní
v Rakousku s exponáty již z dob 30leté války nebo napoleonských tažení, dozvíme se mnohé zajímavosti z rodinné
historie jednoho z nejvýznamnějších uherských šlechtických rodů, a také nahlédneme do tajů hradní kuchyně. Zájezd s volitelnou turistikou.

Doporučujeme objednání velmi výhodné Salcburské karty,
která umožňuje využití všech lanovek, vstupů a lázní uvedených v program (ušetříte cca 2.500Kč oproti běžným cenám).
V případě nepříznivého počasí je možno na tuto kartu navštívit řadu dalších muzeí, hradů a zámků včetně Salcburku bez
jakýchkoliv příplatků.
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Č. zájezdu
SW0602

Termín
02. 06.

Cena
1.090Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• jízdenku Semmeringskou železnicí
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• hrad Forchtenstein cca 9 €
• pojištění léčebných výloh a storna 80Kč

Odjezd
6:00 Brno

ITÁLIE

BENÁTKY

KARNEVAL
V BENÁTKÁCH

a zámek Miramare s koupáním
miramare • benátkY (unesco) • burano • murano
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
• Polopenze v ceně!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4,
svoz Kuřim a Tišnov zdarma, Blansko 200Kč, Boskovice
300Kč) odjedeme v brzkých ranních hodinách do Rakouska. odpoledne přijedeme do itálie, kde nás na skalních
útesech nad mořem přivítá zámek Miramare – pohádková
stavba na pobřeží Jadranu obklopená krásným parkem.
Novogotický zámek Miramare proslul nezvykle temnou
minulostí. V jeho zdech a okolních překrásných anglických
zahradách se začal odvíjet tragický příběh císaře Maxmiliána „Mexického“ a jeho manželky Charlotty. Častým
hostem zde byla také císařovna Sissi a její syn – korunní
princ Rudolf. Majitelem zámku byl svého času i arcivévoda
František Ferdinand d'Este.Večer se ubytujeme v hotelu
v Lido di Jesolo.
2. den: Celý den strávíme koupáním a relaxací na písečných
plážích v Lido di Jesolo.
3. den: Po snídani přijedeme do přístavu Punta Sabbioni, odkud se parníčkem přeplavíme po laguně do Benátek
(UNESCO). Cestou mineme ostrovy a ostrůvky spolutvořící
město na laguně a vylodíme se v oblasti San Marko, odkud
zahájíme vlastní prohlídku města. Navštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si budovy prokurací a Dóžecí palác s vězením, vyjedeme na vyhlídku zvonice sv. Marka. Projdeme si
nejkrásnější benátská náměstí, kostely a paláce, obchodní
uličky i slavný most Rialto. Pravou benátskou atmosféru
nám doladí i projížďka po Canal Grande. Cestou se budeme
kochat pohledem na honosné paláce. Ve večerních hodinách
návrat na ubytování.

benátkY (unesco) • burano • murano

4. den: Po snídani se opět z Punta Sabbioni vydáme na plavbu po benátské laguně. Na ostrově Burano si prohlédneme
typické místní krajky, na ostrově Murano nám předvedou své
dovednosti místní zruční skláři. Jedinečnou atmosféru obou
ostrovů dotvářejí rybářské osady s množstvím barevných
domků rozesetých podél kanálů. V poledne se vrátíme k autobusu a odjedeme do ČR. Příjezd do Brna v nočních hodinách.
U 3denních zájezdů je vypuštěn 2. den programu s koupáním.
Program zahrnuje 2× ubytování.

Č. zájezdu
BM0504

Počet dnů
Termín
3
04. 05.–06. 05.

1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4, svoz Kuřim
a Tišnov zdarma, Blansko 200Kč, Žďár nad Sázavou 300Kč, Boskovice 300Kč, Praha 400Kč) odjedeme ve večerních hodinách.
2. den: V ranních hodinách přijedeme do Punta Sabbioni, odkud
poplujeme linkovou lodí do Benátek (UNESCO). Prohlídku města
zahájíme na náměstí Svatého Marka. Navštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si budovy prokurací a Dóžecí palác s vězením,
vyjedeme na vyhlídku zvonice sv. Marka. Projdeme si nejkrásnější benátská náměstí, kostely, paláce, obchodní uličky a neopomeneme ani slavný most Ponte Rialto nebo projížďku parníčkem po Canal Grande. Během dne a především večera budeme
svědky všudypřítomného karnevalového veselí. Náměstí Sv.
Marka se nastrojí do svátečního hávu, přetéká zářivými barvami
a naplní se Benátčany a cizinci. Benátský karneval je velkou událostí plnou barev, hudby, tance a divadla. Dekorace nejrůznějšího
typu, elegantní kostýmy, masky, princezny a princové vytvářejí
neopakovatelnou atmosféru. Je také plný tradičních událostí,
jako je „let Kolombíny“ a „oslava panen“. Do hotelu v Lido di Jesolo přijedeme v pozdních večerních hodinách, nocleh.
3. den: Dopoledne se opět z Punta Sabbioni vydáme na plavbu po benátské laguně. Na ostrově Burano si prohlédneme
typické místní krajky, na ostrově Murano nám předvedou své
dovednosti místní zruční skláři. Jedinečnou atmosféru obou
ostrovů dotvářejí rybářské osady s množstvím barevných
domků rozesetých podél kanálů. V poledne se vrátíme k autobusu a odjedeme do ČR. Příjezd do Brna v nočních hodinách.

Cena
5.490Kč

BM0621

4

21. 06.–24. 06.

6.990Kč

BM0907

3

07. 09.–09. 09.

5.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 2× nebo 3× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš.
• 2× nebo 3× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2 noci 990Kč, 3 noci 1.090Kč
• lodní lístky cca 35 €
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč (3denní)
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč (4denní)

Č. zájezdu
BK0209

Termín
09. 02.–11. 02.

Cena
3.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 390Kč
• lodní lístky cca 30 €
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 67]

ITÁLIE

FLORENCIE – ŘÍM –
NEAPOL – POMPEJE –
BENÁTKY
• Tam i zpět autobusem
• Nejprodávanější zájezd do itálie
1. den: Odpoledne odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 5,
trasy 3, 7 a 8). cesta přes noc do itálie.
2. den: Návštěva Florencie, metropole Toskánska, kolébky
renesančního umění. Pěší procházka přes Ponte Vecchio –
slavný most zlatníků ke Starému paláci na centrálním náměstí
Signoria, radnici připomínající hrad s 94m vysokou věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou fontánou.
Dále pokračování k Dómu S. Maria del Fiore a baptisteriu –
jedinečným stavbám obkládaným mnohobarevným mramorem. individuálně možnost prohlídky slavné galerie uffizi se
sbírkami rodu Medici (doporučujeme rezervaci vstupu). Odpoledne odjezd z Florencie a večer příjezd do Fiuggi, lázeňského
městečka jižně od Říma, ubytování.
3. den: Po snídani návštěva nejmenšího svrchovaného státu –
Vatikánu – prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na
světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem
a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále
prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284
dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským
obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším
křesťanským kostelem na světě, bazilikou sv. Petra. Tento kostel
byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho
výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kupoli baziliky s krásnými
výhledy na město. Odpoledne návštěva Andělského hradu, který
je možno obdivovat z Andělského mostu na řece Tibeře a v němž
je dnes muzeum obrazů i zbraní. Z horní terasy hradu je krásný
pohled na Řím i na Vatikán. Návrat na ubytování do Fiuggi.
4. den: Po snídani odjezd do Neapole – původně řecké osady, dnes metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa.
Dopoledne prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence
neapolských králů – Palazzo Reale, kartouzský klášter San
Martino – vzorová stavba neapolského baroka, pevnost Sant
Elmo, divadlo San Carlo, jedno z největších evropských divadel, a další památky. Odpoledne návštěva Pompejí – vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve kterém se pod nánosem sopečného popela zachovala naprosto unikátní podoba
prostředí i života obyvatel před téměř 2.000 lety, prohlídka
s místním průvodcem. Návrat na ubytování do Fiuggi.
5. den: Po snídani odjezd do Říma, pokračování pěší prohlídky
po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá
Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná
stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov,
chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–
4. stol., Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství,

Č. zájezdu
RI0515

Termín
15. 05.–20. 05.

Cena
7.490Kč

RI0703

03. 07.–08. 07.

7.490Kč

RI0821

21. 08.–26. 08.

7.490Kč

RI0925

25. 09.–30. 09.

7.490Kč

RI1025

25. 10.–30. 10.

7.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2–3* hotelu se snídaní
• místního průvodce v Pompejích
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900Kč
• 3× jednoduchá servírovaná večeře 750Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi 500Kč
(osoby do 18 let 150Kč, 18–25 let 300Kč)
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Cena nezahrnuje místní lodní dopravu v Benátkách
(cca 21 €), případnou MHD v Římě (cca 3 €),
pobytovou taxu v hotelu (cca 2 €).
večerní procházka: Fontana di Trevi – největší vodní varhany
říma, Palazzo quirinale, španělské schody, Piazza di Popolo.
V pozdních večerních hodinách odjezd z Říma. Přes noc cesta
do Benátek.
6. den: Brzy ráno příjezd do Benátek. Přejezd lodí na náměstí
sv. Marka a půldenní prohlídka Benátek, pohádkového města
na laguně, odděleného od moře řadou písečných lavic. Sto
osmnáct ostrovů, čtyři sta mostů a sto sedmdesát kanálů, to
jsou Benátky. Centrem města je nám. sv. Marka, kde je možno
obdivovat basiliku sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou
zdobenou barevnými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy
a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé
město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími
celé náměstí. Dále procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke
slavnému mostu Ponte Rialto. Okolo poledne návrat lodí na
parkoviště a odjezd do ČR, okolo půlnoci návrat do Brna a dalších odjezdových míst.
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ŘÍM NEJEN NA VÍKEND
letecký zájezd s průvodcem

anděLský hrad • bocca verita •
Fontána di trevi • šPaněLské nám. •
vatikánská muZea • baZiLika sv.
Petra • Zátibeří • koLoseum • Forum
romanum • Pantheon • PiaZZa
NAVONA
• Tam i zpět letecky
• 4 celé dny prohlídky Říma s průvodcem
1. den: Transfer z Brna a Břeclavi do Bratislavy (zdarma), odlet
z Bratislavy do Říma. Transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani odjezd metrem do centra a návštěva Andělského hradu, v němž je dnes muzeum obrazů i zbraní.
Z horní terasy hradu je krásný pohled na Řím i Vatikán. Dále
pěší procházka přes řeku Tiberu po Andělském mostě a přes
jednu z hlavních tříd Corso Vittorio Emanuele oblastí s mnoha krásnými paláci návrat k řece Tibeře a mostu Garibaldi.
Pokračování přes Tiberský ostrov a po nejstarším římském
mostě Ponte Fabricio na náměstí Piazza della Bocca Verita ke
kostelu Panny Marie Cosmedin, v jehož atriu se nachází slavná
Ústa pravdy. Volno k procházkám a posezením v centru Říma.
K večeru pokračování prohlídky centra Říma, pěší procházka
k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma – Fontána di
Trevi, na Španělské náměstí a jeho slavné barokní Španělské
schody a další místa moderního římského života s příjemnými
posezeními a zákoutími. Návrat metrem na hotel.
3. den: Celodenní návštěva nejmenšího svrchovaného státu –
Vatikánu. Dopoledne prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým
Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným
italským malířům, antickým sbírkám, vatikánské knihovně,
obrazárně aj. Odpoledne prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými 140
sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do Říma
Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na
světě, bazilikou Sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4. stol.
na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě se postupně
podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další.
Možnost výstupu na kopuli baziliky s krásnou vyhlídkou. Večer
návštěva kouzelné bohémské čtvrti Zátibeří s neopakovatelnou atmosférou. Návrat metrem na hotel.
4. den: Po snídani odjezd metrem do centra Říma, pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána
celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná
stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky paláců,
chrámů, tržnice, divadla i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.–4. stol., Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského
stavitelství, Piazza Navona – typické římské náměstí zdobené
třemi nádhernými fontánami. Večer návrat metrem do hotelu.

ITÁLIE

Č. zájezdu

Termín

Cena

RL0425

25. 04.–30. 04.

15.990Kč

RL0606

06. 06.–11. 06.

15.990Kč

RL0704

04. 07.–09. 07.

15.990Kč

RL0808

08. 08.–13. 08.

15.990Kč

RL0926

26. 09.–01. 10.

15.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Bratislava–Řím–Bratislava
• letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
• transfer Brno–Bratislava–Brno
• transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
• 5× ubytování ve 3–4* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.500Kč
• odbavení zavazadla do 15 kg 1.600Kč
• fakultativní výlet rychlovlakem do Florencie
(individuálně kdykoliv, v termínu od 09. 08.
s průvodcem) 2.400Kč
• fakultativní výlet rychlovlakem do Neapole
(individuálně kdykoliv, v termínu od 31. 05.
s průvodcem) 1.900Kč
• fakultativní výlet do Ostie s koupáním v moři
(individuálně kdykoliv, v termínu od 05. 07.
s průvodcem) 400Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Cena nezahrnuje dopravu v Římě (cca 20 €)
a pobytovou taxu (cca 5 €/os./noc)
5. den: Celodenní volno v Římě k individuálním návštěvám
dalších muzeí, nákupům a procházkám. individuálně možnost
fakultativního výletu příměstskou dopravou k moři do Ostie
(cca 1 hod. cesty, archeologická zóna, koupání, cca 6 €) nebo
individuálně vlakem do Florencie (cca 1,5 hod. cesty, cca 75 €)
či Neapole (cca 1,25 hod. cesty, cca 60 €).
6. den: Ráno transfer na letiště a odlet z Říma do Bratislavy.
Transfer do Břeclavi a do Brna (zdarma).

RYCHLOVLAKY
NAPŘÍČ ITÁLIÍ

z Benátek až na Sicílii
benátkY • FLorencie • řím • neaPoL •
caPo vaticano • troPea • taormina •
messina
• Tam vlaky, zpět letecky
• Vše bez nočních přejezdů
1. den: Ráno odjezd autobusem z Brna (další nástupní místa
viz. str.5, trasy 3, 4, 8). Přejezd přes rakousko do itálie. večer
ubytování v hotelu u Benátek.
2. den: Ráno odjezd vlakem do centra Benátek (10 min.). Celodenní prohlídka pohádkového města na 117 ostrůvcích v mořské laguně. Centrem města je nám. Sv. Marka, kde je možno
obdivovat basiliku Sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou
zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác, vyjet výtahem
na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále
procházka benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely,
mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto, možnost projížděk na gondolách nebo příjemných posezení. Večer
návrat vlakem do hotelu.
3. den: Ráno odjezd rychlovlakem z Benátek do Florencie
(2 hod.). Uložení zavazadel a návštěva metropole Toskánska, kolébky renesančního umění. Pěší procházka k Dómu
S. Maria del Fiore a baptisteriu. Dále pokračování na Ponte
Vecchio – slavný most zlatníků, ke Starému paláci na centrálním náměstí Signoria, radnici připomínající hrad s 94 m
vysokou věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou fontánou. Odpoledne individuálně možnost prohlídky
muzeí, kostelů, galerií. K večeru odjezd rychlovlakem z Florencie do Říma (1,5 hod.). Po příjezdu do Říma přejezd do
hotelu a ubytování.
4. den: Celodenní prohlídka Říma. Dopoledne Koloseum, Forum Romanum, Kapitol – náměstí navržené Michelangelem
s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba
z dob římské antiky, Piaza Navonna – typické římské náměstí
zdobené třemi nádhernými fontánami. Pokračování přes Vatikánské náměstí a kolem Andělského hradu zpět do centra
k fontáně di Trevi a dále na Španělské náměstí. Večer návrat
na ubytování v Římě.
5. den: Brzy ráno přejezd na vlakové nádraží a odjezd rychlovlakem z Říma do Neapole (1 hod.) – metropole Kampánie,
sídla univerzity a arcibiskupa. Po příjezdu uložení zavazadel
a prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými
věžemi a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských králů – Palazzo Reale, kartouzský klášter San Martino, pevnost Sant Elmo, divadlo San Carlo a další památky.
odpoledne odjezd vlakem z neapole do nejjižnější části itálie,
Kalábrie (3 hod.). Příjezd do Vibo Valentia a odsud transfer autobusem na ubytování na Capo Vaticano.

Č. zájezdu
CA0604

Termín
04. 06.–12. 06.

Cena
23.790 Kč

CA0918

18. 09.–26. 09.

23.790 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem do Benátek
• dopravu expresními vlaky přes itálii
• leteckou dopravu z Kalábrie do Brna vč. tax
• transfer autobusem nádraží–Capo Vaticano–letiště
• 8× ubytování ve 3* hotelech
• 8× snídani
• 4× večeři (na Capo Vaticano)
• výlet na Sicílii
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900Kč
• Projížďka lodí kolem mysu Capo Vaticana 500Kč
• Půldenní výlet Tropea 600Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Cena nezahrnuje úschovny zavazadel (cca 5 €),
místní dopravu v navštívených městech (cca 10 €)
a pobytové taxy (cca 18 €)
6. den: Pobyt na Capo Vaticano, kde se nachází jedny z nejkrásnějších a nejromantičtějších pláží v itálii. odpočinek,
koupání, pobyt na pláži. Odpoledne fakultativně projížďka
lodí podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté útesy ukrývající malé písečné plážičky.
Poté přejezd k majáku s jedinečnými výhledy na celé pobřeží z ptačí perspektivy i pěkným posezením ve zdejších
restauracích.
7. den: Dopoledne volno, koupání. Odpoledne fakultativně
půldenní výlet do města Tropea, nazývaného perla Kalábrie.
Starobylé město je vystavěno na útesech nad krásnými písečnými plážemi. Během návštěvy je možno kombinovat
prohlídku historických památek s posezeními v typických
restauracích v křivolakých uličkách i výhledy na pobřežní scenérii s kostelem sv. Marie a nádhernými plážemi. Večer návrat
na ubytování.
8. den: Celodenní výlet autobusem na Sicílii. Přejezd trajektem přes Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od Sicílie a návštěva města Messina, kde bude krátká zastávka na prohlídku
unikátní katedrály. Poté přejezd do Taorminy, jednoho z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Její kouzlo
nespočívá jen v nádherných starobylých uličkách a náměstích
plných kaváren, obchůdků se suvenýry ale i v jejích historických památkách, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu
a množství paláců. K večeru návrat zpět na ubytování.
9. den: Po snídani transfer na letiště Lamezia Terme a odlet
zpět do Brna.
V termínu 18. 09.–26. 09. je program obrácený – tam letecky do kalábrie a zpět vlaky přes itálii a autobusem z benátek
do ČR.
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ITÁLIE

ANTIKA A RENESANCE
verona • Perugia • assisi • ravenna •
Loreto • gubbio • urbino • rimini •
san marino • boLogna • benátkY
• Tam i zpět autobusem!
1. den: Svoz z Brna (500 Kč) přes Jihlavu-Pávov (500 Kč) do
Prahy, večer odjezd z Prahy. Další nastupni mista Chrudim,
Pardubice, Hradec Králové – 500 Kč, Svitavy, Polička, Ostrava,
Frydek-Mistek, Novy Jičin, Hranice, Přerov, Prostějov, Olomouc – 600 kč. nočni přejezd do italie.
2. den: Dopoledne návštěva Verony – města proslulého
milostným příběhem o Romeovi a Julii. Možnost návštěvy
rodného domu Julie, baziliky San Zeno Maggiore, proslulého
římského amfiteátru. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování,
volný program, možnost koupání. Večeře.
3. den: Po snídani odjezd k prohlídce Perugie, prohlídka starého jádra (fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino),
odpoledne prohlídka Assisi, známé rodiště sv. Františka (basilika sv. Františka, Tempio di Minerva, basilica di Santa Chiara).
Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Ravenny – hlavní město Západořímské říše (mauzoleum Galii Pacidii, mauzoleum císaře
Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky), odpoledne prohlídka města Faenza, slavného již od středověku
díky své keramice. Návštěva jedné ze zdejších vyhlášených
keramických dílen. Ve večerních hodinách návrat na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani si prohlédneme proslulé Loreto, po Římu
druhé nejnavštěvovanější poutní místo s basilikou Santa
Casa. Při zpáteční cestě se zastavíme ve středověkém městě
Gubbio a ze starověku známého města Urbino (dóm Palazzo
Ducale), večer návrat na ubytování.
6. den: Po snídani prohlídka historického centra Rimini (Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most) včetně
návštěvy místního hlavního trhu. Odpoledne prohlídka San
Marina. Poté dojedeme do sklípku na degustaci místních vín
a typických produktů. Ve večerních hodinách návrat na ubytování, večeře.
7. den: Po snídani návštěva Bologni, prohlídka historického centra (šikmá věž, Neptunova fontána, basilika, sv. Petronia, universita). V odpoledních hodinách návrat na ubytování, večeře.
8. den: Celodenní individuální volno, pobyt u moře.
9. den: Po snídani odjezd do Chioggi a přejezd lodí (trajekt
za příplatek) k prohlídce Benátek. Prohlídka města (nám. sv.
Marka, vévodský palác, plavební kanály), návrat lodí do Chioggi, večer odjezd autobusem zpět do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Č. zájezdu
AR0831

Termín
31. 08.–09. 09.

Cena
11.690Kč

KALÁBRIE S VÝLETEM NA SICÍLII A LIPARY
caPo vaticano • troPea • taormina • messina • LiPari • vuLcano • stromboLi
• Tam i zpět letecky z Brna a Prahy
• ubytování na jednom místě
s krásným koupáním
1. den: Odlet z Prahy a Brna do Kalábrie, přílet do Lamezia Terme a transfer na ubytování. Ubytování na Capo Vaticano, cca
300m od jedné z nejkrásnějších pláží Kalábrie.
2. den: Pobyt na Capo Vaticano, odpočinek, koupání, pobyt na
pláži. Odpoledne fakultativně projížďka ve člunech podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté
útesy ukrývající malé písečné plážičky. Poté přejezd k majáku
s jedinečnými výhledy na celé pobřeží z ptačí perspektivy
i pěkným posezením. Za dobré viditelnosti možnost pozorování i Sicílie s Etnou a Liparských ostrovů.
3. den: Celodenní odpočinek na pláži u moře. Odpoledne fakultativně výlet lodí na ostrov Stromboli, který je známý především pro
svůj stále činný vulkán. Po příjezdu na ostrov možnost procházek
nebo večeře v restauraci a poté již za tmy vyjížďka lodí na moře
k místu zvanému Sciara del Fuoco, odkud je možno pozorovat
malé erupce sopky. Pozdě večer návrat na ubytování. Tento výlet
se koná dle aktuální aktivity sopky a objednává se až na místě.
4. den: Celodenní výlet lodí, při kterém poznáme jedny z nejpřitažlivějších italských ostrovů, Liparské ostrovy. Užijeme
si i koupání. Navštívíme tři nádherné sopečné ostrovy Lipari,
Vulcano a Stromboli. Na ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku historického města Lipari nebo se budeme moci zúčastnit
okruhu mikrobusem kolem ostrova. Na ostrově Vulcano můžeme využít léčivých koupelí v sirném bahenním jezírku nebo
si odpočinout na plážích z černého sopečného písku. Na závěr
připlujeme k ostrovu Stromboli, kde budeme moci pozorovat
ohromná lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou procházku vesničkou plnou obchůdků a posezení. K večeru návrat lodí zpět na ubytování.
5. den: Celodenní výlet autobusem a trajektem na Sicílii. Přejedeme krátkým trajektem Messinskou úžinu oddělující Kalábrii
od Sicílie a navštívíme město Messina. Zde uděláme krátkou

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× polopenzi
• prohlídku keramické dílny ve Faenze
• ochutnávku likérů v San Marinu
• návštěvu sklípku s degustací v okolí San Marina
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.390Kč
• pobytová taxa cca 1,5 €/os./den
• trajekt Chioggia–Benátky–Chioggia cca 15 €/os.
• minimetro do centra Perugie cca 2 € (jedna jízda)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
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zastávku na prohlídku unikátní katedrály s funkčním orlojem i na
krátké posezení na kávu nebo něco sladkého. Po poledni navštívíme Taorminu, jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších
měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen v nádherných starobylých
uličkách a náměstích plných kaváren, obchůdků se suvenýry ale
i v jejích historických památkách, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu a množství paláců. Návštěva města potrvá cca 3 hodiny
s volným rozchodem. K večeru návrat zpět na ubytování.
6. den: Dopoledne volno, koupání. Odpoledne výlet autobusem
podél pobřeží bohů do města Tropea, jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní itálie, nazývaného perla kalábrie. starobylé město
pocházející již z řecko-normanské doby je vystavěno na útesech
nad bělavými písečnými plážemi. Během návštěvy je možno kombinovat prohlídku množství historických památek s posezeními
v typických restauracích v křivolakých uličkách i dech beroucími
výhledy na pobřežní scenérii s kostelem sv. Marie vystavěným na
vrcholu skalnatého útesu nad nádhernými plážemi. Po prohlídce
města návštěva místní výrobny s ochutnávkou typických produktů a možností jejich nákupu. Večer návrat na ubytování.
7. den: Celodenní odpočinek, volno, koupání, pobyt na pláži.
8. den: Transfer na letiště a odlet zpět do Brna a do Prahy.
Č. zájezdu
CA0612

Termín
12. 06.–19. 06.

Cena
22.990Kč

CA0619

19. 06.–26. 06.

22.990Kč

CA0710

10. 07.–17. 07.

23.990Kč

CA0724

24. 07.–31. 07.

23.990Kč

CA0807

07. 08.–14. 08.

23.990Kč
23.990Kč

CA0821

21. 08.–28. 08.

CA0904

04. 09.–11. 09.

22.990Kč

CA0911

11. 09.–18. 09.

22.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu tam a zpět
• letištní taxy
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech a apartmánech
• 7× polopenzi
• výlety dle programu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na přistýlce 2.000Kč
• 1. dítě do 13 let na přistýlce 7.500Kč,
2. dítě do 13 let na přistýlce 3.500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.800Kč
• fakultativní výlet ve člunech podél pobřeží 500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Cena nezahrnuje pobytovou taxu cca 5 €/os.

Parkování na letišti v Brně a Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

ITÁLIE

SLUNNÁ KALÁBRIE

Č. zájezdu

od Jónského moře

seLLia marina • caPo riZZuto • serra san bruno • stiLo • soverato •
vaLLi cuPe • croPani • Le casteLLa • caPo coLonna • LiParské ostrovY
• Tam i zpět letecky z Brna a Prahy
• ubytování u pláže s krásným koupáním
• Zájezd se cvičením jógy
1. den: Odlet z Prahy a Brna do Kalábrie, přílet do Lamezia Terme a transfer na ubytování do letoviska Sellia Marina. Ubytování ve 4* Villaggiu Borgo degli Ulivi přímo u Jónského pobřeží
s krásnou širokou písečnou pláží.
2. den: Dopoledne odpočinek, koupání. Odpoledne výlet do
přírodní mořské rezervace Capo Rizzuto s nedotčeným pobřežím a jedinečným mořským světem. Zde absolvujeme
projížďku lodí se skleněným dnem, během které budeme
moci pozorovat zdejší podmořský svět a určitě nás okouzlí
i krásné výhledy na Aragonskou pevnost, která vévodí této
části pobřeží.
3. den: Pobyt u Jónského moře, odpočinek, koupání. Určitě
nevynecháme i každodenní hodinu výuky jógy se zdejší cvičitelkou, která je zahrnuta v ceně pobytu.
4. den: Celodenní výlet, během kterého projedeme část
jónského pobřeží a podíváme se do vnitrozemí, kde navštívíme horské městečko Serra San Bruno vyhlášené svým
klášterem řádu Kartuziánů i nádhernými okolními lesy, které
v létě poskytují osvěžující prostředí. Po prohlídce kláštera
navštívíme staré byzantské město Stilo, sídlo bohaté na
umění a památky, mezi nimiž vyniká byzantský kostel La
Cattolica vystavěný na skále nad městem. Díky stavební
dokonalosti, kdy antické sloupy podpírají pět kopulí, patří
Cattolica k nejkrásnějším byzantským stavbám vůbec. Po
poledni zastávka v přímořském letovisku Soverato Marina
s krásnou pláží a množstvím obchůdků, kaváren i typických
rybářských restaurací. Volno na oběd, nákupy, posezení
a procházky. Na závěr výletu přejedeme do oblasti Caminia
s působivým skalnatým pobřežím ukrývajícím malé i větší
pláže a po vyhlídce na pobřeží sjedeme k jedné z pláží a budeme moci se vykoupat.
5. den: Pobyt u Jónského moře, odpočinek, koupání. Fakultativně půldenní výlet do hor zvedajících se nedaleko od pobřeží
a návštěva údolí Valli Cupe, které je považováno za jednu
z nejvýznamnějších přírodních oblastí celé Kalábrie. Okouzlí
nás svou panenskou přírodou, nádhernými vodopády, kaňony
a soutěskami i vyhlídkami, které berou dech. Dále pokračujeme návštěvou kulturního a uměleckého centra Cropani, jehož
katedrála představuje jednu z nejvýznamnějších stavitelských
děl v Kalábrii.
6. den: Půldenní výlet do jedné z nejkrásnějších oblastí jónského pobřeží do Přírodní mořské rezervace Capo Rizzuto,
která se rozkládá v délce 40 km podél pobřeží. Prohlídka
letoviska Le Castella pojmenovaného podle významného
aragonského hradu z 16. stol., který se tyčí na ostrůvku od-

děleném od pevniny jen za rozbouřeného moře. Díky svým
žlutavozlatým plážím a malebnému výhledu na pevnost se
kdysi malá rybářská obec mění v Mekku turistů. Prohlídka
hradu/pevnosti. Odpoledne přesun na nejvýchonější výběžek Kalábrie, na posvátný Mys Capo Colonna pojmenovaný
podle jediného zachovaného sloupu z chrámu bohyně Héry,
posvátného místa Starověkého Řecka. Velice působivý je
i blízký kostel středověkého původu Madony z Capo Colonna
tyčící se na útesu vysoko nad mořem.
7. den: Pobyt u Jónského moře, odpočinek, koupání. Fakultativně celodenní výlet na Liparské ostrovy. Brzy ráno odjezd autobusem do přístavu Vibo Valentia a odjezd lodí na
tři sopečné ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli. Na ostrově
Vulcano můžeme využít léčivých koupelí v sirném bahenním
jezírku nebo si odpočinout a vykoupat se na plážích z černého
sopečného písku. Na ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku
historického města Lipari, posedět si v malebných restauracích nebo navštívit muzeum Liparských ostrovů. Na závěr
připlujeme k ostrovu Stromboli, kde budeme moci pozorovat
lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou procházku vesničkou plnou obchůdků a restaurací. Užijeme si
i koupání. K večeru návrat lodí zpět do Vibo Valentia a odjezd
na ubytování. Výlet se koná jen za příznivých povětrnostních
podmínek a platí se na místě
8. den: Transfer na letiště a odlet zpět do Brna a do Prahy.

Parkování na letišti v Brně a Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Termín

Cena

Odlet

CA0612

12. 06.–19. 06.

22.990Kč

Brno

CA0614

14. 06.–21. 06.

22.990Kč

Praha

CA0619

19. 06.–26. 06.

22.990Kč

Brno

CA0621

21. 06.–28. 06.

22.990Kč

Praha

CA0710

10. 07.–17. 07.

23.990Kč

Brno

CA0712

12. 07.–19. 07.

23.990Kč

Praha

CA0821

21. 08.–28. 08.

23.990Kč

Brno

CA0823

23. 08.–30. 08.

23.990Kč

Praha

CA0904

04. 09.–11. 09.

22.990Kč

Brno

CA0906

06. 09.–13. 09.

22.990Kč

Praha

CA0911

11. 09.–18. 09.

22.990Kč

Brno

CA0913

13. 09.–20. 09.

21.990Kč

Praha

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu tam a zpět
• letištní taxy
• 7× ubytování ve 4* rezortu
• 7× polopenzi
• výlety dle programu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na přistýlce 2.000Kč
• dítě do 12 let na přistýlce 5.000Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.800Kč
• fakultativní výlet na Liparské ostrovy (min. 10 os.) 75 €
• fakultativní výlet Valli Cupe (min. 10 osob) 15 €
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
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ITÁLIE

VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ

pro milovníky vína a dobrého jídla
PaLermo • monreaLe (unesco) • ceFaLù (unesco) • sYrakusY • etna (unesco) •
taormina (unesco) • LiParské ostrovY (unesco) • PiaZZa armerina (unesco) •
agrigento (unesco) • erice
• Letecky z Prahy!
• Ochutnávky vín, návštěvy vinařství
a večeře s vínem v ceně!
• Lodní výlet na Lipary a Vulcano v ceně!
1. den: Odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna), cestou
na ubytování v Palermu vyjedeme na nádherné poutní místo
Monte Pelegrino se svatyní ve skále a s výhledem na celý palermský záliv. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani navštívíme hlavní město ostrova Palermo,
které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb
v orientálním stylu, památek baroka ze španělského období
a klikatých uliček starého města. Prohlédneme si Normanský
palác s Palatinskou kaplí – bývalý královský zámek připomínající pevnost i monumentální katedrálu, v jejíž kapli se zde nachází
schránka s ostatky patronky města. Přejedeme do Monreale
shlížejícího na sicilskou metropoli, kde už více než 800 let stojí
katedrála, která je skutečným klenotem mezi sicilskými památkami. Při návštěvě si obklopeni její mozaikovou výzdobou budeme připadat jako v pohádce – mozaiky v katedrále zabírají plochu více než 6.000 m2 a jsou tak největší mozaikovou plochou
na Sicílii a zároveň největší sbírkou středověkých křesťanských
mozaik na světě. Vinařský region Sicílie je se svými celkovými
26 tisíci km2 jedním z největších, nejstarších a nejvýznamnějších vinařských regionů itálie. a ani my si nesmíme nechat ujít
příležitost tato vynikající vína s vysokým obsahem alkoholu
a typickým aroma v jednom z místních vinařství v oblasti Monreale ochutnat. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet. Kdo miluje zachovalá městečka a úzké uličky se spoustou obchůdků a kaváren,
ten si jistě zamiluje Cefalù. Tento klenot Sicílie leží na severním
pobřeží pod téměř kolmou skalní stěnou la Rocca, na které kdysi stával antický chrám. Projdeme se středověkým centrem se
středověkou prádelnou a impozantní katedrálou z 12. stol. s dvojicí hranatých věží, která spolu s monrealskou patří mezi katedrály
s nejlépe dochovanou vnitřní mozaikovou výzdobou. Jižně od
Cefalù se ve vnitrozemí ostrova rozprostírá přírodní park Madonie s druhou nejvyšší horou Sicílie Pizzo Carbonara (1.979 m). Zde
poblíž horského městečka Castelbuono se budeme kochat pohledy na krajinu s vinicemi na slunných svazích. V místě bývalého
opatství se nachází modelové vinařství s prvotřídní restaurací,
které produkuje více než patnáct různých vín, která jsou certifikované buďto jako organická nebo biodynamická. Na terase
s nádhernými výhledy ochutnáme vína ze sortimentu typických
sicilských bílých a červených vín – Grillo a Nero d'Avola. V pozdním odpoledni se vrátíme do Palerma, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme na jihovýchod ostrova. Na ochutnávku se zastavíme ve vinařství s dlouholetou rodinnou tradicí, které

zotavilo ztracenou chuť Moscato di Siracusa a původní sicilskou
odrůdu Nero d'Avola. Ochutnávka vytváří lahodný celek s lehkým
obědem (6 druhů chuťovek a desert). Jako v Trnkově Zahradě si
budeme připadat ve starobylém zámečku s pomerančovou zahradou, kterou se můžeme volně procházet – tak vypadá toto vinařství. Poté již pojedeme za památkami města Syrakusy, jednoho
z nejnavštěvovanějších míst Sicílie. Navštívíme archeologický
areál s řeckým divadlem, jedním z největších a nejlépe dochovaných antických divadel na světě, římským amfiteátrem, jeskyní
uměle vytesanou do skály nazývanou Dionýsovo ucho aj. Přejedeme přes most Ponte Nuovo a navštívíme starou část města na
ostrově Ortygia s mnoha paláci ozdobenými krásnými balkóny,
Apollónovým chrámem, který je nejstarším dórským chrámem na
Sicílii, Aretušiným pramenem opěvovaným Vergiliem i příjemnou
pobřežní promenádou s krásnými výhledy na přístav a na Etnu.
Ubytujeme se v oblasti Catania/Taormina, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani navštívíme nejvyšší horu Sicílie a největší
činnou sopku Evropy, Etnu. Autobusem vyjedeme do Rifugia
Sapienza, kde se můžeme procházet krátery hýřícími nejrůznějšími barvami, občerstvit se v horské chatě, ochutnávat tradiční
speciality nebo nakoupit suvenýry. Zájemci mohou vyjet lanovkou až pod samotný kráter této aktivní sopky do výšky 2.900m
a džípy až na zasněžený vrchol. Odpoledne věnujeme Taormině,
antickému městu založenému Řeky již ve 4. stol. př. n. l. Dnes vyhlášené klimatické lázně jsou považované pro svou jedinečnou
polohu na terase nad mořem za jedno z nejkrásnějších míst itálie. Prohlédneme si druhé největší řecké divadlo na Sicílii s vynikající akustikou, kde se dodnes pořádají představení klasických
děl, budeme mít čas i na nákupy suvenýrů v uličkách města a posezení u skleničky vína v jedné z množství lákavých zahrádek.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Lodní výlet na dva z Liparských ostrovů – hlavní ostrov
Lipary a ostrov Vulcano. Z přístavu Milazzo se vydáme na plavbu
kolem krásného pobřeží těchto ostrovů sopečného původu, kde
můžeme pozorovat nejen pemzové jámy a bílé pláže, ale také
charakteristickou barvu způsobenou čistotou mořského dna.
Prohlédneme si hlavní město ostrovů Lipary. Potom poplujeme
na ostrov Vulcano, kde si můžeme vyzkoušet koupel v sirném
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Č. zájezdu
SI0522

Termín
22. 05.–29. 05.

Cena
30.790Kč

CENA ZAHRNUJE:
• let Praha–Trapani–Praha
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo do 15kg
• dopravu klimatizovaným autobusem dle programu
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 3*
• 7× snídani
• 7× večeři (3 chody a 0,25l vína)
• 2× ochutnávku vín s občerstvením
• 1× ochutnávku vín s obědem
• výlet lodí na Liparské ostrovy
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.690Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pobytové taxy (hradí se na místě v EUR)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích z černého sopečného písku a koupat se v moři vyhřátém fumarolami – sopečnými
výpary. Možnost poobědvat v místní restauraci. Odpoledne se vydáme na plavbu kolem Liparských ostrovů – skalní útvar Fraglioni,
jeskyně andělů, jeskyně Cavallo, Lví skála a další. Před návratem
do přístavu se pokocháme pohledem na malebnou vesničku Gelso se starověkým majákem. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
7. den: Dnešní den začneme návštěvou barokního městečka Piazza Armerina, poblíž něhož se nachází Villa Romana del Casale,
unikátní římská vila ze 4. stol., která byla ve 12. stol. pohřbena pod
nánosy bahna a znovuobjevena ve 20. stol. Odpoledne zavítáme
do údolí nejznámějších řeckých chrámů v Agrigentu, v době své
největší slávy „nejkrásnějšího města smrtelníků“. Projdeme se antickou částí města s nejstarším chrámem Herkulovým, dórským
chrámem svornosti, který je nejlépe zachovalým řeckým chrámem
v itálii, Junoniným chrámem a oblastí pozůstatků dalších téměř 20
antických chrámů. Ubytování v Agrigentu, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani odjedeme na západ Sicílie, kde se po projetí
příkrých serpentin dostaneme do pitoreskního městečka Erice
založeného již v dobách řecké kolonizace ostrova. Je obehnáno zdí
s baštami a protkáno spletí úzkých dlážděných uliček lemovaných
kamennými domky, které jsou nalepeny jeden na druhém. Nádhernými výhledy do kraje a symbolickým přípitkem těžkým dezertním vínem Marsala se rozloučíme s kouzelnou Sicílií. Přejezd na letiště do
Trapani, odpoledne odlet do Prahy (transfer do Brna za příplatek).
Lipary
Vulcano
Trapani

Erice

Palermo
Monreale

Cefalù

I
Agrigento

Etna
Piazza Armerina
Syrakusy

VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ

Taormina

iTÁLiE • SAN MAriNO

ZA VÍNEM I AUTY
FERRARI, KAPLICKÝM
A MĚSTY UNESCO
exkluzivní zájezd
se sommelierem nejen
pro milovníky vína

vinařství Ferrari • mantova
(unesco) • Parma (unesco) • modena
(unesco) • Pesaro • urbino (unesco) •
aquaLagna • san marino (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• Ochutnávky vín, lanýžů a večeře v ceně!
• ubytování v hotelech 4*!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) přes rakousko do itálie. v odpoledních hodinách již budeme obdivovat údolí posázená vinohrady s kulisou Dolomit. Ferrari je naší první zastávkou. Avšak
tentokrát se nejedná o slavná auta, ale špičku mezi italskými
sekty. Zdegustujeme Ferrari Brut a Trento DOC a seznámíme se
s výrobou ve vinařství rodu Ferrari s tradicí od roku 1902. Firma
se chlubí jedenácti medailemi a v roce 2017 získala ocenění na
světovém šampionátu sektů a šumivých vín coby Výrobce roku.
Večer přijedeme na ubytování do hotelu v blízkosti historické
Mantovy, kterou většinou známe jako dějiště Verdiho Rigoletta
a místo, kam utekl Romeo před pomstou Kapuletů.
2. den: Po snídani se vydáme na prohlídku „Malých Benátek“,
tak říkají Mantované svému městu malebně zasazenému do
oblasti tří uměle vytvořených jezer. Očaruje nás půvab renesanční Mantovy (UNESCO), kde působili význační stavitelé
v čele s Leonem Battistou Alberti. Objevíme tři náměstí, která
jsou obklopena středověkými stavbami, z nichž vybíhají dlážděné uličky a staré ulice s podloubími. Ohromí nás vévodský
palác patřící k největším v Evropě, dříve sílo rodu Gonzalů,
které mělo až tisíc sluhů k chodu paláce čítajícího 200 komnat. Na oběd a degustaci vín odjedeme do „Údolí jídla“, tak je
přezdíváno údolí v provincii Emilia Romagna, která zaujímá
třetí místo v produkci italských vín. Ochutnáme vína Malvasia,
Lambrusco, Sauvignon, Barbera a Merlot, typické odrůdy této
oblasti. Samozřejmě nebude chybět ani ochutnávka parmské
šunky, parmazánu a šunky Culatello di Zibello. Stejnojmenná
stezka Culatello di Zibello nás dovede do hlavního města Emilia Romagna, dalšího z italských měst, které jsou na seznamu
UNESCO – do Parmy. Množství památek z období gotiky, baroka i renesance patrně zastíní i své známé „rodáky“ – sýr parmazán a šunku. Na nocleh se vrátíme do hotelu v Mantově.
3. den: Po snídani odjedeme do Modeny, starého univerzitního
města, sídla arcibiskupa. Emilia Romagna je oblastí vína a delikates vyhlášených po celém světě, ale také oblastí Bel Canto.

Vášeň pro operu byla vždy spjata s touto oblastí a tak návštěvu
města symbolicky zahájíme návštěvou domu, kde žil Luciano
Pavarotti. Uvidíme divadelní kostýmy, řadu ocenění a memoárů zachycujících 40 let jeho operního života. Dnes si ale na své
přijdou i milovníci rychlých kol, radikální architektury i středověkého umění. S dalším rodákem města Enzem Ferrarim se
seznámíme v jeho kultovní stáji – v muzeu založeném již v roce
1929. Auta „v rybích útrobách“ najdeme ve futuristické stavbě,
posledním díle architekta Jana Kaplického, které bylo inaugurováno až po jeho smrti. Tato muzea se nacházejí jen pár minut od
jednoho z nejkrásnějších center v itálii, jež je zapsáno na seznamu UNESCO, kde najdeme Dóžecí palác, katedrálu Duomo i šikmé věže. Ve svém volnu bychom neměli zapomenout ochutnat
salát Caprese s domácím balzamikovým octem a také boloňské
špagety, které mají domov v Emilia Romagna. Odpoledne se ještě zastavíme na předměstí Modeny, kde jsou vystaveny všechny kultovní vozy Ferrari, a pokud chcete vědět, jaké to je řídit F1,
můžete si vyzkoušet jízdu na simulátoru. V pozdním odpoledni
nás již bude očekávat degustace ve vinařství. Nedaleko města
Bologna dozrávají na sluncem zalitých svazích hrozny Sangiovese a Pignoleto. Po prohlídce vinařství a degustaci přijedeme
na pobřeží Jaderského moře do Pesara, městečka, které je unikátním skloubením historického centra s památkami z 15. století a písečných pláží. Ubytujeme se v hotelu u moře, večeře.
4. den: Po snídani odjedeme do jednoho z nejhezčích měst
střední itálie Urbina (UNESCO) rozkládajícího se na dvou pahorcích, ze kterých je úžasný pohled na okolní krajinu. Prohlédneme si unikátní zachovalé středověké město s mohutnými
hradbami, náměstí Piazza della Repubblica, kde se scházejí
místní obyvatelé a univerzitní studenti, jednu z nejhezčích
ukázek renesančního slohu v itálii Palazzo ducale, který spolu
s neoklasistickou katedrálou Duomo di Urbino tvoří úchvatné
panorama města. V Urbinu žil mimo jiné známý italský malíř
Raffaello a tak si můžeme prohlédnout dům, kde žil a kde má
své muzeum. V obědovém čase si můžeme vybrat některou
z místních restaurací a zahrádek k ochutnávce italských specialit či skleničce vína. Odpoledne přejedeme do městečka
Acqualagna, kde se nachází světoznámé naleziště vzácných
bílých lanýžů. Již od dob Sumerů jsou po několik tisíciletí lanýže považovány za tu nejvytříbenější labužnickou specialitu. Do
tajů zpracování a techniky jejich sběru se ponoříme během exkurze a samozřejmě neopomeneme tento vzácný druh houby
a jiných specialit včetně místního vynikajícího vína ochutnat.

Č. zájezdu
IP0503

Termín
03. 05.–08. 05.

Cena
13.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu zájezdovým autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 4*
• 4× snídani
• 2× ochutnávku vín
• 1× ochutnávku vín s obědem
• 1× ochutnávku lanýžů s vínem
• 2× večeři
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.900 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Večer se vrátíme do Pesara a můžeme se projít do městečka,
kde najdeme Palazzo Ducale z 15. století, románskou katedrálu Panny Marie, náměstí Piazza Popolo s Dóžecím palácem,
pevnost Rocca Costanza z 15. století a rodný dům skladatele
Gioacchina Rossiniho. Večeře v hotelu.
5. den: Po snídani se ještě můžeme projít po promenádě
u moře nebo si vychutnat pravé italské espresso v kavárničce.
Poté již zavítáme do třetí nejmenší země Evropy, do republiky San Marino (UNESCO). Snad každý filatelista touží mít
známku z této republiky, ale co teprve víno? Víno by se mělo
stát symbolem města, řekl ředitel sdružení vinařů. A tak i my
se po příjezdu půjdeme přesvědčit, zda se plní sen a vína San
Marina jsou již srovnatelná s víny Toskánska a Piemontu. Vína
zdegustujeme v družstvu vinařů, které vzniklo již v 70. letech
minulého století a je největším producentem sanmarinských
vín. Poté se již budeme věnovat prohlídce města ležícího na
hoře Monte Tirano, které je na seznamu UNESCO. Prohlédneme si staré hradby, vstupní brány, a neměli bychom si nechat
ujít výměnu stráží v typických uniformách na náměstí Piazza
della Libertà před radnicí Palazzo Pubblico. Dominantou San
Marina je Veřejný palác, kde sídlí veškeré úřady a vláda a bazilika pocházející z 19. století, která je zasvěcena svatému Marinusovi, který podle pověsti celý stát založil, a kde najdeme
i ostatky tohoto světce. Budeme mít čas i na skleničku likéru
a nákup suvenýrů. Večer se již vydáme na cestu domů.
6. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

A
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vinařství Ferrari

ZA VÍNEM I AUTY FERRARI,
KAPLICKÝM A MĚSTY UNESCO
Mantova
Parma

Modena

I
San Marino
Acqualagna

Pesaro
Urbino
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ITÁLIE

CESTA ZA ETRUSKY

a největší krásy na pomezí Lazia, Toskánska a Umbrie
s koupáním u moře i jezera
PitigLiano • sovana • boLsena • tarqunia (unesco) • bagnaia • viterbo •
caPraroLa • bomarZo • civita di bagnoregio • orvieto (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, svoz
Praha 400Kč (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) přes
rakousko do itálie. večer dojedeme na ubytování u jezera
Bolseno.
2. den: Po snídani se vydáme do kraje Etrusků. Kolem kráterového jezera Bolseno dojedeme do Pitigliana s polohou vysoko
nad jeskyněmi v útesech údolí Lante. Při pohledu z protějších
kopců připomíná bochník chleba prohlodaný od myší – je to
díky spoustě otvorů, oken a stěn domů z tmavého lávového
kamene. Největšími atrakcemi horského městečka jsou středověké jádro s Palazzo Orsini ze 13. století s biskupstvím,
pozůstatky akvaduktu, náměstí Piazza San Gregori, kostel
San Rocco a skryté židovské ghetto. Za středověkou bránou
Porta di Sovana narazíme na etruské hradby a etruské stezky Vie Cave, jimiž se projdeme. Poté se zastavíme v nedaleké
malebné vesničce Sovana s jedinou ulicí vedoucí od hradních
ruin ke katedrále. V okolí se nacházejí četné etruské hrobky.
Naší poslední zastávkou bude městečko Bolsena, ležící u stejnojmenného jezera vulkanického původu. Možnost koupání.
Prohlídka baziliky S. Kristina s kaplí zázraků Corpus Domini
a hradu Rocca Monaldeschi.
3. den: Po snídani navštívíme na pobřeží Tyrhénského moře
starověkou Tarquinii – významné centrum etruské civilizace
a na vrcholku nedalekého kopce si prohlédneme nekropoli
s téměř 6.000 hrobkami vyhloubenými v měkkém sopečném
tufu (UNESCO). Ve městě mrtvých nahlédneme i dovnitř některých hrobek, abychom uviděli fresky s rozmanitými výjevy,
které měly mrtvým připomínat tento svět. Po poledni si uděláme volno ke koupání a odpočinku na pláži v Lido di Tarquinia.

Na závěr dne se necháme zlákat jedinečnými renesančními zahradami Villy Lante v Bagnaia, které začal stavět slavný architekt italského manýrismu Vignola v roce 1562. Krásné sochy,
četné fontány a bazény, vše vkusně obklopeno zelení, skrývají
i žertovné překvapení pro své návštěvníky. Před příjezdem na
hotel nás bude čekat degustace místních vín s možností výhodného nákupu místních produktů.
4. den: Po snídani pojedeme do Viterba, kde uvidíme půvabné
středověké domy s věžemi, oblouky a vnějšími schodišti, náměstíčka s kašnami, dóm ze 12. století i úchvatnou lodžii Papežského paláce zbudovaného pro papeže, kteří Viterbo často
navštěvovali. Poté v Caprarole prozkoumáme velkolepou venkovskou vilu Palazzo Farnese z 16. století – umně štukované
vřetenové schodiště nás přivede do komnat s freskami s výjevy zachycujícími hrdinské příběhy ze života Herkula a rodu
Farnesů. Součástí paláce je i manýristická zahrada s parkem.
Další unikátní podívaná nás čeká v Bomarzu pod zámkem
Orsini, kde budeme objevovat tajemná zákoutí v nebývalém
parku Sacro Bosco – Svatý les, dnes často nazývaném Park
příšer. Mytologické postavy a fantastické bytosti vyrostlé ze
skalisek nemají obdoby. Jejich tvůrcem byl sám Pirro Ligorio,
jehož práce na svatopetrské katedrále v Římě a vilách v Tivoli
patří k nejobdivovanějším v itálii. návrat na ubytování. večer
se se zájemci vypravíme za nočním koupáním (21:30–01:00) do
vyhlášených lázní Terme dei Papi. Zdejší prameny o teplotě
až 58 °C jsou bohaté především na soli síry, vápníku a hořčíku.
V noci návrat na ubytování.
5. den: Snídaně. Po pozdějším odjezdu z hotelu zavítáme do
starobylé vesničky na skalnatém ostrově uprostřed krajiny
tvarované sopečnou činností a erozemi, do Civita di Bagnoregio. Naši poslední zastávkou bude Orvieto (UNESCO) založené Etrusky na 150 metrů vysokém tufovém skalisku. Do
centra nás přiveze ozubnicová lanovka. Náš obdiv si zaslouží

Č. zájezdu
LZ0725

Termín
25. 07.–30. 07.

Cena
8.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování v hotelu 3*
• 4× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 900Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.690Kč
• 3× večeře 1.490Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
dóm s ohromující fasádou a průčelím zdobeným mozaikami,
reliéfy, vnitřními freskami z 15. století. Pozoruhodná je také
studna S. Patrizio, jež měla zásobovat město vodou v případě
napadení. K vodní hladině míří dvě vzájemně se neprotínající
spirálová schodiště s 248 schody, jimiž stoupali osli s nákladem vody. v malebných zákoutích orvieta se rozloučíme s itálií a odpoledne se vydáme na cestu zpět do ČR.
6. den: V brzkých ranních hodinách návrat do Brna, do Prahy
v dopoledních hodinách.

CESTA
ZA ETRUSKY
Orvieto
Bolsena
Sovana
Civita di Bagnoregio
Pitigliano
Bomarzo
Viterbo Bagnaia
Caprarola
Tarqunia
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I

ITÁLIE

LAGO DI GARDA A OPERA VE VERONĚ
maLcesine • riva deL garda • vodoPádY varone • Lago di tenno •
verona (unesco) • muZeum oLivového oLeJe • sirmione • rovereto • trento
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
• hotel 3* s venkovním bazénem!
• 3× polopenze v ceně!
1. den: Odjezd z Brna, svoz z Prahy (další nástupní místa viz str.
5, trasy 1, 2, 3) v brzkých ranních hodinách. Večer se ubytujeme
v oblasti italského jezera Lago di Garda, které je největším
italským jezerem.
2. den: Po snídani pojedeme do Malcesine, kde se projdeme
křivolakými uličkami a můžeme navštívit místní oblastní muzeum umístěné uvnitř hradu Castello Scaligero ze 13. století.
Zájemci se mohou pokochat vyhlídkou z Monte Baldo, kam
je vyveze atraktivní lanovka otáčející se kolem vlastní osy do
výšky 1.750m. Pokračovat budeme na sever jezera do Riva del
Garda a po krátké zastávce vyjedeme na místo, na kterém
se kdysi před tisíci lety potkalo několik přírodních elementů,
aby vznikla unikátní podívaná – vodopády Varone. Panoramatickou cestou přes středověké vesničky budeme pokračovat
k tyrkysovému jezeru Lago di Tenno. Návrat na hotel.
3. den: Po snídani pojedeme do opěvované Verony, města
Romea a Julie, kde zavítáme k velkolepé románské bazilice
San Zeno Maggiore, prohlédneme si muzeum uvnitř hradu
Castel Vecchio. Dále se podíváme na jedny z nejmalebnějších
italských náměstí – Piazza delle Erbe a Piazza dei Signori, v jejichž okolí lze najít množství paláců, pomníků a kostelů. Podíváme se na náhrobky Scaligerů a na město shlédneme z 84m
vysoké věže Torre Lamberti. Na náměstí Bra, které samo
o sobě stojí za prohlídku, si prohlédneme římský amfiteátr z 1.
století po Kristu a samozřejmě nezapomeneme na Juliin dům

se slavným balkónem i místo posledního odpočinku nešťastné
Julie. Za antickým mostem Ponte Pietra najdeme pozůstatky
římského divadla a nádhernou renesanční zahradu Giardini
Giusti. Návrat na hotel.
4. den: Po snídani navštívíme Muzeum olivového oleje, kde se
seznámíme s jeho výrobou a možnostmi použití. Další zastávkou bude vinařství v oblasti Bardolino, kde ochutnáme místní
lahodná vína. Odpoledne se seznámíme s antickou a středověkou částí malebného městečka Sirmione na jižním břehu
jezera Lago di Garda, které bylo postaveno na termálních
pramenech Boiola, které se využívaly k léčení. Začneme půlhodinovým výletem lodí a poté se projdeme podél pobřežní
promenády i živými uličkami s obchůdky. Volna můžeme využít
k odpočinku na pláži. Návrat na hotel a podvečerní odjezd na
představení opery ve Veroně. Návrat na hotel po představení
cca 2 hod. po půlnoci.
5. den: V dopoledních hodinách odjedeme k Roveretu. Prohlédneme si kruhový dvoupatrový památník Castel Dante,
který byl postaven v letech 1936 až 1938, a kde je pochováno
více než 20.000 obětí první světové války – italských, rakouských, československých a maďarských, známých i neznámých,
jejichž ostatky sem byly převezeny z různých válečných hřbitovů. Nedaleko odtud budeme obdivovat jeden z největších
zvonů na světě, který byl ulit ze zbraní, které zůstaly na polích,
loukách a v lesích a svým hlasem měl připomínat památku
obětí boje za svobodu: La Campana dei Cauduti – Zvon padlých. V odpoledních hodinách se ještě zastavíme v hlavním
městě autonomní oblasti Tridentsko – Horní Adiže, v Trentu.
Prohlédneme si centrum s katedrálou S. Viglilia a biskupský
zámek Buonconsiglio. Ve večerních hodinách se vydáme na
cestu do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Č. zájezdu
OV0703

Termín
03. 07.–08. 07.

Cena
9.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• 3× večeři
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. a 4. osoba na přistýlce 360Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.100Kč
• opera Carmen ve Veroně 790Kč
(vyšší kategorie vstupenek na vyžádání v CK)
• pobytová taxa v hotelu cca 4 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

A

CH

Lago di Tenno
Riva del Garda
Lago di Garda

I

Sirmione

Trento
Rovereto
Malcesine
Verona

LAGO DI GARDA
A OPERA VE VERONĚ
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ITÁLIE

DOLOMITY a ledovcová mumie „Ötzi“ –

Č. zájezdu
DO0706

největší archeologický objev současnosti

siLian • PustertaL • vaL di ega • Pohoří Latemar a rosengarten •
„terasa doLomit“ • seLLa • vaL gardena • brunnenburg nebo tiroL •
trauttmansdorFF • merano • marmoLada • trento • boLZano • ÖtZi • brixen
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s venkovním bazénem a polopenzí!
1. den: Odjezd z Brna, svoz z Prahy 400Kč (další nástupní
místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) v brzkých ranních hodinách. Pokračovat budeme údolím řeky Drávy přes Lienz – hlavní centrum
Lienzských Dolomit do oblasti Východních Tyrol. V obci Silian
si prohlédneme unikátní krytý dřevěný most. Přes innichen
a Toblach přijedeme do údolí Pustertal a projdeme se kolem
kouzelného jezera Pragser Wildsee. Večer se ubytujeme v oblasti Bolzana, večeře.
2. den: Po snídani pojedeme do hor a zastavíme se na nejkrásnějších panoramatických místech. Vydáme se údolím Val di
Ega, abychom mohli obdivovat masivy Latemar a Rosengarten – „Růžovou zahradu krále Laurina”, srdce Dolomit opředené mnoha krásnými legendami. V této oblasti podnikneme
nenáročnou túru. Přes průsmyk Costalunga (1.752m) dorazíme
k průsmyku Pordoi (2.239m) a lanovkou vyjedeme na „Terasu
Dolomit” – nejkrásnější vyhlídku v Dolomitech. Zpět na ubytování se dostaneme přes průsmyk Sella (2.214m) a údolím Val
Gardena. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani si prohlédneme novogotický hrad Brunnenburg nebo středověký Tirol, kde se můžeme seznámit s historií
kraje. Naší další zastávkou budou zahrady zámku Trauttmansdorff. Během nenáročné turistické procházky budeme obdivovat panorama Merana, pohledy do údolí a vinice. Po cestě
císařovny Sissi sejdeme do centra Merana, města s pravou

středomořskou atmosférou. Poté si prohlédneme staré město se středověkými branami a podloubím, knížecí hrad, gotický dóm, památník císařovny Sissi, která tyto lázně proslavila,
lázeňský dům a projdeme se po některé z lázeňských promenád. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Snídaně. Tento den zahájíme ve stopách 1. světové
války. Lanovkou se vyvezeme ze stanice Malga Ciapela na
nejvyšší horu Dolomit – Marmoladu (3.344 m), kde navštívíme
muzeum první světové války, prohlédneme si zbytky zákopů
a drsná krása hory nám pomůže představit si těžké podmínky,
za jakých tu vojáci přežívali. Do hotelu se vrátíme v odpoledních hodinách a po krátkém odpočinku u bazénu a časné večeři
odjedeme do blízkého města Trento, kde si při procházce nádherným středověkým centrem a posezení v kavárnách vychutnáme pravou italskou letní atmosféru. Návrat na ubytování
mezi 22.–23. hodinou.
5. den: Po snídani navštívíme Bolzano, hlavní město stejnojmenné autonomní oblasti v Dolomitech. Po prohlídce
historického centra s dómem ze 14.–15. století budeme mít
možnost navštívit Archeologické muzeum, kde je největším magnetem současné doby tzv. „Ötzi” – člověk z pozdní doby kamenné. Nález mrazem konzervovaného těla je
největší senzací archeologických nálezů poslední doby.
Ötzi je pojmenován podle lokality nálezu, je uložen v chladícím boxu a je tu dokumentován celý výzkum jeho těla
i ostatních artefaktů z místa nálezu. Poslední zastávka
bude v městečku Brixen, kde si připomeneme pobyt K. H.
Borovského. Odpoledne odjezd do ČR, návrat v pozdních
nočních hodinách.

Termín
06. 07.–10. 07.

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.900Kč
• pobytová taxa v hotelu cca 6 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

CH

Brixen
Merano
Bolzano

F
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Cena
10.190Kč

Trento

DOLOMITY

I

A
Sella
Marmolada

ITÁLIE

SEXTENSKÉ DOLOMITY

Č. zájezdu
DT0630

výletní cíl habsburské aristokracie
hochosterwitZ • Lago di misurina • tre cime di Lavaredo •
cortina d'amPeZZo • Pieve di cadore • muZeum r. messner • ÚdoLí vaJont •
LagaZuoi • cinque torri • cividaLe deL FriuLi • udine
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
• Polopenze v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, svoz
z Prahy (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Průjezd
rakouskem. krátce před hranicemi s itálií si uděláme odbočku
na pohádkový hrad Hochosterwitz, který se stal předlohou
pro hrad ve filmech walta disneye. Po příjezdu do itálie nás
již přivítají vysoké skalní věže ostře kontrastující se svěže zelenými rozkvetlými loukami, kde září smaragdová jezera – to
jsou Dolomity, jedny z nejnavštěvovanějších hor Evropy. Na
ubytování přijedeme do oblasti jižního Tyrolska, kde se snoubí
italská pohoda a německý komfort a kde slunce svítí tři sta dní
v roce. Nocleh.
2. den: Po snídani se vydáme k nádhernému jezeru Lago di Misurina, které bývá označováno jako perla Dolomit. Od jezera,
ležícího ve výšce 1.756m, je okouzlující pohled na dominantu
Dolomit – Drei Zinnen – a na opačné straně na rozeklané štíty
Sorapisu, které se zrcadlí v temně modré hladině jezera. Jsou
to kopce, které musí vidět snad každý, kdo do Dolomit zavítá.
V okolí Tre Cime di Lavaredo (Drei Zinnen), kterou tvoří tři
impozantní, několik set metrů vysoké skalní štíty, si budeme
moci vybrat jak nenáročnou, tak středně náročnou túru. Poté
se již vydáme do Cortiny d'Ampezzo půvabně zasazené do
rozlehlého údolí ležící v objetí úchvatného amfiteátru velehor.
Prominentní horské městečko s promenádou norkových kožichů a drahými butiky patří mezi vyhlášená střediska zimních
sportů. Kořeny její kosmopolitní atmosféry sahají až do 16.
století, kdy habsburská šlechta začala údolí hojně navštěvovat a tento vliv dodal městu aristokratický nádech. Plnými

doušky budeme nasávat neopakovatelnou atmosféru horského letoviska se spoustou kavárniček i tradičních pizzerií.
Před návratem na hotel se ještě zastavíme v jedné z mnoha
prodejen brýlí – v tomto údolí je jich velké množství a podílí se
na ekonomice celé oblasti. Možnost nákupu obrub za nejnižší
možné ceny. Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme městečko Pieve di Cadore, rodiště skutečného mistra renesančního malířství, Tiziana Vecellia. Dům, v němž se v roce 1490 narodil, nyní slouží jako malé
muzeum na připomínku dob dávno minulých. Můžeme také
navštívit muzeum brýlí. Turistickým autobusem se dostaneme
k vysokohorské vojenské pevnosti na Monte Rite, jednomu z 6
muzeí horolezecké legendy Reinholda Messnera. Toto horské
muzeum dokumentující historii objevování a dobývání Dolomit
má neopakovatelnou atmosféru a neuvěřitelně krásnou a zajímavou architekturu, která citlivě spojuje přírodu s horami, staré
s novým, místní s exotickým. Závěrem dne si připomeneme
tragickou událost v údolí Vajont – ještě před uvedením do provozu tehdy nejvyšší přehradní hráze došlo k sesuvu půdy, které
způsobilo zničení města ležícího pod přehradou. Krása hor se
dodnes snoubí s ponurým příběhem, o kterém nám zasvěceně
popovídá místní průvodce. Návrat na ubytování.
4. den: i dnes se vydáme za příběhy doby minulé. dokladů
a památek na nesmyslné poziční boje 1. světové války je
v těchto horách požehnaně. Tunely střídají staré zásobovací
stezky, zbytky opevnění a drátů. Pomyslným návratem v čase
je i výjezd na legendární horu Lagazuoi (2.756 m). V blízkosti
vrcholu se nachází velké množství veřejnosti zpřístupněných
a udržovaných spojovacích štol, kaveren, zákopů a dalších
pozůstatků z bojů v letech 1915 až 1917. Budeme mít možnost
navštívit muzeum 1. světové války a poté mohou zájemci sejít
dolů tunelem. Odpoledne vyjedeme k bizarní skalní skupině

Cena
9.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 1. a 2. dítě na přistýlce do 14 let v pokoji s rodiči 1.000Kč
• 3. a 4. osoba na přistýlce 400Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.900Kč
• pobytová taxa v hotelu cca 6 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Cinque Torri (2.361m) čili „Pět věží“, které původně tvořily
jeden velký balvan. V blízkosti skalní skupiny se to jen hemží zrekonstruovanými zákopy a bojovým opevněním – další
muzeum v přírodě věnované této nešťastné době. Zájemci
mohou sestoupit nenáročnou cestou zpět k lanovce. Návrat
na ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani se zastavíme v magickém městečku Cividale del Friuli, městě s bohatou historií, centru Langobardů,
kde podle prastaré legendy sám ďábel postavil dokonalý
most spojující skalnaté břehy říčky Natisone. Navštívíme
Langobardský chrám, ojedinělou ukázku kostela z 8. století se
vzácnými freskami a plastikami šesti významných žen a krásným stříbrným oltářem. Poté přejedeme do Udine, města, kolem kterého jste už tolikrát projeli a nikdy je nenavštívili, ač má
rozhodně co nabídnout. Z hradu na návrší se pokocháme pohledem na město a pak sestoupíme do jeho středu, abychom
se prošli jeho uličkami a po mostcích nad vodním kanálem.
Centru dominuje zvenku prostá, ale uvnitř majestátní gotická
katedrála Santa Maria Maggiore zdobená freskami malíře
G. Tiepola. A určitě nám zbude nějaký čas na poslední nákupy
a posezení v malé kavárně a popíjení chutného espressa nebo
piccola, v jehož přípravě jsou italové zkrátka nepřekonatelní.
Ve večerních hodinách odjezd do ČR, noční přejezd.
6. den: V brzkých ranních hodinách přijedeme zpět do Brna.

A

CH
I

F

Termín
30. 06.–05. 07.

Tre Cime di Lavaredo
Lago di Misurina
Cortina d´Ampezzo
Lagazuoi
Pieve di Cadore
Cinque Torri
údolí Vajont

Udine
Cividale del Friuli

SLO

SEXTENSKÉ
DOLOMITY
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ITÁLIE

LIGURSKÁ RIVIÉRA

Č. zájezdu
LI0717

poznávací okruh s koupáním
Lavagna • chiavari • Portovenere (unesco) • santa margherita • PortoFino
(unesco) • camogLi • cinque terre (unesco) • Janov
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Prahy
a Plzně (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 5) do itálie.
V pozdních večerních hodinách přijedeme na ubytování na Ligurské riviéře.
2. den: Dopoledních hodin využijeme k seznámení s městečky Lavagna a Chiavari nebo k odpočinku. Odpoledne výlet do
kouzelného přístavu nesoucí jméno samotné bohyně Venuše.
Portovenere (UNESCO) patří k nejromantičtějším vesnicím na
ligurském pobřeží a tvoří jej shluk úzkých uliček s domy pastelových barev. Prohlédneme si kostel San Lorenzo, kostelík San
Pietro a hrad Doria, odkud se nám naskytne úchvatný výhled.
Výlet lodí na ostrov Palmaria (UNESCO) s možnosti koupání.
3. den: Po snídani odjedeme do Santa Margherity. Odtud se
pěšky nebo minibusem vypravíme do Portofina (UNESCO),
malebného přístavu, který je díky své poloze, přírodním krásám a příjemnému podnebí vyhledávaný turisty z celého světa. V Portofinu se pokocháme vyhlídkou, můžeme si prohlédnout Castello Browne či absolvovat procházku k majáku. Lodí
(za příplatek) poplujeme do malebné skalní zátoky ke klášteru
San Frutuoso z 10. století. Po prohlídce bývalého opatství nás
čeká koupání. Poté pokračujeme lodí do Camogli, kde si prohlédneme městečko a baziliku S. M. Assunta. Lodní výlety jsou
podmíněny příznivým počasím. Návrat na ubytování vlakem
nebo autobusem.
4. den: Po snídani navštívíme Cinque Terre. Strmý pobřežní
úsek tohoto národního parku je zapsán na listinu kulturního dědictví UNESCO. Tvoří jej pět vesniček, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola a Riomaggiore, které jsou vzájemně
propojeny klikatými silničkami a dostupné proto jen autem, lodí
nebo železnicí, nikoli však autobusem. Z tohoto důvodu využijeme neobvykle příjemné možnosti pro výletníky – přesunovat
se budeme vlakem. Trasu za poznáním zahájíme v La Spezia,

kde se nachází „Cesta milenců“, koupání. Některé úseky trasy
se prochází pěšky a autobus nám nebude k dispozici. Pro tento
den doporučujeme turistickou obuv. Vlakem (příplatek) se vrátíme do La Spezia a autobusem dojedeme zpět na ubytování.
5. den: Po snídani se vydáme do přístavního města Janov, který je současně centrem Ligurské riviéry. Naše kroky povedou
k rodnému domu Kryštofa Kolumba, na Piazza de Ferrari, k Vévodskému paláci, kostelu San Lorenzo, San Matteo a dalším
památkám. Obrazárna v Palazzo Roso nám nabídne díla Tintoretta, Caravaggia, Tiziana a dalších velikánů, podíváme se
také k Palazzo bianco a radnici. individuální volno a možnost
návštěvy slavného Acquario. Večer odjedeme do ČR.
6. den: V ranních hodinách přijedeme do Plzně, následně do
Prahy a Brna.

Termín
17. 07.–22. 07.

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.190Kč
• 3× večeře 1.160Kč
• klimatizace 690 Kč/pokoj
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

Janov
Camogli

LIGURSKÁ RIVIÉRA
St. Margharitta
Chiavari
Lavagna

Portofino

F
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Cena
10.290Kč

I

Monterosso al Mare Vernazza
Corniglia Manarola
Riomaggiore La Spezia
Portovenere

ITÁLIE

TO NEJLEPŠÍ Z TOSKÁNSKA

Č. zájezdu
TO0724

montecatini terme • Pisa (unesco) • carrara • sienna (unesco) •
san gimignano (unesco) • Lucca • viareggio • torre deL Lago •
FLorencie (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*!
1. den: Odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3)
v brzkých ranních hodinách přes rakousko do itálie. ve večerních hodinách přijedeme na ubytování do Montecatini Terme.
2. den: Po snídani pojedeme do Pisy – města, které bylo založeno pravděpodobně Řeky o 550 let dříve než Řím, města,
kde se vystřídali jak Etruskové, tak Římané, města, které ve
středověku bylo jednou z významných námořních republik.
Naše kroky povedou na Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem a známou šikmou věží, jejíž stavba započala již ve 12.
století (UNESCO). Po prohlídce Pisy se vypravíme do Carrary,
kde v oblasti mramorových lomů navštívíme Cava museo ve
Fantiscritti a seznámíme se s 2.000 let starou historií těžby
mramoru od dob antiky až po současnost. Budeme moci navštívit jediný lom na světě těžící mramor z nitra skalního masivu. Návrat do hotelu. Večer se se zájemci vypravíme zubačkou
do historické části zvané Montecatini Alto na vyvýšenině nad
městem, které si stále udržuje svůj středověký ráz a tajuplnou
atmosféru. Odměnou nám bude nezapomenutelný výhled na
nádherně osvětlené široké okolí.
3. den: Po snídani odjedeme přes typickou toskánskou krajinu
vinic Chianti do Sieny (UNESCO). Město z červeného kamene,
odvěký soupeř Florencie, o němž se říká, že je nejkrásnějším
italským městem. Díky poloze na kopci nabízí kouzelná zákoutí s nádhernými výhledy. Navštívíme kostel San Domenico,
sanktuárium sv. Kateřiny Sienské, náměstí Piazza del Compo
a dóm s baptisteriem. Po prohlídce Sieny nás očekává jedno
z nejpůvabnějších toskánských městeček – San Gimignano
(UNESCO), které si dodnes zachovává nezměněnou gotickou
tvář. Necháme se okouzlit atmosférou středověkého městečka s 15 věžemi ze 14. století. Nahlédneme do baziliky Nanebe-

Termín
24. 07.– 29. 07.

Cena
8.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• průvodcovské služby

vzetí Panny Marie, k Palazzo Communale, uvidíme středověké
městské opevnění, tři brány a bašty. Ze zříceniny pevnosti
Rocca se nabízí krásný výhled. Neměli bychom si nechat ujít
možnost navštívit rodinnou farmu v těsné blízkosti městečka,
kde obklopeni místními vinicemi ochutnáme několik vzorků
vína i typickou bruschetu, která je připravena na domácím oleji, který si spolu s vínem můžeme za výhodné ceny nakoupit.
4. den: Po snídani se vypravíme do starobylého, opevněného
města Lucca (UNESCO), kde se zastavil čas. Uprostřed hradeb
nalezneme úplně nedotčené středověké město. Prohlédneme
si katedrálu Duomo di San Martino, hlavní náměstí Piazza dell'
Anfiteatro, Pucciniiho rodný dům a vyhlídkovou věž Guinigi.
Poté se vydáme do přímořského letoviska Viareggio, jehož
promenáda je lemována secesními vilami, hotely a kavárnami.
Možnost koupání nebo procházek. A Pucciniho si ještě jednou
připomeneme u jezera Torre del Lago, kde poznáme nádhernou přírodní rezervaci, která mu byla inspirací v jeho tvorbě.
Zavítáme k vile, kde žil a kde je i se svou ženou pochován. Večer návrat do hotelu.
5. den: Po snídani se vydáme do Florencie, hlavního města
Toskánska (UNESCO). Tuto kulturní a historickou lahůdku
jsme si nechali na konec zájezdu. Prohlédneme si kostel Santa
Croce s hroby významných toskánských osobností, uvidíme
národní muzeum Bargello, Danteho rodný dům, náměstí Piazza Signoria s Pallazzo Vecchio, galerii Uffizi (nutná rezervace)
a samozřejmě zlatnický most Ponte Vecchio. Poté pokračujeme ke kostelu Santa Maria del Fiore a baptisteriu s Rajskou
bránou. Ve čtvrti San Lorenzo si prohlédneme nejstarší florentský kostel stejného jména, knihovnu Biblioteca Laurenziana a můžeme navštívit slavné Medicejské kaple. Prohlídku
zakončíme návštěvou tržnice ve stejné čtvrti. Plni dojmů odjedeme v podvečer zpět do ČR.
6. den: Do Brna přijedeme v dopoledních hodinách.

PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.690Kč
• 3× večeře 890Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi 500Kč
(osoby do 18 let 150Kč, 18–25 let 300Kč)
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

TO NEJLEPŠÍ
Z TOSKÁNSKA
Viareggio

Carrara
Montecatini Terme
Lucca
Florencie
Pisa
San Gimignano
Siena
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ITÁLIE

SARDINIE,
RAJSKÝ OSTROV
V TYRKYSOVÉM MOŘI
B oLbia • casteLsardo • B a A CALA
gonone • aLghero • Porto torres •
sassari • bosa • dorgaLi • isPinigoLi •
san giovanni • cagLiari • su-nuraxi •
nora • arbatax • Fonni
• Tam i zpět letecky Program A
• Tam i zpět autobusem Program B
• ubytování na jednom místě!
1. den: Program B: Odjezd z Brna, Prahy (cca 01:00) (Hradec Králové, Pardubice od 4 osob zdarma), cesta přes Rakousko do Livorna
na noční trajekt na Sardinii (6–8 hodin na lodi a v přístavech).
2. den: Program B: Příjezd do Olbie. Přes Costa Smeraldu se
vydáme až na úchvatné Capo d´Orso, kde se projdeme skalami
a otevřou se nám výhledy na ostrovy v průlivu Bonifacio a na
Korsiku. Další zastávkou bude Castelsardo, tradiční sardinský
přístav s atmosférou starého města. Program A: Odlet z Prahy
na Sardinii. Dále společný program A i B: Cesta do letoviska
Cala Gonone, ubytování cca 500 m od jedné z nejkrásnějších
pláží Sardinie (3* hotel s polopenzí u moře – 2lůžkové pokoje
s přísluš. nebo chaty v kempu 4* pro 2 osoby s příšluš., množnost vaření), koupání a odpočinek na růžové pláži. Nocleh.
3. den: Koupání a odpočinek u moře nebo fakultativně lodní výlet
okolo pobřeží se zastávkami na koupání a k jedinečné jeskyni, ve
které se množí mroži. Zpět opět lodí nebo pěšky podél pobřeží
(cca 3 hod.). Možnost ochutnávky slavných sardinských vín.
4. den: Celodenní výlet – zachovalý nurág Santa Sabina, v Algherském zálivu si prohlédneme katalánské Alghero s věží
Torre di Porta Terra a dómem ze 16. st., nebo se zastavíme
v půvabném Porto Torres. U Sassari si prohlédneme kostel
Santissima Trinitā di Saccargia s freskovým cyklem ze 13. stol.
Divokým pobřežím pojedeme do přístavního městečka Bosa
s historickou čtvrtí Sa Costa, aragonským gotickým dómem,
zastavíme se u barvířských a krajkářských dílen.
5. den: Dorgali, kouzelné kamenné městečko plné umělců a řemeslníků s megalitickými stavbami. Projdeme se k unikátní
jeskyni Ispinigoli s říčkou Su Anzu, koupat se budeme v léčivých
termálních „lázních“ San Giovanni a naší poslední zastávkou
bude nurágová vesnice. Variantně celodenní odpočinek u moře.
6. den: Fakultativně celodenní výlet na jih ostrova – hlavní
město Cagliari s čtvrtí Castello s úchvatnými výhledy, římskými památkami a nejrozsáhlejším muzeem ostrova. Možnost
ochutnávky vín. U Barumuni si prohlédneme nejvýznamnější
megalitickou památku v přírodě nurágového typu, komplex
Su-Nuraxi (UNESCO). Zastavíme se u Casa Zapata, unikátní
residence španělských šlechticů, a v nejstarším městě ostrova Nora si prohlédneme úchvatné mozaiky a antické vykopávky. Variantně celodenní koupání a relaxace na plážích.

Č. zájezdu
Termín
Hotel
Chata Program
SF0610 10. 06.–17. 06. 32.990 Kč 25.990 Kč A (let)
SF0920 20. 09.–29. 09. 26.990 Kč 16.990 Kč B (bus)
SF0921

21. 09.–28. 09. 31.990 Kč 24.990 Kč A (let)

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Sardinie–Praha (Program A)
• letištní taxy a palivové příplatky (Program A)
• dopravu autobusem dle programu (Program A)
• dopravu autobusem tam i zpět (Program B)
• trajekty, přístavní poplatky (Program B)
• pobytové taxy
• 7× ubytování s přísluš. (hotel 3* nebo chaty 4*)
• 7× polopenzi při ubytování v hotelu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj hotel 4.900 Kč
• pokoj s balkonem 2.300 Kč
• pokoj s balkonem a výhledem na moře 4.700 Kč
• ubytování jen 1 osoby v chatě 3.900 Kč
• 1× sardinská večeře 7. den 750 Kč (pro klienty v chatách)
• ochutnávka sardinských vín 400 Kč
• fakultativní výlet 6. den (min. 20 osob) 850 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
7. den: Celodenní výlet do hor. U přístavu Arbatax uvidíme barevné skály mysu Capo Bellavista a v pohoří Gennargentu budeme
moci vystoupat na nejvyšší horu ostrova La Marmora (4 hod.).
Cestou do rázovité horské vísky Fonni budeme míjet horské louky s divokými koňmi. Možnost typické sardinské večeře.
8. den: Pěší výlet k unikátnímu nurágu Mannu, variantně možnost zapůjčení kol a cesta na vyhledávanou pláž Cala Luna.
Nebo koupání a pěší výlet kolem sopky na unikátní bílou pláž
Cala Cartoe, nebo turistika v horách s najatými terénními vozy
do odlehlé oblasti Baunei s pasteveckým obědem a pobytem
na pláži Sisine, možnost návratu čluny.
9. den: Odjezd z Cala Gonone, cestou krátké toulání u přírodní
rezervace Capo Comino (dle časových možností).
Program A: Transfer na letiště, odlet do ČR. Program B: Z přístavu Olbia nebo Golfo Aralci trajekt do Livorna, cesta do ČR.
10. den: Návrat v odpoledních hodinách.
(SF0610 – skupina max. 18 osob, doprava po Sardinii mikrobusem, možnost náročnější turistiky).
Ubytování:
V chatách v kempu 4* v Cala Gonone/v hotelu Cala Luna 3*+ na
východním pobřeží ostrova, 500 m od moře. Chaty zčásti zděné, zčásti dřevěné mají 2 samost. 2lůž. pokoje oddělené zdí a situované opačným směrem, vybavené vlastním příslušenstvím
a vlastní kuchyňkou s lednicí, možnost stravování v hotelu za
příplatek. V ceně je zahrnuto povlečení. Hotel má 2lůž. pokoje
s přísl., restauraci s výbornou sardinskou kuchyní. Komfortní
pokoje s výhledem na moře jsou možné za příplatek. Půjčovna
kol cca 18 €/den, v dosahu ideální terén pro terénní cyklistiku,
turistiku, potápění, další vodní sporty a horolezectví.
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KALÁBRIE A APULIE
toulky jižní Itálií

Paestum • riveLLo • maratea • santa
maria di cedro • diamante • PoLLino •
scaLea • morano caLabro • civita •
corigLiano caLabro • sibari • crotone •
rossano • coZZo deL Pesco • metaPonto •
tarent • aLberobeLLo • matera •
sassi • gravina di PugLia • bari
• Tam i zpět autobusem!
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy (9:00) a Brna (další
nástupní místa hradec králové, Pardubice), přejezd do itálie.
2. den: Po průjezdu itálií přijedeme do oblasti kampánie, kde
navštívíme Paestum, antické „Poseidonovo město“ a přímořské letovisko, kde se nachází nejvýznamnější archeologický
areál v Kampánii s dórským chrámem, Héřiným a Poseidonovým chrámem a muzeem. Ubytování u moře, odpolední koupání a odpočinek na pláži.
3. den: Po snídani se vydáme poznávat krásy a romantiku krajů
Basilicata a Calabria. Naší první zastávkou bude Rivello, původně řecké městečko vysoko v horách s byzantskými kostelíky
a barokní kostelem San Nicolo. Panensky čistý záliv Golfo di
Policastro nás bude očekávat v Maratea, kde se vykoupeme na
nejkrásnější pláži nebo se můžeme toulat podél přímořských
skal a jeskyní až do přístavu. V Santa Maria di Cedro si prohlédneme muzeum věnované „Adamovu jablku“ a tento méně známý
citrus zde také ochutnáme. Atmosféru přímořského městečka
si vychutnáme v Diamante. Ubytování, koupání, možnost prohlídky centra a fakultativně večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani zavítáme do národního parku Pollino, který
je největším v celé itálii. mimo krás geologického původu zde
žije i obrovské množství vzácných a chráněných živočichů. Romantickou horskou cestou budeme projíždět napříč Kalábrií,
zastavíme se v městečku Scalea s krásnou scenérií NP a vyhlídkou na Monte Pollino. V horském městečku Morano Calabro si prohlédneme klášter San Bernardino, hrad i Kapucínský
klášter s vyhlídkovou terasou. Přírodním rájem je albánské
městečko Civita, kde se projdeme ke kouzelné soutěsce Raganello k Ďáblovu mostu nebo budeme moci navštívit albánské muzeum. Ubytování v apartmánových vilkách v oblasti
Corigliano, koupání a odpočinek na plážích, večeře.
5. den: Výlet do městečka Corigliano Calabro, kde se nachází
kostel S. Antonia a hrad s kouzelnou vyhlídkou. V Sibari se nachází
archeologický areál jednoho z nejbohatších měst Velkého Řecka –
starověké Sybaridy. Projíždět budeme přes Cerchiara di Calabria
s klášterem Santa Maria delle Armi na hoře Monte Sellaro, který
je poutním místem s unikátní relikvií, až přijedeme do termálních
siřičitých lázní Grotte delle Ninfe, kde se budeme koupat a relaxovat. Večeře a ochutnávka místních specialit s výkladem.
6. den: Celodenní odpočinek na pláži u moře nebo fakultativně výlet na jih poloostrova: Crotone, původně achajské město

ITÁLIE

Č. zájezdu
KA0907

Termín
07. 09.–17. 09.

Cena
15.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 8× ubytování (4× hotel, 4× vily – 2× 2lůžkový pokoj)
• 8× snídani
• 4× večeři u vil
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.990Kč
• fakultativní večeře 3. den 500Kč
• fakultativní večeře 9. den 600Kč
• fakultativní výlet 6. den 650Kč (min. 25 osob)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Cena nezahrnuje pobytové taxy a místní průvodce.
a působiště Pythagorovy filosofické školy s katedrálou a pevností, centrum vinařského kraje Marchesato, poté mys Capo
Colonna s archeologickým areálem s pozůstatkem Héřina
chrámu a mohutným dórským sloupem. Působivý aragonský
hrad Le Castella, koupání v zálivu Golfo di Squillace, cesta vinařským krajem Ciró. Návrat na ubytování.
7. den: Návštěva půvabného městečka Rossano, kdysi centra
byzantské civilizace s kostelíkem, barokní katedrálou s freskou z 9. stol. a Muzeem Diocesano s Purpurovým kodexem
ze 6. stol. V NP Sila se projdeme přírodním parkem Cozzo del
Pesco s letitými gigantickými kaštany a podíváme se také na
byzantský klášter Pathirion v krásném přírodním prostředí.
Návrat na ubytování, koupání, večeře.
8. den: Cestou do Apulie se zastavíme ve starověkém Metapontu s monumentálním dórským chrámem bohyně Héry s 15
sloupy. Podél Tarentského zálivu přijedeme do Tarenta s antickým muzeem, starým městem na ostrově, katedrálou z 11.
stol., aragonskou pevností a rybářským přístavem s rybími
specialitami. Možnost oběda v rybí restauraci. Apulií budeme
projíždět do „údolí trullů“ s výhledy na bílé město Locorotondo
a v podvečer se zastavíme v Alberobellu (UNESCO) s asi 1.500
domky, kostelem, obchůdky s vínem, sýry, likéry a suvenýry,
ochutnávka s výkladem. Odjezd na ubytování.
9. den: exotická a tajemná – taková je oblast valle d'itria
s ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými střechami – trully. Prohlédneme si fascinující Materu (uinesco)
na okraji hluboké strže, historické Sassi s obydlími a kostely
ve skalách. V Gravina di Puglia v pohoří Murge se zastavíme
u jeskynních obydlí z doby bronzové a u kostela ve stěnách
hluboké rokle. Fakultativně možnost večeře.
10. den: Prohlídka Bari, hlavního město Apulie. Projdeme si staré
město s dominantou baziliky sv. Mikuláše a katedrálou v apulskorománském stylu s unikátním oltářním baldachýnem, zastavíme
se u normansko-štaufské pevnosti a hradu rogera ii. a Fridricha
ii. vychutnáme si exotiku tržnic a úzkých uliček starého města
a na obědě si můžeme pochutnat v rybí restauraci. Koupání a odpočinek na pláži, variantně odpolední prohlídka – slavné divadlo
Petruzzelo a Picini, guvernérský palác. V podvečer odjezd do ČR.
11. den: Večer návrat do ČR.

PALMOVÁ RIVIÉRA
s koupáním

oFFida • gran sasso • ascoLi Piceno •
camPLi • civiteLLa deL tronto •
grottamare aLta • san benedetto
DEL TRONTO
• Tam i zpět autobusem!
1. den: V odpoledních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4, svoz Kuřim a Tišnov zdarma,
Blansko 200Kč, Boskovice 300Kč, Žďár nad Sázavou 300Kč,
Praha 400 kč). noční přejezd do itálie.
2. den: V dopoledních hodinách přijedeme na Palmovou riviéru, kde se ubytujeme. Volno, možnost koupání, nocleh.
3. den: Dopoledne věnujeme koupání a relaxaci u moře. V odpoledních hodinách se vydáme do města úsměvů, středověké
Offidy. Tato historická perla, ke které se dostaneme klikatou
silnicí s nádhernými pohledy na místní kamennou architekturu,
je chráněná starou hradní zdí z 12. stol. Tyčí se na skále a skrývá
klenoty obrovské umělecké, kulturní i architektonické hodnoty. Při procházce středověkým centrem uvidíme kostel della
Collegiata, v jehož kryptě je jeskyně z Lourdes, nebo kostel
Sv. Agostina s kaplí eucharistického zázraku. Prohlédneme si
rodinnou farmu v Castel di Lama, kde na nás bude čekat degustace sýrů, salámů a místních specialit. Uvidíme také ruční
výrobu místního sýra “cacciotta” a dozvíme se postup vzniku
jednotlivých produktů, které si na závěr budete moci i zakoupit. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.
4. den: Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře.
5. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet do pohoří
Gran Sasso, které patří mezi největší národní parky v Evropě
a zabírá plochu neuvěřitelných 1.413 km2. k pláni campo imperatore, která je součástí masívu Gran Sasso, se vztahuje jedna
z nejdobrodružnějších válečných operací 2. sv. války – v horském hotelu na okraji pláně byl v červenci 1943 uvězněn Benito Musollini. Projdeme se zde a poté odjedeme do údolí, kde
se nachází masny, kde si místní lidé kupují čerstvé maso a sami
si jej tady také grilují. Večer se vrátíme na ubytování.
6. den: Dopoledne věnujeme relaxaci na plážích a odpoledne
navštívíme travertinové město Ascoli Piceno, které je hlavním
městem středoitalské provincie Marche. Městu se přezdívá

Č. zájezdu
PLM0601

Termín
01. 06.–10. 06.

Cena
11.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× polopenzi
(snídaně + večeře/snídaně + oběd – dle programu)
• pobytovou taxu
• degustace dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
„město věží“ – ve středověku se zde nacházelo až 200 věží,
do současnosti se jich však podařilo dochovat jen padesát. Ve
středu města se rozprostírá nádherné náměstí Piazza del Popolo, o kterém se říká, že je nejkrásnější v celém kraji. Vyjedeme do miniaturní vesničky vybudované ve středověkém hradu
Castel Trosino nad Ascoli. Na zpáteční cestě se zastavíme v lisovně oliv, kde pro nás bude připravena bohatá degustace.
7. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet do regionu Abruzzo. Naší první zastávkou bude Campli se svatými
schody, po jejichž vystoupení po kolenou jsou prý odpuštěny
všechny hříchy. Fakultativně mohou zájemci zažít opravdu
nevšední zážitek – spolu se speciálně vycvičenými psy budou
v soukromém lesíku hledat lanýže, které následně i ochutnají
v podobě aperitivu, příp. oběda. Civitella del Tronto je největší evropskou bourbonskou pevností a jedním z největších
vojenských děl, které bylo na území itálie postaveno. k pevnosti přiléhá osada s kostely, benediktýnský klášter, svatyně
Svaté Marie z Lumi a mnohé renesanční paláce. Večer se
vrátíme na ubytování.
8. den: Po snídani se vypravíme do půvabného městečka
Grottamare Alta, kde se v románsko-gotickém kostele San
Martino nachází fresky z přelomu 12. a 13. stol. Projdeme se
historickým centrem s kostelem Santa Lucia a od hradu Castello di Grottammare se nám otevře impozantní výhled do
okolí. Přejedeme do San Benedetta del Tronta, kde si budeme
moci nakoupit na místních trzích. Odpoledne věnujeme koupání a relaxaci u moře. Večer se vrátíme na ubytování.
9. den: Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře, ve večerních hodinách se vydáme na cestu do ČR.
10. den: Příjezd do Brna v dopoledních hodinách.
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ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKOSASKÉ
ŠVÝCARSKO

s výletem do Drážďan
nový bor • Panská skáLa (ČediČové
varhanY) • Jetřichovice • meZná •
tichá soutěska • hřensko •
PravČická brána • kÖnigstein •
drážĎanY • děČín
1. den: Časně ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do severních
Čech. Okolo poledne zastávka ve městě sklářů, Novém Boru
a návštěva sklárny nebo sklářského muzea. Krátká procházka
centrem a odjezd do Kamenického Šenova se známými čedičovými varhany na Panské skále. Budeme moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale i krásné výhledy do okolí.
Dále již přejedeme do oblasti Českého Švýcarska a ubytujeme
se v Jetřichovicích, jedné z nejpůvabnějších vesniček s mnoha
typickými roubenými a hrázděnými domy. Pěší procházka oblastí Jetřichovických skal na Mariinu a Vilemininu vyhlídku.
2. den: Po snídani odjezd na Mezní Louku a pěší procházka do
vesničky Mezná s nádhernými ukázkami typických lidových
staveb Českého Švýcarska. Odsud sejdeme do soutěsky říčky Kamenice a projdeme si část Tiché soutěsky zpřístupněné turistům již v 19. století. Budeme moci obdivovat výtvory
lidských rukou v podobě můstků, chodníčků i tunelů vytesaných podél říčky i úžasnou přírodu zvedající se nad námi po
obou stranách vysoké soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou
na lodičkách jedním z nejhezčích úseků a pak opět pěšky
dojdeme do vstupní brány Českého Švýcarska, do Hřenska.
Procházka tímto malebným městečkem vystavěným okolo
říčky Kamenice a uzavřeným vysokými skalními masívy, které tvoří neopakovatelnou kulisu. Volno na oběd. Po poledni
přejezd ke Třem pramenům a pěší výstup k symbolu Českého
Švýcarska, největšímu evropskému pískovcovému skalnímu mostu, Pravčické bráně. Procházka kolem hotelu Sokolí
hnízdo a výstup na vyhlídky s nádhernými pohledy nejen na
bránu, ale i na další skalní města Českého Švýcarska. Poté
budeme pokračovat v pěší procházce a po 6km chůzi lesem
a okolo skalních masívů se opět vrátíme na Mezní Louku. Odsud návrat autobusem do hotelu.

Č. zájezdu
CD0705

Termín
05. 07.–08. 07.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• výlet do Drážďan
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• 3× večeře 360Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
3. den: Celodenní výlet do Německa. Odjezd k údolí řeky Labe
a přejezd do lázní Bad Schandau. Odsud již budeme pokračovat
k prvnímu cíli výletu, ke skalní pevnosti Königstein. Výtahem
nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné stolové hory, na
níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných hradů. Procházka
areálem hradu s mnoha budovami, parkem i úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a Labské pískovce. Odpoledne návštěva
hlavního města Saska, Drážďan – procházka po Brühlově terase
nazývané „Balkon Evropy“, která nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod
terasou i na monumentální stavby Albertina, umělecké akademie, katedrály i Semperovy opery. Z terasy pokračujeme do
centra k rozsáhlému objektu zámku, jehož jednu stranu zdobí
největší porcelánový obraz na světě nazvaný Knížecí průvod, na
centrální náměstí se známým kostelem Frauenkirche, zničeným
za 2. světové války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem
procházky se pak stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu.
Volno k individuálním procházkám či návštěvě některých muzeí
a večer návrat na ubytování do ČR.
4. den: Po snídani odjezd do Hřenska. Možnost plavby lodí po
Labi údolím Labských pískovců do Děčína (dle jízdního řádu
plavební společnosti). Po poledni návštěva Děčína, prohlídka
zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe, ze kterého se můžeme potěšit krásným výhledem, navštívit zámeckou trasu
s reprezentativními prostorami a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady. Odpoledne odjezd
z Děčína a večer návrat do Brna.

[ 82] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

CHODSKO

kraj pohádkových příběhů
a chodských slavností
horšovský týn • kLenČí Pod
Čerchovem • Pivoň • ÚJeZd
u domažLic • trhanov • Čerchov •
Pec Pod Čerchovem • babYLon •
domažLice • švihov
1. den: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy. Po poledni příjezd
do Horšovského Týna, jehož dominantou je původně gotický
hrad, přestavěný v 16. století na renesanční zámek. Procházka
historickým městským jádrem, které je vyhlášeno městskou
památkovou rezervací. Možnost prohlídky některého ze čtyř
okruhů po hradu a zámku. Pod zámkem také můžeme obdivovat zámecký park o rozloze přes 40 ha, který je volně přístupný.
Po prohlídce odjezd do jedné z jedenácti původních chodských
obcí Klenčí pod Čerchovem, kde se narodil J. Š. Baar. Možnost
návštěvy Baarova muzea zřízeného v domě, ve kterém tento
spisovatel žil. Zastávka u barokního kostela sv. Martina, v jehož
šlechtické hrobce je pochován Lomikar. K večeru odjezd do nádherné oblasti pohraničního Českého lesa na ubytování.
2. den: Dnešní den věnujeme seznámení se životem proslulých
Chodů, kteří pečlivě vykonávali strážní službu na hranicích. Po
zastávce u pomníku J. Š. Baara, nejznámějšího spisovatele
zdejšího kraje, přejedeme do Capartic, abychom se vydali na
pěší procházku po pohraniční Baarově cestě do Vranova. Odsud
přejedeme do Pivoně s bývalým augustiniánským klášterem
a dále do rodiště nejznámějšího z Chodů, Jana Sladkého Koziny,
do Újezdu u Domažlic. Vesnice je vyhledávaná pro své zajímavé
stavby lidové architektury, z nichž nejznámější je právě Kozinův
statek, ve kterém je jeho pamětní síň a muzeum chodských tradic. Po prohlídce vesnice se vydáme na blízkou památnou horu
Hrádek, na níž je dnes socha slavného rodáka. Z Újezda budeme
pokračovat do obce Trhanov (zájemci o delší procházku mohou
jít pěšky z Hrádku). Zde se zastavíme u bývalého zámku vybudovaného zdejším pánem Lamingenem, známým jako Lomikar
z Psohlavců. K večeru návrat na ubytování.
3. den: Ráno odjedeme k nejvyššímu vrcholu Českého lesa, Čerchovu (1.042 m). Procházku budeme věnovat tomuto pomyslné-

ČESKÁ REPUBLIKA

Č. zájezdu
CHD0809

Termín
09. 08.–12. 08.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 3* hotelu
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
mu strážci Chodska. Vystoupáme na Kurzovu rozhlednu s krásnými výhledy a po krátkém občerstvení budeme sestupovat do
Pece pod Čerchovem. Zde navštívíme unikátní Dřevorubecké
muzeum. Z Pece pod Čerchovem budeme pokračovat pěšky do
vesnice Babylon s pěkným rybníkem a koupalištěm, abychom
se osvěžili po dnešní túře. Návrat na ubytování.
4. den: Ráno odjezd do Domažlic, hlavního centra Chodska
s množstvím cenných památek. Budeme se moci zúčastnit
vyhledávaných Chodských slavností spojených s Vavřineckou poutí. Procházka městskou památkovou rezervací, přes
náměstí s nakloněnou šikmou věží gotického kostela. Možnost návštěvy Muzea Chodska, které sídlí v bývalém hradu
založeném již Přemyslem otakarem ii. odpoledne přejezd do
Švihova k návštěvě vodního hradu Švihov, nejzachovalejšího
a největšího vodního hradu v Čechách s unikátním systémem
vodních příkopů. Po prohlídce odjezd zpět do Prahy a do Brna.

ADRŠPAŠSKÉ
A TEPLICKÉ SKÁLY

Č. zájezdu
ADR0705

nejkrásnější skalní města
a něco navíc

hronov • mLýn dřevíČek •
adršPašské skáLY • PoLice nad
metuJí • muZeum merkur • LáZně
kudowa-ZdroJ • náchod • Pivovar
Primátor • broumovské stěnY •
broumov • kLášter • tePLické skáLY •
Pevnost JoseFov • třebechovické
muZeum betLémů
1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách. Před polednem příjezd
do Hronova, města spojeného se životem a tvorbou Aloise Jiráska. Procházka centrem města na hlavní náměstí s Jiráskovým
divadlem a dále k Jiráskovu rodnému domu, který zůstal zachován v původní podobě a jehož prohlídka přibližuje život rodiny
Aloise Jiráska. Po poledni přesun do malé obce Stárkov, návštěva Mlýna Dřevíček s ukázkami mlynářského řemesla i spuštěním mlýnského kola. Jedná se o unikátní technickou památku
mlýna zachovaného v plně funkčním stavu z první poloviny 20.
století. Odpoledne návštěva Adršpašských skal a turistický
okruh po nejznámějších skalních útvarech jako je např. Homole
cukru, Kozák, Milenci, Starostová a starosta – nenáročná trasa
na cca 3 hod. V rámci prohlídkové trasy je také možná projížďka
na lodičce po romantickém Adršpašském jezírku mezi skalami.
K večeru odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd do městečka Police nad Metují s pěkným náměstím ozdobeným zajímavou radnicí. Návštěva muzea
stavebnice Merkur, kde můžeme spatřit nejen unikátní výtvory
postavené z této stavebnice, ale i si vyzkoušet svou zručnost
a sami něco postavit. Před polednem odjezd do polského lázeňského městečka Kudowa-Zdroj, procházka lázeňským parkem
s množstvím zeleně, květinové výzdoby i zajímavými lázeňskými stavbami. Možnost ochutnávky zdejšího pramene či posezení v některé z mnoha restaurací a kaváren. Odpoledne návštěva
Náchoda. Nejdříve bude věnována prohlídce náchodského zámku, odkud sestoupáme přímo na trhovské náměstí s kostelem
sv. Vavřince, pranýřem, kašnou i historickými budovami. K veče-

Termín
05. 07.–08. 07.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování v hotelu
• 3× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 400Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
ru prohlídka pivovaru Primátor, jehož pivo bylo v roce 2013 oceněno jako nejlepší pivo na světě. Doporučujeme tuto prohlídku
doplnit i ochutnávkou velkého množství piv i nealkoholických
nápojů, jejichž celkový sortiment je nejširší ze všech pivovarů
v ČR. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do Broumovských stěn k jedné z nejhezčích vyhlídek od kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě. Procházka po hřebeni Broumovských skal bohatém na zajímavé
skalní útvary až k jednomu z nejkrásnějších panoramat, které se
otvírá z tzv. Skalního divadla (cca 1 hod.). Okolo poledne odjezd
do Broumova, návštěva rozsáhlého areálu Broumovského kláštera, kde je možno vedle klášterních památek spatřit i jedinou
kopii Turínského plátna ve střední Evropě. Procházka k dřevěnému hřbitovnímu kostelu Panny Marie, který je nejstarší dochovanou památkou lidové dřevěné sakrální architektury v ČR.
Odpoledne přejezd k obci Slavný, odkud opět následuje krátká
procházka k hřebeni Broumovských stěn k unikátním skalním
útvarům ve tvaru hřibů. K večeru návrat na ubytování.
4. den: Po snídani dopolední procházka areálem Teplických skal.
Jedná se o jeden z nejkrásnějších skalních útvarů v ČR s procházkou po naučné stezce údolími, skalními chrámovými náměstími,
pohledy na skalní masívy od jejich úpatí i vyhlídkami ze zříceniny
skalního hradu Střmen – středně náročná pěší túra (8 km, cca
3 hod.). Po poledni odjezd z Teplických skal a návštěva pevnosti
Josefov v Jaroměři, která patří k unikátním pevnostním památkám v Čr. byla vystavěna císařem Josefem ii. a dodnes se
zachovala v podobě, která umožní tajuplnou procházku podzemními chodbami osvětlenými svícemi. Poslední zastávka bude
v Třebechovicích pod Orebem s návštěvou Třebechovického
muzea betlémů, jehož perlou je více než 100 let starý Proboštův
vyřezávaný dřevěný betlém. Večer návrat zpět do Brna.
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ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA A OKOLÍ

srdce Evropy a srdce země
kutná hora • PoděbradY • Praha •
stará boLesLav • kokořín • měLník •
hora říP • konoPiště • Český
ŠTERNBERK
1. den: Ráno odjezd z Brna a Jihlavy do Kutné Hory, v minulosti
jednoho z nejbohatších českých měst se stříbrnými doly. Po
krátké zastávce v Sedlci u bývalého cisterciáckého kláštera
se již budeme věnovat komplexu staveb zařazených do seznamu památek UNESCO. Návštěva unikátního gotického chrámu
sv.Barbory, procházka historickým centrem města, návštěva
muzea stříbra nebo ojedinělá prohlídka části původního stříbrného dolu s ukázkami těžby i zpracování stříbra. Odpoledne
odjezd do Poděbrad, oblíbených českých lázní. Procházka lázeňským parkem s příjemnými posezeními v některé z mnoha
kaváren, možnost návštěvy zámku s expozicí věnovanou králi
Jiřímu z Poděbrad nebo pěší vycházka po Labské trase k soutoku Labe s Cidlinou. K večeru odjezd na ubytování u Staré
Boleslavi.
2. den: Po snídani odjezd do Prahy. Celodenní prohlídka
hlavního města, právem označovaného za nejhezčí v Evropě.
Prohlídku zahájíme u Strahovského kláštera a budeme pokračovat k Černínskému paláci a budově Lorety s jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí, unikátní sbírkou monstrancí
i obdivovanou zvonkohrou. Areálem Hradčan s mnoha paláci
i starými uličkami se dostaneme na Hradčanské náměstí
s hradní stráží i hlavním vstupem do Hradu. Projdeme kolem
sídla prezidenta republiky na nádvoří k chrámu sv. Víta a starému královskému paláci. Po prohlídce hradního areálu sejdeme po Nerudově ulici nejmalebnější pražskou čtvrtí – Malou
Stranou k chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí.
Navštívíme také kostel Panny Marie Vítězné s nejslavnější
pražskou soškou – Pražským jezulátkem a pak již budeme
pokračovat na Karlův most a Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. Odsud přejedeme k Paláci kultury a krátkou
procházkou s dostaneme na Vyšehrad, dle pověstí nejstarší
sídlo českých knížat. Zde můžeme obdivovat rotundu sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla nebo se projít po Vyšehradském

Č. zájezdu
PR0505

Termín
05. 05.–08. 05.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 2–3* hotelu
• 3× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba ve 3lůžkovém pokoji 800Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
hřbitově, který je místem odpočinku významných osobností
našeho národa. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do Staré Boleslavi, jednoho z nejvýznamnějších českých poutních míst s bazilikou svatého
Václava připomínající místo, kde byl svým bratrem zavražděn,
i s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém je uloženo
Palladium země České. Po prohlídce se vydáme do chráněné
přírodní oblasti Kokořínsko. Navštívíme pýchu Mělnicka, hrad
Kokořín, původně gotický hrad ze 14. stol., který byl ve 20. stol.
romanticky přestavěn a který je opředen řadou legend, protože ve středověku sloužil jako útočiště loupeživých zlodějů.
Po poledni zamíříme k dominantě Polabské nížiny, k hoře Říp.
Vydáme se pěšky k románské rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha, cíli
každoroční svatojiřské pouti. K večeru přejedeme k soutoku
Labe a Vltavy, do Mělníka – věnného města českých královen,
kde se podle legendy narodila Ludmila, babička sv. Václava. Po
krátké procházce centrem města návrat na ubytování.
4. den: Po snídani se vydáme na jeden z nejkrásnějších českých
zámků – Konopiště, bývalé sídlo následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este s patrně nejbohatší sbírkou uměleckých předmětů nejrůznějšího druhu z období gotiky, renesance i baroka
a také s proslulým hradním příkopem obývaným medvědy. Po
prohlídce zámku se projdeme krásným zámeckým parkem i Růžovou zahradou. Odpoledne odjezd na Český Šternberk, gotický
skvost našich hradů, vypínající se na skalách nad řekou Svitavou.
Možnost návštěvy hradu nebo pobytu v nádherné přírodě Posázaví. Pozdě odpoledne odjezd a večer návrat do Brna.
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JIŽNÍ ČECHY

turistická perla republiky
třeboň • České buděJovice •
hoLašovice • LandšteJn • Jindřichův
hradec • Zámek Červená Lhota •
rožmberk • Český krumLov • vYšší
brod • tábor • orLík • Zvíkov
1. den: Ráno odjezd z Brna do Třeboně, centra jihočeských
rybníků i krásného města vystavěného kolem zámku, který
byl posledním sídlem rodu Rožmberků. Procházka centrem
města s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem i kolem rybníka Svět k jedné
z nejzajímavějších staveb jižních Čech, Schwarzenberské
knížecí hrobce. Odpoledne návštěva královského města
České Budějovice, prohlídka historického náměstí, které je
největším náměstím v ČR, dále vyhlídka z Černé věže, která je součástí městské památkové rezervace. Přejezd do
malebné vesničky Holašovice, která byla díky dochované
barokní architektuře selských statků zařazena pod ochranu
UNESCO. Večer příjezd na ubytování.
2. den: Po snídani projedeme kouzelným krajem České Kanady na mohutnou zříceninu hradu Landštejn. Prohlídka
románského jádra hradu nebo procházky kouzelným okolím.
Poté návrat autobusem do Jindřichova Hradce k prohlídce
města, jehož zámek patří k nejrozsáhlejším hradním objektům u nás. Prohlídka centra a příjemná procházka kolem
říčky Nežárky. Ve volném čase možnost prohlídky některého ze zámeckých okruhů nebo Jindřichohradeckého muzea
s Krýzovými jesličkami, největším mechanickým lidovým
betlémem na světě zapsaným v Guinessově knize rekordů.

ČESKÁ REPUBLIKA

Č. zájezdu
JC0823

Termín
23. 08.–26. 08.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 3* hotelu
• 3× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
Odpoledne přejezd na romantický zámek na jezeře Červená
Lhota známý z mnoha českých pohádek. Možnost prohlídky
zámku nebo procházka kolem zámeckého rybníka. Večer návrat na ubytování.
3. den: Ráno odjezd do Českého Krumlova, pohádkového
města vystavěného na ohybu řeky Vltavy, kterému dominuje rozsáhlý hradní komplex. Procházka městem vyhlášeným památkou UNESCO s úzkými, křivolakými uličkami
lemovanými gotickými a renesančními domy, kolem kostela
sv. Víta, prelatury a jezuitské koleje přes centrální náměstí
s renesanční radnicí a Lazebnický most s nádhernými výhledy na zámek i řeku Vltavu, stále plnou vodáků, se dostaneme až na první zámecké nádvoří. Volný čas využijeme k příjemným posezením či návštěvě některého z mnoha muzeí
a prohlídku města zakončíme návštěvou zámeckého areálu.
Možnost prohlídky některé ze zámeckých tras a procházka
přes všech pět nádvoří a Plášťový most s nádhernými výhledy na město až k zámeckému parku s nádhernou úpravou,
kaskádovou fontánou i známým divadlem s otočným hledištěm. Odpoledne se vydáme údolím řeky Vltavy do malebné
vesničky Rožmberk s rozsáhlým hradním komplexem. Procházka k hornímu hradu s nádhernými vyhlídkami na řeku
Vltavu a pokračování do Vyššího Brodu, k Vyšebrodskému
klášteru, založenému r. 1259 Petrem Vokem z Rožmberka.
Večer návrat na ubytování.
4. den: Ráno odjezd do husitského města Tábora. Projdeme
se křivolakými uličkami Starého Města na centrální náměstí s mnoha zdobenými měšťanskými domy, pomníkem Jana
Žížky, děkanským kostelem i radnicí, v níž je možno navštívit
Husitské muzeum nebo se vydat do středověkého podzemí.
Vystoupíme na jedinou dochovanou věž původního hradu Kotnov s nádhernou vyhlídkou na město a uděláme si procházku
k nedalekému poutnímu baroknímu chrámu Klokoty. Odpoledne se vydáme k Orlické přehradě na Orlík, prohlídka zámku se zajímavou expozicí ze života Schwarzenberků i mnoha
loveckými trofejemi. Možnost projížďky lodí po Vltavě anebo
přejezd autobusem až k hradu Zvíkov. Zde program zakončíme prohlídkou tohoto starého gotického hradu, který bývá nazýván králem českých hradů. Pozdě odpoledne odjezd a večer
návrat do Brna.

JIŽNÍ MORAVA

Č. zájezdu
JM0608

aneb Bobule 3

ZnoJmo • sLuP • mikuLov • Lednice •
vaLtice • mikuLČice • PLže • ČeJkovice
1. den: Ráno odjezd z Prahy, Jihlavy a Brna do Znojma. Okolo
poledne příjezd do Znojma a procházka historickým centrem
města s městskou památkovou rezervací – úzké uličky s historickými domy, Radniční věž, kostel sv. Mikuláše, Svatováclavská kaple, rotunda sv. Kateřiny i Znojemský hrad s krásnými
výhledy do údolí řeky Dyje. Po prohlídce města odjezd do Slupi, návštěva pozoruhodné renesanční stavby vodního mlýna,
který je stále funkční a byl vyhlášen národní kulturní památkou. Po prohlídce mlýna odjezd do Mikulova, jihomoravského
pohraničního města s pohádkovou atmosférou historického
centra s měšťanskými domy a zámkem i krásného okolí, kterému vévodí Svatý kopeček a Kozí Hrádek. Procházka centrem
města, možnost výstupu po křížové cestě na Svatý kopeček.
Večer odjezd do Valtic na ubytování. Fakultativně večerní posezení ve vinném sklepě s ochutnávkami vína a občerstvením.
2. den: Po snídani odjezd na celodenní prohlídku Lednicko-valtického areálu, zapsaného od roku 1996 do seznamu
UNESCO. Odjezd do Lednice k jednomu z našich nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších zámků. Prohlídka zámku, možnost prohlídky unikátního skleníku a poté odjezd na lodičkách
po kanále v zámeckém parku k Janovu hradu, romantické
stavbě využívané jako lovecký zámeček. Odsud procházka
zámeckým parkem k Minaretu, nejpozoruhodnější stavbě zámeckého parku s maurskou architekturou, která u nás nemá
obdoby. Odpoledne okruh autobusem se zastávkami u dalších
romantických staveb vystavěných k ozdobě Lichtenštejnského panství – Apollonův chrám, Dianin chrám, Hraniční zámek
aj. Okruh zakončíme ve Valticích s možností návštěvy zámku,
zámeckých sklepů anebo Salonu vín – degustační expozice

Termín
08. 06.–10. 06.

Cena
3.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 400Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• večerní posezení ve vinném sklepě s ochutnávkou vín
a občerstvením 350Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
umístěné ve sklepních prostorách zámku, kde můžete ochutnat 100 nejlepších vín z Čech a Moravy, které jsou každoročně
vybírány. Je možno si vybrat z několika degustačních programů – buď tzv. volné degustace nebo několika druhů degustací
řízených sommelierem. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do Mikulčic a návštěva nejrozsáhlejšího slovanského archeologického naleziště v ČR – Slovanského
hradiště. Jedná se o pozůstatky velkomoravského hradu z 8. a 9.
století, významného místa počátků naší státnosti a možného
působení sv. Cyrila a Metoděje. Po prohlídce areálu přejezd do
Petrova a procházka památkovou rezervací lidové architektury – areálem 80 barokních vinných sklepů Plže budovaných od
15. století. Po prohlídce a určitě i ochutnávce od místních vinařů
přejedeme do Čejkovic. Návštěva bylinkového ráje Sonnentor
s možností exkurze ve výrobně čajů, kde nám odhalí tajemství
sáčku čaje od pěstování bylin až po šálek čaje. Poté návštěva
Templářských sklepů vybudovaných templáři již ve 13. století.
Po prohlídce rozsáhlého sklepního areálu s možností degustace odjezd a návrat do Brna, Jihlavy a Prahy.
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ČESKÁ REPUBLIKA

SEVERNÍ ČECHY

známé i neznámé krásy
Libereckého kraje
sYchrov • krásná • Příchovice •
skaLní hrda sLouP • Lindava •
JabLonné v PodJeštědí • Libverda •
heJnice • FrýdLant • Ještěd •
Liberec • sviJanY
1. den: Ráno odjezd z Brna na zámek Sychrov, prohlídka novogotického zámku známého i z pohádek Zlatovláska, Nesmrtelná teta nebo Nejkrásnější hádanka. Odpoledne odjezd
k Jablonci nad Nisou do obce Krásná, kde navštívíme Kittelovo muzeum, které nabízí prohlídku čarodějné knihy, tajemné
pracovny a expozici lidového léčitelství, se seznámíme s prací a životem tohoto lékaře a léčitele, který se podle pověstí
upsal čertu. Poté se projdeme po naučné stezce, věnované
také práci tohoto léčitele. Přejezd do podhorské vesničky Příchovice spojené se jménem největšího Čecha, Járy Cimrmana.
Krátkou procházkou dojdeme k rozhledně Maják J. Cimrmana,
nejmladší dřevěné rozhledně Jizerských hor. V budově před
rozhlednou se nachází Muzeum Cimrmanovy doby, kde je
umístěna expozice o Cimrmanovy a značná část exponátů
z jeho pozůstalosti, které byly dříve uloženy v depozitářích
divadla Járy Cimrmana. Večer odjezd na ubytování v Liberci.
2. den: Po snídani odjedeme do západní části Libereckého
kraje a navštívíme Skalní hrad Sloup s tajemným labyrintem
chodeb a místností vytesaných ve skále. Převážnou část prohlídkového areálu představují bývalé poustevny, skalní kostel, ambit, kaple, terasy a další objekty, které zde byly uměle
vytvořeny v době baroka. Z horních partií hradu je pěkný
výhled do okolí i na panorama Lužických hor. Po prohlídce
přejedeme do Lindavy do sklárny AJETO. V rámci prohlídky
navštívíme sklářskou huť s bezmála dvaceti sklářskými mistry, kteří v tu chvíli pracují na uměleckých projektech a také
brusírnu s ukázkou tradiční ruční práce. Kdo neodolá, může
si dokonce práci sklářů vyzkoušet a pomocí sklářské píšťaly
si vytvoří svůj první exkluzivní skleněný výrobek. Své zážitky
poté můžeme vstřebat u příjemného občerstvení či oběda ve
stylové Sklářské krčmě nacházející se přímo v areálu sklárny.
Po poledni přejedeme do města Jablonné v Podještědí s dominikánským klášterem, jedná se o barokní stavbu s hodnotnou poutní bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Byl založen již
ve 13. stol. Zdislavou z Lemberka, svatořečené papežem Janem Pavlem ii. v roce 1995. Pod bazilikou se nacházejí katakomby, ve kterých se nachází i krypta sv. Zdislavy. Po prohlídce kláštera s vrátíme do Liberce a volný čas můžete věnovat
procházkám nebo pobytu v Centru Babylon (návštěva na 2–3
hodiny) s širokými možnostmi aktivního vyžití – Aquapark,
iqpark, Lunapark aj.
3. den: Po snídani odjedeme do nejsevernějšího výběžku
Liberecka. Nejdříve zavítáme do lázní Libverda s kolonádou
a léčivým pramenem nazvaným Boží voda a klasicistním zámečkem. Poté přejedeme k blízkému františkánskému kláš-

Č. zájezdu
SY0726

Termín
26. 07.–29. 07.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování v hotelu
• 3× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 600Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• 3× jednotná večeře v hotelu 510Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
teru v Hejnicích, který je významnou památkou a známým
poutním místem. Okolo poledne navštívíme atraktivní výletní
restauraci Obří sud v dřevěné budově ve tvaru sudu o průměru
cca 11 m a budeme mít čas na oběd či občerstvení. Odpoledne
již budeme věnovat návštěvě města Frýdlant s městskou památkovou zónou s pseudorenesanční radnicí. Městu dominuje
komplex skládající se ze středověkého hradu a renesančního
zámku stojící na mohutné čedičové skále nad řekou Smědá.
Patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Česku a byl
pro turisty zpřístupněn již roku 1801, čímž se stal prvním
hradním muzeem ve střední Evropě. Kromě obvyklých sbírek
zámeckého nábytku a vybavení je součástí expozice také
sbírka zbraní a dýmek a zámecká obrazárna. Nejznámějším
majitelem frýdlantského panství byl Albrecht z Valdštejna. Po
návštěvě tohoto nádherného komplexu a odpočinku v centru
města se vrátíme na ubytování.
4. den: Po snídani odjedeme k dominantě libereckého kraje
Ještědu. Visutou lanovkou vyjedeme na vrchol a navštívíme
budovu vysílače s horským hotelem a restaurací, která patří
k ozdobám české architektury. Po krásných výhledech do okolí se vydáme pěšky zpět na úpatí Ještědu (4,5 km). Možnost
sjet i zpět lanovkou. Odsud se přesuneme do Liberce, kde se
budeme věnovat prohlídce centra města s novorenesanční
radnicí. Odpoledne odjedeme do města Svijany, kde navštívíme jeden z našich nejznámějších pivovarů. Během exkurze se
můžeme seznámit se zdejší výrobou piva i ochutnat svijanské
nefiltrované pivo. Náležitě občerstveni se pak vydáme na návrat do Brna.
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KRKONOŠE KŘÍŽEM
KRÁŽEM
harrachov • Jánské LáZně •
Černá hora • sněžka • šPindLerův
mLýn • Pramen Labe • Labská bouda •
vrchLabí • Pec Pod sněžkou
1. den: Ráno odjezd z Brna do západních Krkonoš, kde si prohlédneme zdejší centrum, Harrachov. Navštívíme Harrachovskou sklárnu a po krátké procházce městem proslaveným
skokanskými můstky si vyjdeme k Mumlavským vodopádům.
Poté přejedeme do Jánských Lázních. Pěší procházka po nejvýznamnějším lázeňském centru Krkonoš – lázeňské náměstí,
neorenesanční kolonáda, léčivé termální prameny. Po procházce ubytování v Jánských Lázních.
2. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet po hřebeni Krkonoš. Z Jánských Lázní vyjedeme moderní kabinovou
lanovkou na Černou horu, odkud se otevírají krásné výhledy
do podhůří. Nedaleko vrcholu je možno spatřit Černohorské
rašeliniště, které patří mezi vyhledávané turistické cíle.
Jedná se o největší rašeliniště lesního typu v Krkonoších na
rozloze 66 ha, jeho stáří se odhaduje na 6.000 let. Pro pěkné výhledy je možno vystoupat i na rozhlednu Panorama,
která se nachází jen 100 m od horní stanice lanovky. Odsud
budeme pokračovat hřebenovkou, která patří k nejkrásnějším trasám Krkonoš. Výhledy na majestátnou Sněžku, jejíž
velikost zvýrazňuje strmý Obří důl, jsou nezapomenutelné.
Projdeme kolem nejznámějších staveb této oblasti, které
nám nabídnou i možnost zastávky a občerstvení: Kolínská
bouda, Pražská bouda, Výrovka a Luční bouda, která je nejstarší a největší krkonošskou hřebenovou boudou. Cílem
naší cesty bude výstup až na nejvyšší vrchol Krkonoš a ČR,
Sněžku. Zde si můžeme nechat orazítkovat dopis v nejvýše
položené poštovní stanici v Čechách, v Poštovně nebo se zde

ČESKÁ REPUBLIKA

Č. zájezdu
KKK0614

Termín
14. 06.–17. 06.

Cena
3.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 3* penzionu v Jánských Lázních
• 3× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
můžeme i občerstvit po náročném výstupu. Odsud je možno
sjet lanovkou do Pece pod Sněžkou. Se zájemci o delší túru
budeme pokračovat dále na Růžohorky a do Pece pod Sněžkou. Návrat autobusem na ubytování.
3. den: Po snídani přejedeme na Horní Mísečky a místní dopravou vyjedeme k Vrbatově boudě. Odsud se vydáme příjemnou
hřebenovou cestou kolem mohyly Václava Vrbaty na Vrbatově
návrší k prameni řeky Labe ozdobenému stěnou s erby všech
měst, kterými tato řeka protéká. Dále přejdeme k blízké Labské boudě. Po krátké zastávce na občerstvení budeme pokračovat kolem Pančavských vodopádů zpět k Vrbatově boudě.
Místní dopravou návrat na Horní Mísečky a odsud odjezd do
Vrchlabí, kde navštívíme muzeum Krkonošska v augustiniánském klášteře. Zastavíme se také u čtyř štítových domů,
které patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a jsou
vzácným pozůstatkem původní městské zástavby ve Vrchlabí.
Odpoledne odjezd do největšího horského střediska Krkonoš,
Špindlerova Mlýna. Během procházky po tomto největším
lyžařském středisku v ČR uvidíme nejen množství hotelů, restaurací a kaváren s pěknými posezeními, ale i kostel sv. Petra
a Pavla či známý Bílý most přes řeku Labe. Poté se autobusem
vrátíme do Jánských Lázní. V případě časových možností navštívíme cestou rodinný pivovar Krkonošský medvěd ve Vrchlabí. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani odjedeme na Pomezní boudy nacházející se
ve výšce 1.050m n.m. na hranici s Polskem. Odsud podnikneme
poslední procházku na rozloučenou s Krkonošemi. Příjemnou
a pohodlnou cestou dojdeme kolem kostelíka až na Spálený
Mlýn, kde už na nás bude čekat autobus. Odpoledne odjezd
z Krkonoš a k večeru návrat do Brna.

ČESKÝ RÁJ, KUKS
A BABIČČINO ÚDOLÍ

Č. zájezdu
VC0914

Termín
14. 09.–16. 09.

Cena
3.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 3* hotelu
• 2× snídani
• průvodcovské služby

JiČín • Prachovské skáLY • hrubá
skáLa • troskY • kost • dětenice •
kuks • ratibořice • babiČČino ÚdoLí
1. den: Ráno odjezd z Brna směrem do starobylého Jičína,
Rumcajsova města, které je branou do Českého ráje a Prachovských skal. Procházka centrem města s Valdštejnským
zámkem a historickým náměstím s řadou barokních domů.
Určitě si nenecháme ujít výstup na známou věž nad Valdickou
bránou s krásnými výhledy do okolí. Procházkou se pak vydáme k reprezentativní Valdštejnské lodžii s barokním letohrádkem Albrechta z Valdštejna a parkem s ojedinělými dřevinami.
Zajímavá je i expozice Valdštejnských snů, kde se můžeme
interaktivním způsobem seznámit se znalostmi astrologie
i astronomie v 1. polovině 17. stol. Odpoledne navštívíme erozí
vytvořené skalní město Prachovských skal, jedné z nejstarších přírodních rezervací v ČR. 2,5 hodinovou procházkou se
vydáme k 7 vyhlídkám, vystoupáme po schodištích vytesaných
do skály a protáhneme se úzkými štěrbinami mezi obrovskými balvany velkého prohlídkového okruhu. (Pro fyzicky méně
zdatné turisty je možné absolvovat malý okruh, který trvá jen
¾ hodiny a zahrnuje dvě nejznámější vyhlídky.) K večeru odjezd na ubytování do Turnova.
2. den: Tento den budeme věnovat Českému ráji, jedné
z nejkrásnějších přírodních oblastí ČR. Po snídani se vydáme
k zámku Hrubá skála, kde se nám otevřou nádherné vyhlídky
na celý Český ráj i jeho dominantu Trosky. Poté již přejedeme
do centra Českého ráje na hrad Trosky, kterému dominují dvě
věže Panna a Baba. Za pěkného počasí je z vyhlídky věže Panna vidět i Prahu, České středohoří či Krkonoše a Turnov. Vystoupáme na obě věže s krásnými výhledy. Po prohlídce hradu
odjedeme k hradu Kost, jednomu z nejzachovalejších gotic-

SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 400Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 800Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
kých hradů, který se mohutně vypíná na pískovcovém ostrohu
uzavírajícím tři údolí Českého ráje. Odpoledne navštívíme Zámecký areál Dětenice s možností prohlídky barokního zámku,
ale především návštěvy zámeckého pivovaru s prohlídkou
dobových interiérů sladovny, bednárny, varny, ledárny i historických sklepů. Je zde možno spatřit ukázku výroby piva z 18.
stol. podle původní receptury. Možnost posezení ve Středověké krčmě, která je dnes součástí pivovaru. Zde se přeneseme
do opravdového středověku stolováním, obsluhou, oblečením
i výběrem jídel a nápojů. Večer návrat na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do Kuksu s kdysi rozsáhlým
komplexem lázní, zámku a dalších staveb, z nichž je dnes asi
nejzajímavější barokní špitál milosrdných bratří s kostelem
Nejsvětější Trojice a unikátní barokní lékárnou. Při prohlídce
areálu špitálu můžeme navštívit i lapidárium s ojedinělou sbírkou soch symbolizujících alegorie lidských ctností a neřestí
od Matyáše Brauna. Po prohlídce přejedeme k zámku do Ratibořic a navštívíme i Babiččino údolí. Vydáme se procházkou
kolem Ludvova mlýna k pomníku Babičky s vnoučaty, k Bělidlu
i k Viktorčinu splavu na řece Úpě. Odpoledne odjezd z Ratibořic a večer příjezd do Brna.

Doporučujeme uzavřít pojištění storna (viz str. 130) [ 87]

ČESKÁ rEPuBLiKA • SLOVENSKO

ZÁPADNÍ ČECHY
lázeňský trojúhelník
a relikviář sv. Maura

mariánské LáZně • Zámek kYnžvart •
FrantiškovY LáZně • Přírodní
reZervace soos • Loket •
karLovY varY • kLášter tePLá •
BEČOV NAD TEPLOU
1. den: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do západních Čech.
Po poledni příjezd do Mariánských Lázní. Ubytování v hotelu
a pěší procházka jedněmi z nejhezčích českých lázní, zasazenými do malebného údolí obklopeného lesy. Budeme moci
obdivovat krásu jednotlivých budov a hotelů, které bývají
díky jejich zdobnosti přirovnávány ke šlehačkovým dortům.
Navštívíme jednu z nejkrásnějších světových kolonád s prvorepublikovou atmosférou a začneme ochutnávat z široké
nabídky minerálních pramenů, kterých na území města vyvěrá
okolo čtyřiceti. Nezapomeneme se zastavit i u zpívající fontány. Kolem kolonády Karolinina a Rudolfova pramene přejdeme
k rozsáhlé budově Nových lázní, která byla vystavena podle
vzoru slavného kasina v Monte Carlu. Zde se nacházejí přepychové interiéry balneoprovozů a velmi atraktivní sloupové
Římské lázně, které je možno po objednání navštívit. Projdeme se jednotlivými parky a sady a za postupného ochutnávání
různých pramenů si užijeme klidné lázeňské odpoledne. Procházce můžeme věnovat i večer, kdy se jistě nezapomeneme
vrátit ke zpívající fontáně, jejíž večerní představení bývají
doplněna i barevnými světly.
2. den: Po snídani odjedeme k baroknímu zámku Kynžvart,
který byl přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu a empíru
pro hraběte Metternicha. Po prohlídce zámku a jeho okolí
odjedeme k návštěvě Františkových Lázní. Zde nás určitě
okouzlí jejich poklid, pohoda a rozloha parků. Lázně byly
vystavěny v empírovém stylu pro císaře Františka i., po kterém také byly pojmenovány. Ve volném čase si budeme moci
užít procházek parky s kolonádami jednotlivých pramenů
i posezení v pěkných restauracích, kavárnách či cukrárnách.
Odpoledne odjedeme do přírodní rezervace Soos s unikátní
krajinou rašelinišť a slatinišť s vývěry minerálních pramenů
a oxidu uhličitého. Projdeme si asi 2 km dlouhý okruh po lávkách a můstcích, z nichž budeme moci obdivovat místní flóru
i pro naši zemi málo obvyklou aktivní zemskou činnost. K večeru návrat do Mariánských Lázní.
3. den: Po snídani přejedeme do malebného historického města Loket. Zdejší hrad byl jedním z nejvýznamnějších českých
hradů zejména za karla iv., který tu i často pobýval. Projdeme
si centrální náměstí s krásnými měšťanskými domy a budeme
moci navštívit i hrad, z jehož věže jsou nádherné výhledy na
podhradí chráněné ze všech stran meandrem řeky Ohře. Po
prohlídce Lokte navštívíme nejvěhlasnější české lázně Karlovy Vary. Procházkou kolem říčky Teplá postupně navštívíme
romantickou Sadovou kolonádu, monumentální Mlýnskou kolonádu, dřevěnou Tržní kolonádu i moderní Vřídelní kolonádu

Č. zájezdu
ZC0719

Termín
19. 07.–22. 07.

Cena
4.290Kč

ZC0927

27. 09.–30. 09.

4.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 3* hotelu v Mariánských Lázních
• 3× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.500Kč
• 3× večeře v hotelu 570Kč
• pojištění storna zájezdu 96Kč
Cena nezahrnuje lázeňskou taxu (cca 20 Kč/os./noc).
s nejznámějším pramenem Vřídlem. Budeme moci obdivovat
malebnou výstavbu domů kolem říčky i ochutnávat horké minerální prameny. Zájemci o procházky budou moci ve volném
čase vyjít i k jednomu ze symbolů města, skále se sochou kamzíka. Odpoledne navštívíme muzeum Jana Bechera s procházkou historickými sklepy i ochutnávkou slavného likéru. Návrat
do Mariánských Lázní malebným údolím říčky Teplé.
4. den: Po snídani se vydáme ke klášteru Teplá, založenému
řádem premonstrátů ve 12. stol. Podíváme se do klášterního
kostela s bohatým barokním interiérem a bude možno navštívit i klášter, který vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven u nás se 100.000 svazky. Poté přejedeme do Bečova nad Teplou, kde bude vrchol našeho putování – návštěva
barokního zámku, ve kterém je vystaven zlacený relikviář
sv. Maura. Jedná se o druhou nejcennější památku v českých
zemích po korunovačních klenotech. Během prohlídkového
okruhu se budeme moci seznámit s historií relikviáře i dramatickými okolnostmi jeho opětovného objevení a restaurování.
Za pozornost bude stát jistě i gotický hrad tyčící se hned nad
zámkem a malebné městečko v předzámčí. Odpoledne odjezd
z Bečova a večer návrat do Brna.

[ 88] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

Z BOJNICE ZA ZLATEM
A STŘÍBREM
s koupáním v termálech

Zámek boJnice • kremnica • LáZně
skLené tePLice • Zubří obora •
Zámek toPoLČiankY • bánská
štiavnica (unesco) • vodní díLo
gabČíkovo • termáLY veľký meder
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) na Slovensko, kde nás čeká
prohlídka pohádkového zámku v Bojnicích, který, tak jak si to
přál hrabě Pálffy, v mnohém připomíná romantické zámky na
Loiře. Odpoledne se vydáme za tajemstvím „zlaté“ Kremnice
s dominantním středověkým městským hradem a jedinečnou
expozicí mincovnictví. Poté se příjemně vykoupeme v lázních
Sklené Teplice, kde dnes vyvěrá termální voda ze čtrnácti přírodních mineralizovaných pramenů z hloubky až 1.600 metrů,
a nenecháme si ujít ani zdejší raritu – jeskynní parní lázeň „Parenica“. Dojezd na ubytování, nocleh.
2. den: Ráno si trošku přivstaneme a po snídani pojedeme za neopakovatelnou podívanou do Zubří obory, kde budeme svědky
krmení těchto mohutných a vzácných zvířat. V nedalekém letním
sídle Habsburků v Topoľčiankách, obklopeném rozsáhlým anglickým parkem s jezírky, fontánami a sochami, se v bohatých interiérech ponoříme do historie a možná nám toto místo učaruje stejně
jako Masarykovi a dalším prezidentům, kteří se sem rádi vraceli.
Zbytek dne strávíme ve skutečném klenotu Slovenska a jednom
z nejstarších měst střední Evropy – v Bánské Štiavnici, ve městě,
jehož sláva vyrostla z legendární stříbronosné žíly, kterou před
stoletími objevil chudobný pasáček. Město se honosí krásným

SLOVENSKO

Č. zájezdu
BP0720

Termín
20. 07.–22. 07.

Cena
3.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 290Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.300Kč
• 2× večeře 790Kč
• pojištění storna zájezdu 116Kč
historickým jádrem i cennými technickými památkami, díky nimž
je zapsáno na seznamu UNESCO. Nejdříve navštívíme důlní muzeum u jezera Klinger s povrchovou a podzemní částí se zpřístupněnými šachtami ze 17. století i fárací trasou pro návštěvníky. Dále
se budeme věnovat historickým zákoutím města v uličkách mezi
Starým a Novým zámkem. Zájemci mohou podniknout procházku
na Kalvárii nad městem. Večer se vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme do rovinaté oblasti ohraničené koryty Malého Dunaje a Dunaje na Žitný ostrov. Z vodní hladiny se
blíže seznámíme s monumentálním Vodním dílem Gabčíkovo.
Proplujeme i jeho plavebními komorami. A nakonec zavítáme do
Veľkého Mederu, kde se oddáme vodním radovánkám nebo odpočinku. Zdejší termální prameny příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu.
Najdete zde několik bazénů: kombinovaný krytý bazén s propojením na vnější bazén s teplotou vody 36–38 °C, rekreační 30 °C, bazén s tobogánem, sportovní plavecký bazén, dětský bazén a krytý
areál s bazénem o velikosti 300 m2 s doplňkovým vybavením jako
je sauna, dětský bazén, vířivý bazén a masáže. K dalším atrakcím
patří i dva tobogány, minigolf, plážový volejbal, velká pláž, hřiště
pro děti a maxišachy. Celý areál je obklopen lesoparkem s možností procházek po udržovaných a značených lesních cestičkách.
V podvečer se přes Bratislavu vydáme na cestu zpět do ČR.

PIENINY, TATRY
A SPIŠSKÁ GOTICKÁ
CESTA
kežmarok (unesco) • vrbov •
Červený kLáštor • Pieninský
národní Park • vorY dunaJec •
stará Ĺubovňa • PodoLínec •
LevoČa • sPišská kaPituLa (unesco) •
sivá brada • sPišský hrad (unesco) •
štrbské PLeso • PoPradské PLeso •
kraJinka u ružomberku
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) vyjedeme v časných ranních hodinách. Naší první zastávkou bude
historií opředený Kežmarok se zachovaným hradebním opevněním a artikulárním kostelem (UNESCO), jež byl postaven
bez jediného kousku kovu. Historický vzhled a panorama Tater činí z tohoto starobylého města nejpřitažlivější turistický
cíl na Spiši. Poté si odpočineme na termálním koupališti v obci
Vrbov. V areálu se nachází 10 bazénů – z toho 4 dětské – s termální vodou, která je podle znaleckých posudků považována
za nejléčivější vodu ve střední Evropě, a to jak k pití, tak ke
koupání. Ubytování v hotelu 3* v Popradu. Hotel se nachází
900m od aquaparku. Klienti hotelu čerpají slevu 20%.
2. den: Po snídani odjedeme do Červeného Kláštora na slovensko-polském pomezí, považovaného za vstupní bránu
Pieninského národního parku. Divokou krásu parku budeme
moci obdivovat v největším kaňonu střední Evropy z paluby
dřevěných vorů při splavování řeky Dunajec. Naším dalším
cílem bude mohutný středověký hrad Stará Ľubovňa, který
byl postaven ve 13. století jako královský pohraniční hrad. Byl
svědkem královských setkání i sejfem střežící polské korunovační klenoty! Cestou zpět na ubytování se ještě zastavíme
v Podolínci s půvabnou renesanční zvonicí, gotickým kostelem z 13. století a částečně zachovanými městskými hradbami.
Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani si prohlédneme Levoču – město, o němž
se říká, že je nejtřpytivějším kamenem ve spišské koruně.
Uvidíme zde i jeden z největších gotických oltářů na světě –
dílo Mistra Pavla z Levoče. Poté si prohlédneme církevní
městečko Spišská Kapitula (UNESCO) považované za slovenský Vatikán a k němu přilehlou naučnou stezku Sivá Brada
s travertinovými kupami a vývěry minerálních vod. Už několik
desetiletí šíří Spišský salaš pod Spišským hradem tradici domácích jídel, jako jsou bryndzové halušky, bryndzové pirohy,
domácí zabíjačka a jiné. i my si zde na těchto spišských specialitách pochutnáme (na výběr buďto bryndzové halušky nebo
opékané vepřové koleno). Odpoledne navštívíme Spišský

Č. zájezdu
PN0816

Termín
16. 08.–19. 08.

Cena
5.190Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• 1× oběd na salaši
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 400Kč
• dítě do 12 let na přistýlce v pokoji s rodiči 550Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 990Kč
• 2× večeře 440Kč
• plavba na vorech 290Kč (děti do 12 let 200Kč)
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
hrad (UNESCO) – největší hrad na Slovensku a též oceníme
pěkný výhled z hradu do širokého okolí. Návrat na ubytování,
individuálně možná prohlídka města Poprad nebo návštěva
aquaparku, kde budete moci relaxovat ve 13 termálních a relaxačních bazénech.
4. den: Po snídani se vydáme do nejvýše položené tatranské
osady, do Štrbského plesa. Projdeme se kolem stejnojmenného jezera a také si prohlédneme tzv. Areál snů s vyhlášenými skokanskými můstky. Podnikneme nenáročnou túru ze
Štrbského plesa na Popradské pleso, kde si prohlédneme
„Symbolický cintorín“ věnovaný obětem hor. Při posezení
u horského plesa se necháme unášet nádherným panoramatem tatranských štítů. Pěšky budeme pokračovat k autobusu.
Cestou zpět do Brna se ještě zastavíme v originální salaši Krajinka u Ružomberku, v malebném prostředí krásné přírody
dolního Liptova. i my se zde můžeme stát součástí této salaše
s atmosférou starých bačů a pastýřů, protože zblízka uvidíme
chov ovcí, dojení i zpracování ovčího mléka tradičním ručním
způsobem. Všechny výrobky zde také budeme moci ochutnat
a zakoupit. Návrat do Brna v pozdních večerních hodinách.

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 89]

SLOVENSKO

PRÁZDNINY
NA ORAVĚ
veľká raČa • stará bYstrica •
žeLeZnice vYchYLovka • oravská
Přehrada • sLanický ostrov umění •
tvrdošín (unesco) • skanZen
Zuberec • PodbieL • kLin • roháČská
doLina • akvaPark oravice • vorY •
oravský hrad • LeštinY (unesco)
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
• Polopenze v ceně!
1. den: Ráno odjedeme z Brna (nástupní místa viz str. 5, trasy
1, 2, 3) na Slovensko. Přes kilometr dlouhá lanovka z Oščadnice
nám pomůže překonat výškový rozdíl 324 metrů a doveze nás
na hřebeny Kysuckých vrchů. Nenáročná túra přírodní rezervací vede na nejvyšší vrchol masivu – Veľkou Raču – na slovensko-polském pomezí. Cestou se budeme kochat výhledy
na Moravskoslezské Beskydy, Babí horu, vrchy Malé Fatry, či
vzdálenější Roháče. Poté se zastavíme v Staré Bystrici – mají
tam jediný slovenský orloj, který je zároveň největší dřevěnou
sochou v zemi. Za dobrodružstvím vyrazíme na pomezí Kysuc
a Oravy, kde se necháme unášet unikátní historickou lesní
úvraťovou železnicí Vychylovka. Jedná se o jeden ze dvou světových unikátů umožňující zdolat značné převýšení po železnici. Přejezd na ubytování u Oravské přehrady.
2. den: Po snídani si uděláme výlet po poklidné hladině Oravské přehrady, kde podnikneme plavbu na Slanický ostrov
umění. Na ostrově se nachází kostel Povýšení sv. Kříže – jako
jediný zbyl z obce Slanica, která byla zatopena Oravskou
přehradou. Potom se zastavíme v Tvrdošíně k prohlídce
hřbitovního kostela Všech svatých, památky pocházející z 15.
století. Odborná rekonstrukce kostela byla v roce 1993 oceněna plaketou Europa Nostra a kostel byl zapsán do seznamu
UNESCO. S Oravou a jejími tradicemi se seznámíme v Zuberci
v příjemném Muzeu oravské dědiny – ve skanzenu, který je
situován do nádherného přírodního prostředí, a reprezentuje
nejhodnotnější památky lidové architektury celého regionu.
Navštívíme i vesničku Podbiel, jejíž chloubou je unikátní soubor lidové architektury Bobrova raľa z celkem 64 dřevěnic
z 19. století. Poněkud netradiční atrakcí Oravy je kopie slavné
brazilské sochy Ježíše Krista v Rio de Janeiru. Socha vysoká
devět a půl metru je situována u obce Klin. Ruce Krista Spasitele směřují na celou Oravu a mají ji ochraňovat. Je odtud
krásný výhled na přehradu. Návrat na ubytování, individuální
volno ke koupání.
3. den: Po snídani se vydáme do oblasti Západních Tater, kde
absolvujeme procházku Roháčskou dolinou. Naším cílem bude
Ťatliakova chata (1.373 m). nad ní začíná „amfiteátr smutnéj
doliny“, která je horním patrem Roháčskej doliny. Kousek od

Č. zájezdu
OR0705

Termín
05. 07.–08. 07.

Cena
4.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování v 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 790Kč
• plavba na vorech 340Kč (děti do 14 let 230 Kč)
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
chaty se nachází uměle vytvořené pleso – Ťatliakovo jezero.
Možnost občerstvení, odpočinku a procházek po okolí. Fyzicky zdatnější se mohou vydat na túru kolem Roháčských ples.
Jedná se o trasu s převýšením cca 500m v horském terénu.
Odměnou nám bude krása čtyř horských jezer, budeme obdivovat Roháčský vodopád i okolní dvoutisícovky tyčící se nad
námi. V závěru dne nás čeká ještě koupání v termálech v Oravicích s geotermální vodou o teplotě 35–36 °C přímo ze zřídla.
Náročnější klienti si mohou dopřát odpočinek v akvaparku
s velkým relaxačním bazénem, masážními tryskami, dnovou
perličkou a tobogánem. Návrat na ubytování.
4. den: Cestu k Oravskému hradu si vychutnáme z paluby vorů,
na nichž se doplavíme až k patě vápencové skály, na které se
až do výšky 112 metrů majestátně tyčí rozsáhlý hradní areál ze
13. století. Prohlédneme si jeho nádvoří i interiéry, dozvíme se
zajímavosti o nejvýznamnějších vlastnících z rodu Thurzovců
a zavzpomínáme na filmy, kde jsme tento skvost Oravy viděli.
Naší další zastávkou bude vesnička Leštiny, kde se z hlediska
architektonického nachází nejlépe dochovaný dřevěný artikulární evangelický kostel na Slovensku (UNESCO). V interiéru kostela najdeme barokní oltář s dřevořezbou z počátku
14. století, renesanční kazatelnu z počátku 18. století a okouzlí
nás výzdoba empora, která vyniká bohatstvím tvarů a barev.
Naše slovenské putování zakončíme nákupem oblíbených liptovských sýrových specialit na salaši u Ružomberoku. Návrat
do ČR ve večerních hodinách.
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ZE SOPEČNÉ POĽANY
ZA KRÁSAMI
SLOVENSKÉHO KRASU
arboretum borová hora •
Poľana (unesco) • rožňava •
domica (unesco) • ZádieLská
tiesňava (unesco) • betLiar •
ČiernY baLog • vYdrovo • hronsek
• Poznávací zájezd s lehkou turistikou!
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
1. den: V brzkých ranních hodinách se z Brna (další nástupní
místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) vypravíme na střední Slovensko
do Zvolena. Navštívíme zde arboretum Borová Hora s největším rozáriem na Slovensku, které se může pochlubit 1.200
odrůdami růží, ale i cennou sbírkou dřevin nebo skleníkem
s kaktusy a sukulenty nejen z Mexika. Poté odjedeme do nedaleké oblasti biosférické rezervace UNESCO Poľana. Mohutná třetihorní sopka o průměru téměř 20km zde vytvořila
neopakovatelnou přírodní scenérii. Vydáme se po některém
z mnoha značených turistických chodníků vedoucích místy
s bizarními skalními útvary a podíváme se třeba k vodopádu
Bystré nebo budeme moci zdolat samotný vrcholek Poľana (1.458m) a vyhlídku Katruška. V podvečer přijedeme do
Rožňavi a během procházky si prohlédneme její historické
náměstí s barokními kostely, katedrálou, radnicí a původními
měšťanskými domy, jenž stojí přímo nad místy středověkých
zlatých dolů. Ubytování v okolí, nocleh.
2. den: Po snídani navštívíme podzemní klenot Slovenského
krasu – jeskyni Domica (UNESCO) s bohatou krápníkovou vý-

SLOVENSKO • ČESKÁ rEPuBLiKA

Č. zájezdu
KZ0824

Termín
24. 08.–26. 08.

Cena
3.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900Kč
• 2× večeře 500Kč
• pobytová taxa v hotelu cca 2 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
zdobu, kaskádovými jezírky a součástí prohlídky je i plavba po
podzemní říčce Styx. Odpoledne strávíme v panenské přírodě
Slovenského Krasu, největšího krasového území střední Evropy (biosférická rezervace UNESCO). Projdeme místy až 300 m
hlubokou soutěskou Zádielské tiesňavy vyhloubenou vodami
Blatnického potoka a lemovanou zajímavými sklaními útvary
jako Cukrová homole, Čertova stěna nebo Čarodějnice. Zájemci
mohou vystoupit i na Zádielskou planinu. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani si prohlédneme zámek Betliar – další reprezentační sídlo vlivné uherské šlechtické rodiny Andrássy
a také rozsáhlý romantický park se vzácnými dřevinami,
vodními i architektonickými prvky, který právem náleží do
seznamu světových historických zahrad. V Čiernom Balogu pojedeme po lesní úzkorozchodné železnici, po níž se
v minulosti sváželo dřevo. Historický vláček nás proveze
Vydrovskou dolinou a při procházce ve zdejším netradičním
skanzenu v přírodě si připomeneme pozvolna mizící lesnické
řemeslo. Cestou zpět do ČR se zastavíme v Hronseku, kde
se podíváme do dřevěného artikulárního kostelíku se zvonicí z let 1725–1726, který je příkladem pozoruhodné lidové
architektury. Přírodní zajímavostí Hronseku jsou několik století staré mohutné lípy s výškou až 25 metrů. Návrat do Brna
v pozdních večerních hodinách.

KRÁLOVSKÁ MĚSTA
A MALEBNÉ KARPATY
s plavbou po Baťově kanále
a degustací vína

strážnice • baŤův kanáL • Petrov •
PLže • skaLica • žaLostná • kužeLov •
trnava • bradLo • mohYLa m. r.
šteFánika • trenČín
• Bez nočních přejezdů!
• Plavba po Baťově kanále v ceně!
• Degustace vín v ceně!
1. den: V ranních hodinách odjedeme z Brna do Strážnice, města s bohatou historií. Historické brány jsou dnes vzpomínkou
na dobu, kdy plnila funkci strážnice-policejní stanice strážící
Moravu před vpády nájezdníků. Projdeme se rozsáhlým zámeckým parkem s amfiteátry, kde se každoročně pořádá
mezinárodní folklórní festival, uvidíme i platanovou alej, která
byla vyhlášena nejkrásnější v Jihomoravském kraji. Parkem
protéká Baťův kanál se speciálním systémem plavebních komor, který nese název po svém „otci“ Janu Antonínu Baťovi.
Na palubě výletní lodi splavíme nejkrásnější úsek kanálu. Po
vylodění v Petrově naše kroky povedou do malovaných sklepů
Plže. Jistě si vzpomeneme na filmy o „Básnících“ nebo „Slovácko sa sůdí“ a mnoho dalších, které často využívaly k natáčení
tento nevšední soubor barokních malovaných sklepů romanticky posázených ve svahu. My zavítáme do jednoho z nich,
abychom u místního vinaře zdegustovali slovácká vína. Poté
již odjedeme na Slovensko. A budeme žasnout, jak krásná je
Skalica, bývalé královské město s třinácti kostely. Nejstarší
památkou je rotunda z 12. století a u ní zahájíme naši procházku. Podíváme se k jezuitskému kostelu s oltářním obrazem,
který je jeden z největších na Slovensku, uvidíme i slavné stavby Michala Jurkoviča – evangelický kostel a Dům kultury, který
zdobí mozaika Mikoláše Aleše a stěny a oponu v sál zdobí
malby Joži Úprky a Antoše Frolky. Projdeme se i kolem kláštera milosrdných bratří, dnes nemocnice i Paulínského kláštera.
V klášteře Františkánů se zase seznámíme s výrobou tradičního trdelníku. A že nevíte, co byla Ladovňa? O této vzácné
technické památce se dozvíme od místního průvodce. Odjezd
na ubytování do Strážnice, možnost večeře.
2. den: Po snídani vyjedeme do chráněné oblasti Bílých Karpat. Krátkou procházkou vyjdeme k rozhledně Žalostná, která
se nachází ve výšce 621 m, ale naskytne se nám nádherný výhled na malebné kopečky Bílých Karpat. Za příznivého počasí
dohlédneme až na Pálavu, uvidíme hrad Branč, horu Bradlo ba
až chladící věže jaderných elektráren v Rakousku či Jaselskou
elektrárnu v Dukovanech. Poté odjedeme do nedalekého Kuželova, kde v malebné karpatské krajině stojí už od poloviny
19. století větrný mlýn holandského typu s otáčivou střechou.

Č. zájezdu
KM0831

Termín
31. 08.–02. 09.

Cena
3.790 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu zájezdovým autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• degustaci vín
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 490 Kč
• 2× večeře 360 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
Dozvíme se, jak zde mlynář žil a hospodařil a zbytek dne strávíme v Trnavě. Jedinečnost historického centra s přítomností
církevních památek vytvořila z Trnavy jedno z nejkrásnějších
měst Slovenska. Město opěvované jako Atény Uher či Malý
Řím, sloužilo od 16. století po 300 let coby hlavní církevní centrum celého Uherska, je sídlem dvou univerzit i arcibiskupství.
Uvidíme Trojiční náměstí s katedrálou se starou univerzitní
kolejí, trnavské opevnění se strážní věží, baziliku sv. Mikuláše
i synagogu. Kávu nebo skleničku trnavského vína si můžeme
vychutnat v některé z kaváren v labyrintu starého města. Podíváme se i k Trnavským rybníkům, kde hnízdí vzácné ptactvo.
Večer se vrátíme do hotelu, možnost večeře.
3. den: Po snídani vyjedeme do nedaleké myjavské pahorkatiny na vrchol Bradlo. Tragickou historii nám připomene bílá
mohyla postavená dle plánů Dušana Jurkoviče. V roce 1919
zde zahynul při letecké havárii po návratu z exilu jeden ze tří
zakladatelů Československa – generál Štefánik. Krásným výhledem do kraje se rozloučíme s Bílými Karpatami a odjedeme
do třetího královského města našeho výletu – do Trenčína.
Laugaricio bylo původní římské město a že jsme v jednom
z nejstarších měst se přesvědčíme u nápisu pod Trenčínským
hradem, který zde zanechaly římské legie z roku 179 n. l. Na
hradě se dozvíme pověst o Studně lásky, uvidíme kostel Panny Marie s pohřební kaplí i Farské schody, jež byly součástí
opevnění. Projdeme se kolem židovské synagogy a na náměstí
s morovým sloupem budeme mít možnost shlédnout na celé
město i hrad z věže Dolní brány, kam můžeme vyjet výtahem.
V podvečer se rozloučíme s tímto krásným městem a odjedeme do Brna. Návrat ve večerních hodinách.
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uKrAjiNA • SLOVENSKO

UNESCO PAMÁTKY ZÁPADNÍ UKRAJINY
A VÝCHODNÍHO SLOVENSKA
LevoČa (unesco) • hervartov (unesco) • barděJov (unesco) • Ladomirová
(unesco) • Lvov (unesco) • koLoČava • iZa • užhorod • mukaČevo • košice •
kraJinka u ružomberku
• Bez nočních přejezdů!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Prahy, Brna (další
nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 4, 5 – mimo Plzeň) na Slovensko. Naší první zastávkou bude Levoča, perla spišské koruny, jejíž
historické centrum je zapsáno na listině UNESCO. Po procházce
centrem si prohlédneme jeden z největších gotických oltářů mistra Pavla z Levoče. Poté odjedeme do Hervartova, malé obce,
kde stojí další památka ze seznamu UNESCO – vzácný dřevěný
římskokatolický kostel sv. Františka z Assisi. Naší poslední zastávkou bude Bardějov, kde si prohlédneme centrum a středověké městské opevnění s baštami, starobylé náměstí s radnicí
a baziliku minor s 11 gotickými oltáři. Město bylo pro svou unikátnost zapsáno na seznam UNESCO. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani se zastavíme u dřevěného pravoslavného kostelíka Ladomirová, který je na seznamu UNESCO. Poté pojedeme
přes Dukelský průsmyk, známý z 2. světové války, kdy zde probíhala operace, při které zahynulo nebo bylo zraněno až 8.500 sovětských a 6.500 československých bojovníků, na Przemysl, která
je (po Krakově) druhým nejstarším polským městem. V podvečer
přijedeme na Ukrajinu, abychom se ubytovali ve Lvově. Nocleh.
3. den: Po snídani se budeme věnovat prohlídce pozoruhodného
Lvova, hlavního města západní Ukrajiny. Město bylo součástí
Polska i Rakousko-Uherska. Jeho centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Lvov je také důležitým duchovním střediskem. Své katedrály tu má řeckokatolická, římskokatolická i arménská církev. V roce 2001 navštívil město papež Jan
Pavel ii. Prohlédneme si památkovou rezervaci, uvidíme všechny
tři katedrály, renesanční kapli Boimů i čtvercové náměstí s radnicí a památnými renesančními a městskými domy. Nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme ze Lvova horskou oblastí přes
poloninu Boržava a kolem poledne přijedeme na Koločavu
nazývanou turistickou „čechárnou“ v Zakarpatí. Po prohlídce
minimuzea ivana olbrachta, které se nachází v místní škole, se

občerstvíme borščem a pivem nebo nealko nápojem v bývalé
četnické stanici, kde je dnes místní hospoda. Před odjezdem se
ještě podíváme k hrobu Nikoly Šuhaje i k hrobu jeho ženy Eržiky
a navštívíme také dřevěný kostelík sv. Ducha. Cestou do Užhorodu se zastavíme ve vesničce Iza, která je proslulá výrobou
tradičních předmětů z proutí a dřeva. U místních stánků budeme mít možnost koupit si i my nějaké typické suvenýry. Poté již
pojedeme krásnou karpatskou hornatou krajinou s malebnými
výhledy na pasoucí se koně i starobylé chalupy až do Užhorodu,
kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti centra. Večer se projdeme
městem s množstvím kaváren a promenádní atmosférou.
5. den: Po snídani odjedeme z hotelu a zamíříme do krajanského spolku Tomáše Garyka Masaryka. Poté se podíváme do
čtvrti Malé Galago, kde stojí staré vládní a obytné budovy postavené československou vládou ve 20. a 30. letech minulého
století. Budovy jsou často postaveny ve funkcionalistickém
stylu a připomínají Malé Dejvice. Vrátíme se do centra a kolem
řeckokatolické katedrály se projdeme hradní čtvrtí, již vévodí
hradní tvrz ze 13. století. V individuálním volnu budeme moci navštívit užhorodský skanzen lidové architektury, kde se nachází
30 tradičních dřevěných stavení přemístěných ze Zakarpatí
nebo navštívit hradní tvrz. Odpoledne navštívíme Mukačevo,
město, které patřilo mezi světovými válkami Československu.
Projdeme se nově opraveným historickým centrem s cennými
památkami ze 14. stol., mezi něž patří barokní klášter, gotická
kaple a především nedobytný hrad Palanok tyčící se nad městem. Večer se vrátíme do Užhorodu a projdeme se městem na
večeři, která je zajištěna pro zájemce v typické vinárně.
6. den: Po snídani se již vydáme směrem na Slovensko, kde si
prohlédneme historické centrum Košic, druhého největšího slovenského města. Během naší procházky opravdu nádherně renovovanou památkovou rezervací s kouzelnou pěší zónou a vodotrysky v centrálním parčíku i my pochopíme, díky čemu bylo toto
město vybráno za Evropské hlavní město kultury pro rok 2013
spolu s francouzským Marseille. Budeme obdivovat domy a pa-

Č. zájezdu
MU0818

Termín
18. 08.–23. 08.

Cena
8.490 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 5× ubytování ve 3* hotelech
• 5× snídani
• 1× boršč s nápojem v Koločavě
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.600Kč
• 4× večeře 990Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
láce z období gotiky, baroka i secese a uvidíme i největší gotickou
slovenskou katedrálu sv. Alžběty, která tomuto centru dominuje.
Naší poslední zastávkou bude typická salaš Krajinka u Ružomberoku, kde si budeme moci zakoupit výhodně domácí sýry. Do Brna
přijedeme ve večerních hodinách, následně do Prahy.

Lvov

CZ

Hervartov

Ladomirová
Bardějov

Levoča

UNESCO
PAMÁTKY ZÁPADNÍ
UKRAJINY
A VÝCHODNÍHO
SLOVENSKA

PL
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Košice
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H
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Koločava

Mukačevo

UA

Iza

UKRAJINA

KYJEV – MĚSTO, KDE SE ZNOVU PSALY DĚJINY
s výletem ke Kyjevskému moři a do Janukovičovy vily
• Letecký víkend s programem!
• Po všechny dny doprovází průvodce!
1. den: Ve večerních hodinách odletíme z Prahy do Kyjeva.
Transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Po snídani začneme naši prohlídku města na náměstí
Majdan nezávislosti, kde v roce 2013 začala pro Ukrajince tzv.
Revoluce důstojnosti. Toto místo pro nás bude symbolickým
začátkem i koncem putování po dějinách této země. Pojedeme k monumentální soše Matky-vlasti, odkud se nám otevře
jedinečný výhled na město, po bulváru Chresčatyk, který dává
vzpomenout době těžkého poválečného stalinismu ve městě,
které bylo za války mocně bombardováno, ale který se dnes
vždy o víkendových večerech proměňuje z rušné třídy na
pěší zónu, a tedy místo setkávání muzikantů a jiných umělců.
Kolem Zlaté brány, která je připomínkou opevnění kdysi klíčového středověkého města východní Evropy, se dostaneme
k univerzitě Tarase Ševčenka a parlamentu, kde kdysi krátce
zasedala v r. 1917 tzv. Ukrajinská lidová republika. Nahlédneme do chrámů sv. Sofie z 11. století a sv. Michajla z 12. století,
které sehrály v dějinách země důležitou roli, a nejinak tomu
bylo také během nedávné revoluce. Odpočineme si v proslulých kyjevských parcích, kde dnes na festivalech veřejně čítávají přední ukrajinští spisovatelé jako je Jurij Andruchovyč. Na
večeři se můžeme zastavit u třetího ze symbolů centra města – chrámu sv. Andrije, odkud se nabízí romantický výhled na
staré město a přístav. Nocleh.
3. den: Tento den se budeme věnovat okolí Kyjeva. Nejprve se
zastavíme v Babyn Jaru, místě děsivé tragédie. Ve dnech 29.
a 30. září 1941 zde bylo povražděno nacisty na 33 tisíc Židů. Toto
místo také jako poslední připomíná kdysi významné kyjevské

etnikum. Poté již budeme směřovat na sever do Mežyhirje,
dnes jedné z nejlákavějších atrakcí. Viděli jste již Muzeum korupce? Dnes tedy navštívíme bývalou rezidenci prezidenta
Janukoviče (cca 12 €), která se rozkládá na neuvěřitelné ploše
140 ha a k jejímuž projetí si můžete vypůjčit i motokolo. Budeme se procházet nádherným parkem se záhony exotických
květin, křišťálovými jezírky, fontánami, sochami, uvidíme skleník s banány, golfové hřiště, přistávací dráhu pro helikoptéry
ba i osobní benzínovou pumpu. A což teprve, když vstoupíme
do Honky, okázalé kýčovité vily vystavěné ve stylu anglického
hradu…Nádherné lustry byly doplněny vzácnými ikonami a obrazy slavných mistrů jednoduše ukradených ze státních muzeí.
Součástí komplexu je i prezidentova zoologická zahrada, která
dnes již patří státu. Na zpáteční cestě se zastavíme na kávu na
nábřeží kyjevské přehrady, které se někdy přezdívá také „Kyjevské moře“. Dněpr je lákavým místem k odpočinku, provozování
vodních sportů, jsou zde i pláže, kde se místní koupají i marina,
která je domovem mnoha jachet. V podvečer také můžeme absolvovat plavbu po Dněpru (cca 100 UAH) nebo se projít přes
nábřežní promenádu až na pěší most přes Dněpr, odkud je krásně vidět město s jeho téměř mořským přístavem. Na večeři se
zastavíme v některé z podolských útulných restaurací, které
s oblibou navštěvují také místní. Nocleh.
4. den: Po snídani se vydáme do nejstaršího kláštera na celé
Rusi – Kyjevo-pečerské Lavry z 11. století, kde vedle prohlídky
komplexu navštívíme také prastaré katakomby s ostatky mnichů, kam se vypravují místní poutníci, a podíváme se i do dílny,
kde se píší ikony se svým symbolickým znázorňováním. Kousek od kláštera se také nachází Památník hladomoru připomínající jednu z nejděsivějších kapitol moderních dějin země.
Na oběd zamíříme do starého města, obchodnické čtvrti Podil, které je hezkou protiváhou sovětským bulvárům v centru.

Č. zájezdu
KY0704

Termín
04. 07.–08. 07.

Cena
13.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha–Kyjev–Praha
• transfery z/na letiště v Kyjevě
• letištní taxy a palivový příplatek
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 4× snídani
• výlet 3. dne do Mežyhirje
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.300Kč
• odbavené zavazadlo do 15kg 1.490Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 590Kč
Kyjevské speciality ve výhodných cenách ochutnáme v jedné
z oblíbených restaurací nedávno vzniklého řetězce. V Podilu
sídlí také nejen historicky významná Kyjevo-mohyljanská
akademie, která byla pozoruhodným projektem centra pravoslavné duchovní inteligence, a která dává vzpomenout době
ukrajinského baroka a kozáků, tedy podle Ukrajinců době největšího rozkvětu země. Poté se projdeme do bohémské uličky
plné divadel, kaváren a restaurací, kde navštívíme dům, ve kterém žil slavný kyjevský rodák Michail Bulgakov, autor románu
Mistr a Markétka. V osobním volnu si budeme moci posedět
v místních kouzelných kavárnách, nakoupit si tradiční ukrajinské suvenýry, jako jsou vodka, vyšívanky, zajímavá je i móda
inspirovaná místním folklórem. Neměli bychom si nechat ujít
ani návštěvu obchodního domu „Vsje svojim“, kde najdeme kolekce výhradně ukrajinských designérů. Zájemci mohou vyrazit na poslední procházku po nočním městě, kterou zakončíme
symbolicky opět na Majdanu. Nocleh.
5. den: V ranních hodinách odjezd na letiště a odlet do Prahy.
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POLSKO

CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ
až k dunám Baltského moře

Świdnice (unesco) • vratisLav • PoZnaň • toruň (unesco) • gdYně •
Łeba • sŁowiŃský národní Park (unesco) • gdaňsk • maLbork (unesco) •
maZurská JeZera • mikoLaJki • oLsZtYn • varšava (unesco) • krakov (unesco)
• Bez nočních přejezdů!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Brna a Prahy,
od 4 osob svoz Plzeň 400Kč (další nástupní místa viz str. 5,
trasy 1, 2, 3) do Polska. Naší první zastávkou bude jeden z nejnovějších přírůstků na seznamu UNESCO v Polsku – evangelický kostel ve Świdnici, který je dnes největším dřevěným
kostelem v Evropě. Pokračovat budeme do metropole Dolnoslezského vojvodství – Wrocławi (Vratislavi). V historickém
centru nás upoutá nezvykle naježená silueta radnice z 15.
století, zavítáme k univerzitě s bohatou Aulou Leopoldina
a uvidíme řadu sakrálních staveb, včetně barokního kostela
Jména Ježíšova. Zůstane-li nám dostatek času, podíváme se
i na gigantický obraz Racławicka panorama ukrytý v rotundě.
Dojezd na ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani si prohlédneme historicky první hlavní město Polska, Poznaň. Zavítáme na Katedrální ostrov, kde město
vyrostlo a který papež Jan Pavel ii. nazval místem „zrození
Polska“. Nahlédneme zde do nejstaršího polského chrámu se
Zlatou kaplí s náhrobky prvních králů. Živým srdcem Poznaně
je i dnes Staré náměstí s čilým ruchem a pohádkovou renesanční radnicí. Poté pojedeme do Toruně, která byla díky své
architektonické bohatosti a také díky faktu, že zde žil snad neslavnější astronom všech dob Mikuláš Koperník, zapsána na
listinu UNESCO. Podíváme se na Staroměstské náměstí, kde
na nás dýchne nejen kouzlo středověké gotiky, ale také vůně
vyhlášených toruňských perníků. Dojezd na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme jedno z nejmladších měst
v Polsku, Gdyni. Při procházce po nábřeží budeme pozorovat
život v přístavu a seznámíme se s největšími atrakcemi města – u břehu zde kotví „plovoucí“ muzeum – torpédoborec
Błyskawica a stoletý trojstěžník Dar Pomorza. Další atrakcí
je Oceánografické muzeum s mořským akváriem. Potom již
vyrazíme do přímořského letoviska Łeby. Odtud se nám naskýtá ideální cesta k pozorování ojedinělé biosferické rezer-

vace UNESCO Słowińského národního parku s pohyblivými
písečnými dunami. Duny urazí za rok téměř 10 metrů a časem
zde vytvořily dvě jezera, jenž se staly skutečným rájem pro
ptactvo. Poté si odpočineme na březích Baltického moře,
jehož písek ukrývá vzácné jantary, možnost koupání. Návrat
na ubytování.
4. den: Po snídani půjdeme objevovat krásy přístavního velkoměsta Gdaňsk, kdysi nazývaného „Aurea Porta“ – Zlatá Brána
Polska. Navštívíme nejvýznamnější části města – za tu nejkrásnější je považována část zvaná Hlavní město – přesvědčí
nás o tom řada výstavních budov i to, že právě tudy se kdysi
ubíraly slavnostní průvody polských monarchů po Královské
stezce. V další části města na nábřeží Motlawy si nenecháme
ujít pohled na nejcharakterističtější objekt Gdaňsku – Žuraw,
ve středověku největší přístavní jeřáb na světě. Nedaleko odtud stojí jeden z největších cihlových chrámů na světě – prý
pojme až neuvěřitelných 25.000 věřících. Zůstane-li nám dostatek času, budeme moci navštívit některou z atrakcí (např.
Námořnické muzeum na říčním ostrově Ołowianka nebo historickou radnici s vyhlídkovou věží) nebo posedíme v některé
z letních zahrádek a budeme nasávat atmosféru noblesního
Gdaňsku. Odpoledne se vydáme k největšímu a nejslavnějšímu polskému hradu – křižáckému Malborku (UNESCO). Mohutný gotický hradní komplex z červených cihel s věžičkami je
skutečným labyrintem nespočetných komnat a kaplí s dokonalými detaily. Večer dojezd na ubytování.
5. den: Po snídani nás čeká cesta k objevování malebných
zákoutí v oblasti Mazurských jezer. Z letoviska Ruciane-Nida
podnikneme plavbu na největší jezero v Polsku Śniadrwy do
rušného, ale malebného letoviska Mikołajki. Zde je možné se
občerstvit, projít po břehu jezera, vychutnat atmosféru a případně se i vykoupat na místní pláži. V pozdním odpoledni si
prohlédneme historické jádro Olsztyna. Nocleh.
6. den: Po snídani se vydáme na cestu do Varšavy a den strávíme toulkami v uličkách hlavního města Polska. Přestože

Č. zájezdu
OP0805

Termín
05. 08.–12. 08.

Cena
11.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900Kč
• 5× večeře 2.100Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Varšavu v minulosti potkávala četná neštěstí, bylo varšavské
Staré město obnoveno po zničení během 2. světové války tak
úspěšně, že bylo zapsáno na seznam UNESCO. Středověkou
atmosféru města vytváří úzké ulice s domy z 15.–18. století,
zbytky obranných hradeb, příkop s barbakanem i půvabné náměstí plné různobarevných fasád. Varšavský královský zámek
se stal symbolem polské nezávislosti. Na Královské cestě stojí mimo jiné kostel sv. Kříže, v němž je umístěna urna se srdcem
nejslavnějšího polského skladatele F. Chopina. Další „atrakcí“
Varšavy je výšková budova Paláce kultury a vědy z 50. let 20.
stol., která byla darem národů SSSR. Pyšní se krásným výhledem z terasy ve 30. patře. Ubytování, nocleh.
7. den: Po snídani a přejezdu do Małopolského vojvodství
nás čeká nejkrásnější z polských měst – Krakov (UNESCO).
Po staletí se královské město pyšní panoramatem katedrály
a bývalého královského hradu na Wawelském návrší. Najdeme zde dávné trhové stánky s textilem – sukenice, nejstarší
polskou univerzitu a vzácné sbírky umění. i my se necháme
unášet středověkou atmosférou původního Starého města
s pulzujícím Hlavním náměstím. Ubytování, nocleh.
8. den: Po snídani zůstaneme v Krakově, abychom si ještě více
mohli vychutnat krásy toho města. Zamíříme také do židovské
Kazimierze se starobylými synagogami a renesančním hřbitovem. Odpoledne se vypravíme na cestu zpět do ČR, návrat
v nočních hodinách.
Slovinský
národní park

Łeba

PL

RUS

Gdyně
Gdaňsk
Malbork

LT

Mazurská
jezera

Toruň
Poznaň
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BLR

CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ
AŽ K DUNÁM BALTSKÉHO MOŘE

UKR

POLSKO • LiTVA

UTAJENÉ POKLADY VÝCHODNÍHO POLSKA
A LITVA

Č. zájezdu
PV0702

sandoměř • ZamoŚĆ (unesco) • LubLin • koZLÓwka • grabarka • biaLYstok •
běLověžský národní Park (unesco) • krusZYnianY • suPraŚL • Litva • kaunas •
viLnius • trakai
• Bez nočního přejezdu na cestě tam!
1. den: V ranních hodinách vyjedeme z Brna, svoz Praha (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, zdarma 4 – mimo Frýdek-Místek,
Zlín a Kroměříž 350Kč) k polským rovinám a kolem starobylého
Krakova přijedeme odpoledne do města Sandoměř. Toto město
patří k nejkrásnějším a nejstarším v Polsku, vypíná se nad řekou
Vislou a uchovává si atmosféru minulosti středověkého sídla.
Má královský hrad, Opatovskou bránu, kostel sv. Jakuba, který
je jeden z nejstarších cihlových kostelů v Polsku, také Dlugoszův
dům je dokonalý příklad gotického obytného domu. Po prohlídce odjedeme na ubytování do největšího města jihovýchodního
Polska, do Lublinu. Město, které harmonicky utvářela polská
a židovská kultura, je též nazýváno „polský Jeruzalém“.
2. den: Po snídani zamíříme do města Zamość, renesanční
perly, města podloubí a arkád. Zamość je město založené v 16.
století jako výsledek spolupráce italského architekta Bernarda Meranda s šlechticem a kancléřem Janem Zamoyským,
jehož kupní síla byla dvakrát větší než kupní síla Billa Gatese.
Propojení italských a středoevropských vlivů se odrazilo v architektonické jedinečnosti města zapsaného již v roce 1992 na
seznam UNESCO. Odpoledne se budeme věnovat prohlídce
Lublinu, města s množstvím kaváren a restaurací s polskou
a židovskou kuchyní. Toto významné pulzující univerzitní
město sehrálo několikrát důležitou úlohu v polských dějinách.
2. světová válka přerušila pokojnou symbiózu soužití obyvatel různého vyznání, 40.000 židů zahynulo v koncentračním
táboře Majdanek v bezprostřední blízkosti města. Projdeme
se gotickým historickým centrem s labyrintem uliček, renesančním náměstím s katedrálou, Dominikánským klášterem
a královským palácem. Navštívíme hradní kapli s nádhernými
středověkými byzantskými freskami. Návrat na hotel, večeře.
3. den: Po snídani opustíme Lublin a navštívíme překrásný barokní palác v Kozlówce, který patří k nejzachovalejším šlechtickým sídlům v Polsku. Byl vybudován v 18. stol. a později přešel
do rukou slavné rodiny Zamoyských. Dnes slouží jako muzeum,
které uchovává mnohá umělecká díla a najdeme zde jednu z nejlepších sbírek v Polsku zahrnující nejen 19. stol., ale také předměty každodenní potřeby. Na počátku 20. stol. byla postavena palácová kaple po vzoru Královské kaple ve Versailles. Kolem paláce
se také rozprostírá rozlehlý barokní park s nádhernou fontánou
a hroby napoleonských vojáků. Odpoledne se zastavíme na hoře
Grabarka, hlavním poutním místě polských pravoslavných věřících, nachází se zde asi 10.000 křížů a každý rok přibývají další.
Poté již budeme pokračovat do největšího města na východě
Polska, do Bialystoku. Město je úzce spojené s bohatým šlechtickým rodem Branických. Tento rod byl budovatelem velkého
barokního zámku s rozsáhlým parkem a celý komplex bývá
označovaný jako „polské Versailles“. V centru města nás upoutá

novogotická katedrála Nanebevzetí P. Marie, pravoslavné chrámy sv. Mikuláše i modernistický chrám sv. Rocha, dokončený
v roce 1946. K zajímavým stavbám náleží také městské paláce
podnikatelů z počátku 20. století. Význačným zdejším rodákem
byl oční lékař a tvůrce umělého jazyka esperanto, Ludwig Zamenhof. Po prohlídce se ubytujeme v Bialystoku.
4. den: Po snídani se vypravíme na výlet do úžasného Bělověžského národního parku (UNESCO). Jedná se o poslední místo
v Evropě, na kterém se dochoval původní nížinný prales. Tato
magická rezervace s obrovskými stromy byla vyhlášeným lovištěm polských králů, ale i ruských carů. Národní park proslul
záchranou zubra evropského, které zde i uvidíme. Odpoledne
se vydáme podél běloruských hranic do vesnice Kruszyniany,
která je hlavním střediskem tatarské menšiny v Polsku. Zde
můžeme navštívit mešity, tatarskou jurtu, malé muzeum i pravou tatarskou restauraci. Cestou zpět na ubytování se ještě
zastavíme v městečku Supraśl, které zdobí řecko-katolický
chrám Zvěstování Panny Marie, který se pyšní goticko-byzantskou architekturou. Návrat na ubytování v Bialystoku.
5. den: Po snídani se vydáme severovýchodním Polskem na cestu
do největší z pobaltských republik, do Litvy. Kolem poledne dojedeme do Kaunasu. Druhé největší litevské město leží na soutoku
řek Neris a Nemunas a svůj půvab ukazuje na proslulé Aleji Svobody, která je kouzelnou promenádou města, svým šarmem vyniká
i Radniční náměstí a Bílá labuť, tak místní označují budovu historické radnice. Uvidíme i Perkunasův dům, katedrálu sv. Petra a sv.
Pavla a Kaunaský hrad. V podvečer dorazíme do už nedalekého
litevského hlavního města Vilniusu, kde se ubytujeme v hotelu.
6. den: Po snídani nás čeká krásné a půvabné litevské hlavní město. Malou lanovkou si vyjedeme na Gediminasův hrad a vychutnáme úžasné panorama Říma severu, poté si prohlédneme katedrální chrám s barokní kaplí sv. Kazimíra, univerzitu, prezidentské
sídlo, okouzlující kostelík sv. Anny, tolik obdivovaný Napoleonem.

Termín
02. 07.–08. 07.

Cena
10.390Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 600Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990Kč
• 5× večeře 1.690Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Navštívíme Muzeum jantaru, kostel sv. Kazimira, pravoslavný
chrám sv. Ducha a renesanční Jitřní bránu. Jistě bude možnost
ochutnat v restauracích na Zámecké ulici litevskou specialitu
knedlíčky cepelinai, i třeba zakoupit si malý šperk z baltského
zlata – jantaru. V pozdním odpoledni se již na cestě domů zastavíme v městečku Trakai, kde je stejnojmenný hrad, symbol litevské národní hrdosti. V městečku na jezeře Galvé žijí příslušníci
turkotatarské menšiny Karaimů a zachovaly se zde jejich typické
dřevěné domky. Poté se vydáme na cestu domů.
7. den: V dopoledních hodinách dorazíme do Brna, následně
do Prahy.
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Doporučujeme uzavřít pojištění

POLSKO

KRAKOV

jagellonská perla
s návštěvou Wieliczky
1. den: Odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 5, svoz Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín, Břeclav 250Kč, zdarma
trasa 4 – mimo Frýdek místek, svoz Zlín a Kroměříž 300Kč)
v brzkých ranních hodinách. V dopoledních hodinách zavítáme
do jednoho z nejatraktivnějších solných dolů na světě – do
Wieliczky, kde sestoupíme hluboko do podzemí, abychom
poznali světově unikátní muzeum těžby soli. Vedle podzemních sálů přímo gigantických rozměrů uvidíme solná jezera,
solnou kapli nebo ze soli vytesané sochy známých osobností.
Pro svou unikátnost byl tento důl r. 1978 zapsán do seznamu
UNESCO. Po příjezdu do Krakova (UNESCO) se projdeme univerzitní čtvrtí s Jagellonskou univerzitou ze 14. stol. a starým
městem s dominantním kostelem Panny Marie s gotickým oltářem pokládaným za nejkrásnější v Evropě. Odtud se můžeme vydat za nákupy suvenýrů do známých starobylých krámků
tzv. „sukenic“, které se nachází na podmanivém Hlavním náměstí, největším ve střední Evropě. Vychutnáme si atmosféru
historického královského města, kterou dotváří i trubač, jenž
každou hodinu odtroubí z věže mariánského kostela. Večer se
ubytujeme v hotelu 3* v Krakově.
2. den: Po snídani se projdeme židovskou čtvrtí Kazimierz,
poté se budeme věnovat symbolu Krakova – návrší Wawel.
Zde se nachází bývalá královská rezidence a majestátní
wawelská katedrála s hrobkami králů a královen. Odpoledne budeme mít možnost prohlédnout si královské zámecké
komnaty nebo navštívit některé z četných krakovských galerií
a muzeí se vzácnými sbírkami umění. Večer příjezd do ČR.

Č. zájezdu
KW0526

Termín
26. 05.–27. 05.

Cena
2.290Kč

KW0915

15. 09.–16. 09.

2.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 450Kč
• 1× večeře 290Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč

OSVĚTIM, WIELICZKA,
KRAKOV
1. den: Odjezd z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 2,
bez příplatku 4, svoz Kuřim, Tišnov zdarma, Zlín, Kroměříž
za 300Kč) v brzkých ranních hodinách. Naší první zastávkou
bude „černá můra“ 20. století – vyhlazovací koncentrační tábor
Osvětim z doby 2. sv. války. Během své existence se stal pohřebištěm pro 1,5 milionu lidí 28 národností. V doprovodu česky
mluvícího průvodce si prohlédneme muzeum bezmezné lidské
krutosti. Součástí prohlídky je i druhá část hrůzného komplexu – separační tábor Březinka. Obě tato muzea jsou zapsána
na seznamu UNESCO. Odpoledne ve městě Wieliczka (Vělička) sestoupíme hluboko do podzemí, abychom poznali světově unikátní muzeum těžby soli (UNESCO). Vedle podzemních
sálů přímo gigantických rozměrů uvidíme solná jezera, solnou
kapli nebo ze soli vytesané sochy známých osobností. Večer
se ubytujeme v hotelu v oblasti Wieliczky, večeře.
2. den: Po snídani odjedeme do Krakova (UNESCO), abychom
se věnovali prohlídce bývalého sídelního města polských králů. V katedrále královského hradu Wawel si prohlédneme okázalé hrobky těchto králů a královen. Projdeme se kouzelnými
uličkami starého města s dominantním kostelem Panny Marie
s gotickým oltářem pokládaným za nejkrásnější v Evropě, tržnicí s městskou radnicí. Největší poklad sbírky muzea Czartoryski (nyní v rekonstrukci) – Dámu s hranostajem od Leonarda
da Vinciho je možné vidět po dobu opravy muzea v expozici na
hradě Wawel. V odpoledních hodinách odjezd do ČR, příjezd do
Brna v nočních hodinách.

Č. zájezdu
KO0526

Termín
26. 05.–27. 05.

Cena
2.590Kč

KO0825

25. 08.–26. 08.

2.590Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi
• místního průvodce v Osvětimi včetně sluchátek
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 490Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč

[ 96] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

POLSKO • SLOVENSKO

ADVENT V KRAKOVĚ
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 5, svoz Veselí nad
Moravou, Strážnice, Hodonín, Břeclav 250Kč, zdarma trasa
4 – mimo Frýdek Místek, svoz Zlín a Kroměříž 300Kč) odjedeme v brzkých ranních hodinách. Čeká nás prohlídka bývalého
sídelního města polských králů – města Krakov (UNESCO).
Dominantou a turistickým magnetem Krakova je vrch Wawel
na levém břehu Visly s impozantním Královským hradem, kde
si můžeme prohlédnout okázalé hrobky polských králů a královen. V adventní době je vstup na hrad Wawel zdarma! Zavítáme také na největší evropské náměstí Rynek, které hostí
jedny z největších a nejstarších evropských adventních trhů.
Nabízejí se zde tradiční jídla a umělecké řemeslné produkty.
Místní specialitou je pitný med, jehož výroba je velmi podobná jako u vína. Budeme zde moci ochutnat smažené pstruhy,
tradiční klobásky a například také věhlasný prejt. Našim uším
dozajista zalahodí zvuk trubky hejnala, který zní z vysoké
věže! Každý rok tu také probíhá soutěž o nejhezčí tradiční
krakovský betlém. V těch místních se jako motivy objevují krakovské kostely i hrad Wawel, stejně tak jako osobnosti polské
minulosti i současnosti. Ve večerních hodinách přijedeme na
ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani ve městě Wieliczka (UNESCO) sestoupíme hluboko do podzemí, abychom poznali světově unikátní
muzeum těžby soli. Nachází se zde nejméně 300 kilometrů
chodeb v hloubce až 327 metrů. Vedle podzemních sálů přímo gigantických rozměrů uvidíme solná jezera, solnou kapli,
lustry, reliéfy nebo jedinečné ze soli vytesané sochy známých
osobností, které berou dech. Můžeme zde spatřit mimo
jiné nádherný oltář s reliéfem Poslední večeře podle obrazu
da Vinciho. Přesuneme se opět do Krakova, kde shlédneme
druhou nejstarší univerzitu ve střední Evropě (po Karlově Univerzitě), věž bývalé radnice ze 14. století, kostel Nanebevzetí
Panny Marie ukrývající jedno z vrcholných děl polského gotického umění, oltář z dílny Wita Stwosza a především mohutnou
budovu Sukiennice. Projdeme se židovskou čtvrtí Kazimierz,
kolem mnoha atraktivních historických domů, paláců a náměstí s kostely. Odpoledne odjedeme do ČR, příjezd do Brna
ve večerních hodinách.

Č. zájezdu
AC1201

Termín
01. 12.–02. 12.

Cena
2.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 490Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč

POLSKÉ TATRY
A ZAKOPANÉ
chochoLow • koŚcieLiská doLina •
JeskYně mroZna • draČí JeskYně •
chata ornak • ZakoPané •
gubaLowka • kasProwY vrch •
Juráňova doLina • ÚdoLí bíLého
Potoka • tichá doLina • muZeum
oravské dědinY
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
• V ceně vstup do wellness a aquaparku!
1. den: Z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, zdarma 4 – mimo Ostrava, Zlín a Kroměříž 350 Kč) vyjedeme
v ranních hodinách, abychom se vypravili do Podhalí s centrem v Zakopaném. Cestou se přeneseme do minulých století
v Chochołowě, kde se zachovala řada tradičních „goralských“
chalup. Zbytek dne strávíme v nejatraktivnější dolině západních tater – Kościeliské dolině obklopené panenskou přírodou
a protkané nesčetnými jeskynními labyrinty. Projdeme jedinou
osvětlenou jeskyni Mroźna, která se v ničem nepodobá uměle
turisticky upraveným jeskyním. A dále si můžeme vybrat procházku s průlezem skalním tunelem Dračí jeskyně. Potůček
nás dovede nakonec doliny k horské chatě Ornak, kde je i možnost občerstvení. Trasu si můžeme prodloužit k nevelkému,
leč malebnému plesu Smreczyński. Návrat k autobusu. (Základní trasa je snadná, vede stejnou cestou tam i zpět, každý si
zvolí náročnější vycházky, odbočky jeskyně dle svého uvážení.
Na trase jsou stanoviště kočárů s koňmi, možnost pronájmu).
Ubytování v Zakopaném v hotelu, možnost využití rekreačního centra s bazénem, vířivkou, saunou a fitness.
2. den: Po snídani se seznámíme s centrem Zakopaného. Projdeme se k vile Koliba, kde se dozvíme něco více o slavném
„zakopanském stylu“, jenž vtiskl městu nezaměnitelnou tvář.
U dřevěného kostelíku sv. Klementa se podíváme na netradiční
panteon, hřbitov “zasloužilých Poláků“, kde je i hrob tvůrce zakopanského stylu S. Witkiewicza. Seznámíme se i s bulvárem
Krupówki, kam se později během našeho pobytu budeme moci
vrátit a posedět si v jedné z bezpočtu kaváren. Poté se s průvodkyní vydáme na příjemnou procházku krásnou přírodou na kopec
Gubalówka, který je oblíbeným výletním cílem obyvatel Zakopaného a odkud budeme mít Zakopané i panorama Tater jako na
dlani. Zájemci mohou na kopec vyjet místní zubačkou Na Gubalówce, je možnost relaxovat, procházet se nebo ochutnat medovinu a jiné speciality v místních stáncích. Po návratu navštívíme
místní aquapark, jeden z největších a nejmodernějších vodních
parků Malopolska, s překrásnými výhledy na okolní hory, vodní
svět, který okouzlí všechny věkové generace. Večeře.
3. den: Po snídani se díky kabinkové lanovce (nutnost rezervace předem v CK) s dráhou dlouhou 4.291 m dostaneme z Kuź-

Č. zájezdu
ZK0705

Termín
05. 07.–08. 07.

Cena
5.190 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• vstup do hotelového wellnes – bazén, sauna, fitness
• 3× snídani
• 2× vstup na 2 hodiny do aquaparku v Zakopaném
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.290 Kč
• 2× večeře 560 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
nice na Kasprowy vrch (1.987 m), kde staneme na rozhraní Západních a Vysokých Tater s dech beroucími vyhlídkami jak na
polskou, tak i slovenskou stranu hor. Můžeme zde podniknout
krátkou procházku nebo jen tak lenošit na terase. Možnost
oběda v místní restauraci. Po návratu dolů se můžeme věnovat zajímavostem Zakopaného. Zájemci pak mohou navštívit
i expozice ve vile pod Jedlami nebo tatranské muzeum. i tento
den budeme mít možnost také využít koupání v aquaparku
s bazény, divokou řekou, tobogány, vodními atrakcemi a venkovním termálním bazénem. Večeře.
4. den: Po snídani se rozloučíme se Zakopaným a odjedeme
na Slovensko. Podnikneme turistický výšlap malebnou Juráňovou dolinou a údolím Bílého potoka, kde voda vytvořila
úzkou soutěsku a razí si cestu mezi vápencovými skalními
útvary. Při cestě soutěskou budeme zdolávat chodníčky vytesané do skály, dřevěné žebříky a lávky. Poté nás bude čekat
příjemná procházka Juráňovou a Tichou dolinou, kde navštívíme místní salaš a ochutnáme žinčicu i zakoupíme ovčí sýry
(okruh trvá asi 3–4 hod. a je zakončený krátkým posezením na
salaši). Poté navštívíme Muzeum oravské dědiny – skanzen,
který se skládá z více než 50 chalup a gotického kostelíku z 15.
století. Areál je rozložen do několika celků připomínajících
jednotlivé části Oravy. Cestou domů budeme mít možnost
si zakoupit vyhlášené slovenské sýry. Ve večerních hodinách
přijedeme do Brna.
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POLSKO

ZA TAJEMSTVÍM 3. ŘÍŠE I POLSKÉ ŠLECHTY
kudowa ZdrÓJ • cZermna • stoLové horY • vambeřice • PoLanica ZdrÓJ •
svidnice (unesco) • wrocLaw (unesco) • osÓwka • ksiĄž • dusZniki ZdrÓJ •
kLadsko • meZihoří • vodoPád wiLcZka
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě
v hotelu 3* s bazénem!
• Polopenze v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3, 6) do slavné Kladské
lázeňské oblasti. Zastavíme se v Kudowe Zdróji a v kapličce
v Czermne si prohlédneme interiér vyložený tisíci lebkami
a jinými kostmi, který nám připomene oběti třicetileté války
a morových epidemií. Poté zamíříme do nedalekého labyrintu
bizarních skalisek národního parku Stolové hory. Zdoláme
nejkrásnější skaliska lokality Velká Hejšovina, v Peklíčku
zkontrolujeme sněhovou pokrývku, propleteme se skalním
labyrintem a na závěr budeme odměněni nádhernou vyhlídkou
na okouzlující panorama Krkonoš. Ve Vambeřicích navštívíme mariánskou poutní baziliku s neobvyklou elipsovitou lodí,
s ohromnou kalvárií se 130 zastaveními a pohyblivými jesličkami s 800 figurkami. Na ubytování dojedeme do lázní Polanica
Zdrój. Možnost relaxace v hotelovém bazénu i procházky do
lázeňského centra, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani bude naší první zastávkou navenek skromný, uvnitř přepychově zdobený evangelický kostel ve Svidnici
(UNESCO), který je největším dřevěným kostelem v Evropě.
Pokračovat budeme do Wrocławi (Vratislavi), univerzitního
města nazývaného „Městem sta mostů“, jenž se rozkládá na
ostrovech tvořených Odrou a jejími přítoky. Uvidíme radnici
z 15. století, měšťanské domy a kostel sv. Alžběty. Zavítáme
k univerzitě s Aulou Leopoldina a na Tumský ostrov s řadou
sakrálních staveb. Ve volném čase se zájemci mohou podívat
také na tzv. „Racławicka panorama“ – gigantický obraz slavné
polské bitvy ukrytý v rotundě. Nenecháme si ujít také návštěvu Lidové haly (UNESCO), jedné z prvních železobetonových
konstrukcí na světě vůbec. Hala stojí na okraji největšího

městského parku, ve kterém se nachází Japonská zahrada
s atraktivními vodními kaskádami „ženskou“ a „mužskou“. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Sovích hor do posledního, hlavního a zároveň nejrozsáhlejšího, i když nedokončeného, díla Adolfa
Hitlera v Dolním Slezsku – do komplexu Osówka. Pozůstatky tohoto podzemního projektu třetí říše jsou dodnes opředeny tajemstvím – podle názoru některých to mělo být tajné Hitlerovo sídlo
a jiní tvrdí, že se zde stavěly haly pro podzemní zbrojovky pro výrobu tajné zbraně. Odtud se vydáme k návštěvě třetího největšího
zámeckého areálu v Polsku, jehož komplex čítající přes 400 sálů
se majestátně vzpíná na skalním výběžku nad zelenou krajinou
u Wałbrzychu. Zámek Ksiąž, patřící po několik století nejvýznamnějšímu slezskému rodu Hochbergů, přihlížel jejich slávě i skandálům, k jakým bezesporu patřil i rozvod Jana Jindřicha XV. a krásné
Angličanky Daisy. S bohatými interiéry a terasami se seznámíme
během prohlídkového okruhu, odpočineme si v zeleni zámeckého
parku. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani budeme korzovat lázeňskou promenádou
po stopách Frederyka Chopina v lázních Duszniki Zdrój. Navštívíme Kladsko obklopené horskými pásmy. Českou historii
připomíná kamenný most ze 14. století vypadající jako menší
bratr pražského Karlova mostu. Vedle dvou pozoruhodných
kostelů je zde mohutná pevnost Fridricha ii. s baštami a labyrintem podzemních chodeb. Pod městem je ukryta podzemní
prohlídková trasa, jež zájemce zavede do několikapatrové
soustavy po staletí hloubených chodeb a sklepů pod městem,
které již od středověku sloužily jako sklady a úkryty. Cestou
domů se ještě zastavíme v podhorských klimatických lázních
Mezihoří, kde nahlédneme do netradiční „Pohádkové zahrady“
s originální kolekcí nejrozmanitějších figurek známých postaviček, skřítků, totemů a miniaturních budov pod širým nebem.
Projdeme se k největší přírodní atrakci města – k vodopádu na
říčce Wilczce s výškou 21 metrů a naše oko potěší také rázovitá architektura. V pozdním odpoledni se vydáme zpět do ČR.
Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Č. zájezdu
WL0823

Termín
23. 08.–26. 08.

Cena
5.790 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 650Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
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POLSKO • MALTA

POLSKÝM
RYCHLOVLAKEM
ZA KRÁSAMI BALTU
varšava (unesco) • gdaňsk • soPotY •
heL • wŁadYsŁawowo • maLbork
(unesco) • eLbLag
1. den: Ráno odjezd vlakem Eurocity po trase Praha, Kolín, Pardubice, Olomouc (individuálně vlakem z Brna do Olomouce)
do Varšavy (UNESCO), ubytování, prohlídka „polského New
Yorku“ s mrakodrapy a království skla a oceli, obnovené historické jádro města se zámkem, alternativně muzea, galerie či
moderní fotbalový stadion.
2. den: Nejmodernějším a nejrychlejším vlakem polských
železnic (polské pendolino, komfortní jízda rychlostí přes
200 km/h) do metropole severního Polska Gdaňsku, ubytování a prohlídka centra, historické jádro města obnovné po
2. svět. válce s renesančními a gotickými památkami, kostel
p. Marie s Gdaňskou madonou, Velký mlýn a Kanál Raduni, projekt německých rytířů ze 14. stol., nespočet kostelů, hospůdek
i obchůdky s baltským černý zlatem jantarem, okouzlující atmosféra města.
3. den: Ráno regionálním vlakem do lázeňského města Sopoty, umělecký unikát – tzv. Krzywy domek (stavba architektů
Szotyński získala titul „Nejpodivuhodnější budova světa“),
městský maják a závěrem nejdelší dřevěné molo v Evropě,
procházky po dlouhé písečné pláži, možnost oběda. Odpoledne poloostrov Hel s písečnými dunami, malá obec Władysławowo, vyhlídková věž a místní kuriozita – Domek do góry
nogami (vzhůru nohama), v obci Hel hospůdky, bílé písečné
pláže, ruiny válečných dělostřeleckých baterií, radarů i maják,
návrat do Gdaňsku vlakem (individuálně možnost zpět vyhlídkovou lodí (40 PLN), večerní atmosféra největšího polského
přístavu. Návrat na ubytování.
4. den: Po stopách slavných křižáckých hradů – Malbork
(UNESCO), největší gotická stavba světa, dále z impozantního historického nádraží vlakem do hanzovního města Elblag,
atmosféra historického města a fakultativně návštěva archeologicko-historického muzea. Návrat do Gdaňsku, monumentální katedrála (5 historických slohů) v gdaňské čtvrti Oliwa,
návrat na ubytování.
5. den: Polským vlakem Pendolinem do Varšavy a mezinárodním vlakem EC do ČR, příjezd do Prahy večer.
Č. zájezdu
RP0822

Termín
22. 08.–26. 08.

Cena
10.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• vlakové jízdenky s místenkou (základní vozová třída)
Praha (nebo po trase) Varšava – Gdaňsk a zpět
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 3*
• 4× snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.800 Kč
• • regionální jízdenky a mhd cca 170 PLN
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
CK si vyhrazuje právo změn v programu vzhledem
k jízdním řádům.

MALTA

srdce středomoří
La vaLetta • rabat • mdina • ÚtesY
dingLi • hagar qim • ghar daLam •
marsaxLokk • ostrov goZo •
ggantiJa • Fungus rock • victoria •
mosta • Zebbug • sLiema • ta'qaLi •
attard • baLZan
• Letecký pobytově-poznávací zájezd!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*
s polopenzí!
• Vstupy a obědy během celodenních
výletů v ceně!
1. den: Odlet z Prahy pravidelnou linkou Air Malta. Přílet na
Maltu. Transfer do hotelu 3*, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani celodenní individuální volno. Oběd i večeře
v hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do hlavního města ostrova La
Valletta, kde navštívíme nedávno renovované zahrady Baracca s překrásným výhledem na hlavní přístav, podíváme se do
katedrály Sv. Jana, která je jedním z největších pokladů Malty
a zastavíme se u Paláce velmistrů, sídla maltského parlamentu
a kanceláří prezidenta republiky. Pokračovat budeme do Rabatu, předměstí Mdiny, kde poobědváme v místní restauraci.
Poté navštívíme Domus Romana – jednu ze starších památek
v Rabatu. Jsou zde k vidění odkryté pozůstatky starověké římské rezidence z 1. století př. n. l. zahrnující nádherné mozaiky,
nádvoří obklopené sloupovím a další artefakty z období římské
správy Malty. Na závěr se přesuneme do bývalého hlavního
města Malty Mdina, které se také říká tiché nebo mlčící město,
z jehož obranných hradeb je nádherný výhled na více než polovinu ostrova. Prohlédneme si město a navštívíme katedrálu Sv.
Pavla, mistrovské dílo, které uvnitř skrývá mramorovou křtitelnici a dlažbu z mramorových náhrobků. Poté se krátce zastavíme u úchvatných útesů Dingli, které jsou pojmenovány podle
nejvýše položeného městečka na Maltě a odkud je výhled i na
sousední ostrov Filfla. Návrat do hotelu. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani zahájíme náš půldenní výlet v jižní části ostrova, kde se nachází megalitický chrám Hagar Qim, který patří
k nejlépe opatrovaným a nejpůsobivějším maltským prehistorickým památkám. Naší další zastávkou bude Jeskyně tmy Ghar Dalam, kde se nacházejí kosti prehistorických zvířat z doby ledové,
a na závěr dne navštívíme vesnici Marsaxlokk, zavítáme na rybí
trh a v přístavu se pokocháme pohledem na tradičně barevné rybářské lodě „luzzu“, které se staly jedním z maltských národních
symbolů. Po návratu do hotelu individuální volno. Večeře, nocleh.
5. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet na sousední
ostrov Gozo, kdysi prý obývaný mýtickou nymfou Kalypsó.
Zde si prohlédneme prehistorické chrámy Ggantija, budeme
mít možnost spatřit Fungus Rock, malý ostrůvek v podobě 60

Č. zájezdu
ML0505

Termín
05. 05.–12. 05.

Cena
25.990Kč
25.990Kč

ML0602

02. 06.–09. 06.

ML0630

30. 06.–07. 07.

28.990Kč

ML0912

12. 09.–19. 09.

29.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–Malta–Praha
• transfery z/na letiště na Maltě
• letištní taxy a palivové příplatky
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 7× snídani a 6× večeři
• obědy 2. den a během celodenních výletů
• vstupné do objektů uvedených v programu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 12 let na přistýlce v pokoji s rodiči 2.200Kč
(ML0505 a ML0602), 3.600Kč (ML0630 a ML0912)
• 3. osoba na přistýlce 1.200Kč (ML0505 a ML0602),
2.000Kč (ML0630 a ML0912)
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.700Kč (ML0505 a ML0602),
4.100Kč (ML0630 a ML0912)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
metrů vysokého masivního kusu vápence, a tzv. Vnitrozemní
moře. Poobědváme v typické vesničce na Gozu a pak pojedeme do hlavního města ostrova Victoria, kde nahlédneme do
místní citadely a katedrály a také budeme mít volno k nákupům. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani zahájíme náš celodenní výlet ve města
Mosta, kde navštívíme farní kostel Panny Marie, známější jako
dóm, jehož kopule je považována za třetí největší v Evropě. Po
procházce ranním rušným obchodním centrem se přesuneme
do jednoho z nejstarších měst na Maltě Zebbug, které je naopak tišší, tradiční a historické – projdeme se centrem k hlavnímu náměstí a kostelu sv. Filipa s impozantním titulárním
obrazem od L. Garniera. Pokračovat budeme do Sliemy, kde
se po obědě v místní restauraci nalodíme na jachtu a proplujeme dvěma přírodními přístavy Valletty – Marsamxett Harbour
a Grand Harbour. Poté se projedeme Sliemou po pobřežní
promenádě. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani se vydáme na polodenní výlet do vesničky
Ta'Qali, kde se seznámíme s výrobou tradičních maltských
výrobků, jakými jsou hrnce, sklo a stříbro. Volný čas můžeme
využít k nákupům za výhodné ceny. Naše putování bude pokračovat do zahrad San Anton nacházejících se ve vesnici Attard.
Tyto zahrady obklopují Palác velmistra, který byl postaven
v roce 1628 a nyní je rezidencí prezidenta Malty. V závěru dne
se přesuneme do městečka Balzan, kde v letech 1967–1981
žila známá česká herečka Adina Mandlová. Po návratu do hotelu individuální volno. Večeře, nocleh.
8. den: Po snídani budeme mít ještě individuální volno. Transfer z hotelu na letiště, odkud odletíme pravidelnou linkou Air
Malta do Prahy.
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MAĎARSKO

LODÍ Z BUDAPEŠTI
AŽ DO DUNAJSKÉHO
OHYBU
budaPešŤ • vYšehrad • ostřihom •
sZentendre • aquincum •
sZéchenYiho LáZně
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
1. den: Z Brna, Břeclavi a Bratislavy, svoz Praha 400Kč (další
nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) vyjedeme v ranních hodinách. Kolem poledne dojedeme do Budapešti. Nejdříve navštívíme tradiční secesní tržnici, kde nahlédneme pod pokličku
maďarské kuchyně a výhodně zakoupíme místní speciality. Po
obědě si budeme moci vychutnat šálek kávy na vyhlášené Váci
Útca. Projdeme se k významným památkám Pešti. Navštívíme
baziliku sv. Štepána a půjdeme se podívat k největší funkční
židovské synagoze na světě s unikátním židovským muzeem.
Při panoramatické projížďce Budapeští uvidíme i Muzeum
krásných umění, Dům umění i hrad Vajdahunyad s parkem Varosliget. Ubytování.
2. den: Po snídani nasedneme na loď a vydáme se na plavbu do
romantické a slavné oblasti, které se říká Dunajský ohyb. Během
několikahodinové plavby budeme obdivovat meandry Dunaje
a z paluby lodi si vychutnáme atmosféru romantického Szentendere a vznešeného Vyšehradu. Po vylodění se projdeme k bývalé luxusní královské rezidenci významného renesančního krále
Matyáše. Autobusem pojedeme dále podél Dunaje do dalšího
významného centra oblasti – do posvátné Ostřihomi. V Ostřihomi navštívíme největší a nejdůležitější katedrálu v zemi, sídlo
hlavy maďarské katolické církve, která stojí na místě hradu, ve
kterém se narodil první maďarský král, sv. Štěpán. Cestou zpět

Č. zájezdu
BO0824

Termín
24. 08.–26. 08

Cena
3.890Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 2× snídani
• plavbu lodí
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 900Kč
• 2× večeře 700Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
zavítáme do posledního z trojice významných měst Dunajského
ohybu Szentendre. Romantické městečko inspirovalo ve své
tvorbě řadu umělců. My si v labyrintu malebných uliček nakoupíme vyhlášenou papriku nebo jiné typické suvenýry. Určitě se
necháme zlákat k posezení v jedné z kavárniček, zaposloucháme
se do klapotu koňských podkov a pozorujíce drožky se tak alespoň na chvíli přeneseme do minulého století. Večer se vrátíme
na ubytování. Po setmění budeme mít možnost obdivovat nádherně nasvětlenou Budapešť z návrší u pevnosti Gellért, odkud
se nám rozevře pohádkový výhled na Budu i Pešť, nocleh.
3. den: Po snídani se budeme věnovat královské čtvrti Buda,
kde na nás budou čekat mnohá romantická zákoutí se dvěma
symboly Budy – královskou rezidencí a Matyášovým chrámem.
Další chvíle strávíme v římském městě Aquincum. Budeme se
procházet ulicemi, obdivovat pozůstatky chrámů, obchodů,
lázní a obytných domů v někdejším centru starověkého města.
Neoklasicistní budova muzea uchovává nálezy z Aquinca a dalších římských lokalit. Odpoledne se, jako již mnozí návštěvníci
Budapešti před námi, necháme zlákat ke koupání – tentokrát
v novobarokních léčivých Széchenyiho lázních. Jedny z největších termálních lázní v Evropě a zároveň přední budapešťské
lázně se nachází přímo v Městském parku Városliget a jsou
prvními léčebnými lázněmi v Pešti. Jsou proslulé svojí atmosférou a kromě vnitřních bazénů a několika saun jsou zde i tři
velké bazény pod otevřeným nebem obklopené budovou samotných lázní s teplotou vody okolo 38 °C. Nejteplejší voda se
čerpá z více než kilometr hluboké artézské studny a dosahuje
teploty 75 °C. Po odpočinku v lázních se vydáme na cestu zpět.
Do Brna přijedeme ve večerních hodinách.

BUDAPEŠŤ

dunajský klenot

1. den: Z Brna, Břeclavi, Bratislavy (další nástupní místa viz
str. 5, trasy 2, 3, 4, svoz Kuřim a Tišnov zdarma, Praha 400 Kč,
BC1208 trasa 2, Kuřim a Tišnov zdarma) odjedeme v brzkých
ranních hodinách, v dopoledních hodinách přijedeme do Budapešti (UNESCO). Naše poznávání zahájíme na vyhlídce pod
citadelou, odkud budeme moci obdivovat panorama tohoto
kouzelného města. Projdeme si střed města s populární pěší
zónou Váci, spatříme známou Gerbeaudovu cukrárnu a také
městskou tržnici, kde nahlédneme pod pokličku maďarské
kuchyně. Odpoledne strávíme v termálních lázních secesního
hotelu Gellért – jedné z pých Budapešti, kde je kromě termálních bazénů s teplotou vody 36–38 °C a sauny také plavecký
bazén v římském stylu s umělým vlnobitím. Večer se ubytujeme v hotelu na okraji města.
2. den: Po snídani budeme v Pešti obdivovat neogotickou
stavbou Parlamentu, jenž je mladším „kolegou“ londýnského
parlamentu, přesuneme se do Budy, kde si prohlédneme novogotický Matyášův chrám s ohromujícím interiérem. Z Rybářské
Bašty se otevírá působivý výhled přes Dunaj. Procházkou půjdeme k hradnímu divadlu, Sándorovu paláci a k vyhlídkové terase před Maďarskou národní galerií. Odpoledne strávíme koupáním v působivých lázních Széchenyi. Jde o jeden z největších
termálních komplexů v Evropě. Uvnitř neobarokního objektu
z roku 1913 jsou termální lázně s teplotou vody 30–38 °C, vanové lázně, bublinkové a slané koupele, a také tři velké bazény pod
otevřeným nebem. Po případné večeři v hotelu se zájemci mohou vrátit zpět do centra města na večerní vyhlídkovou plavbu
po Dunaji nasvícenou Budapeští nebo procházku večerní Peští.
Zpět do hotelu se vrátíme pozdě večer.
3. den: Dopoledne si prohlédneme náměstí Hrdinů, kde si
připomeneme více než tisíciletou historii Maďarů, a Městský
park Városliget. Až do odpoledního odjezdu můžeme relaxovat
v lázních Széchenyi. Do Brna přijedeme v nočních hodinách.
*ADVENT V BuDAPEŠTi A TErMÁLY – navštivte s námi
Budapešť v době, kdy je romanticky nasvětlená a kouzelně
vánočně vyzdobená. 2denní autobusový zájezd (1× ubytování)
s koupáním v lázních Széchenyi.
Č. zájezdu
BC0511

Termín
11. 05.–13. 05.

Cena
3.590Kč

BC1208

*08. 12.–09. 12.

2.390Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• *1× (2×) ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• *1× (2×) snídani
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj *550 Kč (890Kč)
• 2× večeře 690Kč (jen BC0511 – min. 20 os.)
• pojištění léčebných výloh a storna 116Kč
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MAĎArSKO • SLOVENSKO

TOKAJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V UHRÁCH
A NA SLOVENSKU
exkluzivní zájezd nejen pro milovníky vína

košice • sLovenská tokaJská obLast • egersZaLÓk • eger • bukové horY •
sZaLaJka • miškoLc • tokaJ • tokaJská vinařská obLast • sZentendre (unesco) •
vYšehrad • ostřihom
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě, hotel s wellness
a termálními bazény!
• Ochutnávky vín v ceně!
1. den: Brzy ráno vyjedeme z Prahy, Brna (další nástupní místa
viz str. 5, trasy 1, 2, 3). Odpoledne si prohlédneme historické
centrum Košic, druhého největšího slovenského města. Během naší procházky opravdu nádherně renovovanou památkovou rezervací s kouzelnou pěší zónou a vodotrysky v centrálním parčíku i my pochopíme, díky čemu bylo toto město
vybráno za evropské hlavní město kultury pro rok 2013 spolu
s francouzským Marseille. Budeme obdivovat domy a paláce
z období gotiky, baroka i secese a uvidíme i největší slovenskou gotickou katedrálu sv. Alžběty, která tomuto centru dominuje. Na ochutnávku vín s občerstvením přijedeme do srdce
slovenské tokajské oblasti. Navštívíme vinařství, jehož tělnatá sladká vína získala ocenění i na Grand Prix v Brně. Ochutnáme 6 vzorků ze slovenské tokajské oblasti spolu s malým „záhryzkem“ – slaninkou a sýrem. Budeme si zde moci i výhodně
víno nakoupit. V pozdních večerních hodinách se ubytujeme
nedaleko Egeru ve vesničce Egerszalók. Náš hotel má vlastní
menší lázně – tři bazény s termální vodou (vstup v ceně).
2. den: Po snídani se zastavíme v Egeru – městě, které je pokládáno za barokní perlu Maďarska. Vystoupáme na hrad a dozvíme
se zde, proč město dostalo za statečného odboje proti Turkům
přídomek „Město lásky k vlasti“. Prohlédneme si barokní náměstí, navštívíme kostel sv. Antonína z Padovy, 40metrový minaret,
který je jednou z nejseverněji situovaných památek turecké éry
v Evropě, radnici komitátu Heves, barokní ulici L. Kossutha. V klasicistické Arcibiskupské katedrále, druhém největším kostele
v Maďarsku, spatříme také největší varhany v zemi. Nejstarší vy-

hlídkový mrakodrap v Evropě se nachází v bývalém Arcibiskupském lyceu – dnes Vysoké škole pedagogické. Cestou zpět nás
čeká návštěva moderního vinařství, kde se objevuje moderní
adjustace vína – tato vína egerské oblasti nás určitě zaujmou
svojí elegancí. Po návratu do Egerszalók budeme mít možnost
strávit odpoledne v termálním areálu Egerszalók, kde se nachází
i solné útvary nazývané maďarské Pamukkale. V areálu se nachází 17 vnitřních a vnějších zážitkových bazénů, jacuzzi i svět saun.
Ostatní se mohou projít do hotelu a strávit odpoledne relaxací
v hotelovém termálním bazénu. Večeře v našem hotelu jsou podávány formou švédského stolu. Po večeři budeme mít možnost
zajet do nedalekého vyhlášeného „Údolí krásných žen“ s více než
dvěma sty vinnými sklípky, kam se vžd večer sjíždí návštěvníci za
zábavou a především za dobrým vínem. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani navštívíme romantickou oblast Bukových
hor. Budeme projíždět územím, které patří k nejhornatější oblasti Maďarska s téměř 300 objevenými jeskyněmi. Ve vesničce Szilvásvárad nastoupíme do vláčku a pojedeme 5km dlouhým údolím řeky Szalajka. Projdeme se k vodopádu Fátyol,
kde proud Salajky stéká po 17m vysokém přírodním schodišti.
Do údolí můžeme sejít příjemnou hodinovou procházkou nebo
sjet vláčkem. Poté odjedeme do vesničky Noszvaj, abychom
v rodinném vinařství degustovali klasická vína z oblasti Egeru
(5 vzorků vín, sýr, chléb a jablíčka). Moderní technologie se zde
snoubí s historií sklepů. Celkový dojem však doceníme, teprve
až ochutnáme vynikající B&H Bikavér tohoto vinařství. Velmi
oblíbené jsou zde i nákupy. V podvečer návrat do hotelu, možnost relaxace v bazénech, večeře.
4. den: Po snídani navštívíme Miškolc, třetí největší maďarské
město. Nejvýznamnější stavební památkou Miškolce je Řecko-ortodoxní kostel s nádherným 16m vysokým ikonostasem,
který líčí v 88 obrazech život Ježíšův, a obrazem milosrdné
„Černé Panny Marie z Kazán“, kterou darovala carevna Kateřina ii. ti, kteří dají přednost koupání, mohou navštívit unikátní

Č. zájezdu
UP0718

Termín
18. 07.–22. 07.

Cena
9.290Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování v hotelu 3* s wellness
• 4× snídani
• 3× ochutnávku vín s občerstvením
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.900Kč
• 3× večeři (švédský stůl) 1.190 Kč
• ubytování v apartmá (ložnice a obývací část) 390 Kč,
3. os. v apartmá sleva 600 Kč
• pobytová taxa v hotelu cca 6 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
jeskynní termální lázně Miskolctapolca. Zdejší koupání je jedinečným zážitkem díky speciálním světelným efektům v jeskynních bazénech, podvodnímu proudu a bublinkové koupeli.
Odpoledne přijedeme do významné vinařské oblasti Tokaj,
která světu dodává již 450 let světoznámé tokajské víno, které je také nazýváno „král vín a víno králů“, neboť k jeho odběratelům a milovníkům patřili již před 450 lety ruští carové, polští
králové, ba i sám římský papež. V Tokaji navštívíme rodinné
vinařství, abychom se po prohlídce vinohradu posadili do
kvelbeného sklepa, kde již pro nás bude připravena degustace
tokajských vín podávaných spolu s jablíčky a sýrem. Budeme
tak mít srovnání se sousední slovenskou tokajskou oblastí.
Návrat do hotelu, večeře, relaxace.
5. den: Po snídani pojedeme do nádherné oblasti maďarského
Dunaje. Nejprve se zastavíme v Szentendre, romantickém městečku, které inspirovalo ve své tvorbě řadu umělců. V labyrintu
malebných uliček si nakoupíme vyhlášenou papriku nebo jiné
typické suvenýry. Určitě se necháme zlákat k posezení v jedné
z kavárniček a neměli bychom si nechat ujít místní halaszle, guláš
a jiné vyhlášené speciality. Zaposloucháme se do klapotu koňských drožek a na chvíli se tak přeneseme do minulého století.
Poté navštívíme Vyšehrad – bývalou luxusní středověkou rezidenci významného renesančního krále Matyáše. S Maďarskem
se rozloučíme v Ostřihomi návštěvou největší katedrály v zemi,
ve které je pochován i první maďarský král. Do Brna přijedeme
v pozdních večerních hodinách, do Prahy v nočních hodinách.
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MAĎARSKO

NEJZNÁMĚJŠÍ
TERMÁLY BÜK,
SÁRVÁR A HÉVÍZ
bÜk • sárvár • hévíZ • kesZtheLY
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
• Polopenze v ceně!
1. den: Z Brna, Břeclavi, Bratislavy odjedeme v ranních hodinách
(další nástupní místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4, svoz Kuřim a Tišnov
zdarma, Blansko 200 Kč, Boskovice 300 Kč Praha 400 Kč) přes
Slovensko, v dopoledních hodinách přijedeme do maďarského
městečka Bük, kde nás přivítají zdejší termální lázně, jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších lázní v Evropě. Rozprostírají na
ploše neuvěřitelných 14 ha s 5.100 m² vodní plochy celkem v 27
bazénech. Léčebné bazény mají teplotu vody 32–38 °C, plavecké
26–28 °C. Bazény jsou rozmístěny ve vnitřních prostorách a v okolním překrásně upraveném parku, kde jsou pro děti i dospělé k dispozici 4 různé tobogány, plavecké a relaxační bazény a ti nejmenší
jsou srdečně očekáváni v brouzdalištích určených pouze jim, kde si
mohou užít vodních radovánek v naprostém bezpečí a pak si hrát
na momentálně nejmodernějším dětském hřišti. Zdejší termální
voda se využívá k léčbě nejrůznějších onemocnění pohybového
ústrojí a zažívacích potíží. Využívané jsou tu nejen léčebné koupele,
ale i pitné kúry. V komplexu je rozsáhlý saunový svět, kde najdeme
saunu parní, infra, finskou, aromatickou, tepidárium (římské lázně)
a sněhovou kabinu. Večer ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
2. den: Termální lázně Sárvár jsou další z impozantních maďarských lázeňských komplexů patřících do kategorie rodinných
lázní. Pro milovníky vodních atrakcí jsou tu vnitřní i venkovní zážitkové bazény, bazény s proudem a skákadly, perličkové koupele, divoká řeka, bazén pro malé dobrodruhy. Velkým hitem venkovního areálu je třípatrový tobogán. Hlavní předností Sárváru
jsou však dva léčivé termální prameny různého minerálního složení. Tyto prameny jsou vyhledávány k léčení především poruch
pohybového ústrojí a gynekologických a dermatologických onemocnění. Perlou lázní je saunový svět, kde jsou k dispozici vnější
i vnitřní finské sauny, bio sauna, parní sauna a aroma kabinky. Po
příjemně stráveném dni se vydáme na večeři do hotelu, nocleh.

Č. zájezdu
LH0427

Termín
27. 04.–30. 04.

Cena
5.490 Kč

LH0920

20. 09.–23. 09.

5.490 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi
• lázeňskou taxu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.090Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
3. den: Dopoledne strávíme u termálního jezera s hladinou
pokrytou červenými lekníny – v lázních Hévíz. Léčivé jezero
zabírá plochu 4,4 ha a je největším teplovodním jezerem na
světě. Je obklopeno ochranným lesem o rozloze 50 ha. Voda
je ohřívána geotermální energií a její teplota dosahuje v létě
30–35 °C, v zimě neklesá pod 22 °C. Léčivá voda, která byla
objevena před mnoha tisíciletími, má blahodárné účinky při
potížích pohybového aparátu. Její léčivé účinky byly známy již
v římských dobách. U kráteru dosahuje jezero hloubky 36 m
a každou sekundu vyráží na povrch 420 l vody bohaté na síru,
fosfor a minerální látky a samostatným léčebným faktorem je
i bahno z jezerního dna. Odpoledne se přesuneme do univerzitního města Keszthely, kde si prohlédneme jeho historickou
část, zámek rodiny Festeticsů a projdeme se k Balatonu. Večer se vrátíme na ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani si ještě můžeme užít relaxaci v termálních
lázních Bük nebo se jít toulat po okolí. V podvečerních hodinách
se vydáme na cestu do ČR. Příjezd do Brna v nočních hodinách.
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PRÁZDNINY V TERMÁLECH
U BALATONU
za koupáním i poznáním

PannonhaLma (unesco) • tiháni •
ZaLakaros • keZstheLY • taPoLca •
vesZPrém
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování v hotelu 3* spojeném
s termálním areálem!
• Polopenze i vstup do lázní v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, Břeclavi
a Bratislavy, svoz z Prahy (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) přes Slovensko do Maďarska. Nejdříve navštívíme
svatostánek všech Maďarů – 1.000 let staré benediktinské
opatství Pannonhalma (UNESCO). Jeho součástí je i unikátní
knihovna s 360.000 svazky. K jeho 1.000letému výročí sem
zavítal i papež Jan Pavel ii. Po příjezdu k jezeru balaton se
zastavíme na poloostrově Tiháni se stejnojmenným městečkem. Poloostrov je unikátní přírodní rezervací se skanzenem
maďarské lidové architektury, má své vlastní vnitřní jezero
a nabízí krásné pohledy na Balaton. Projdeme se uličkami
pitoreskního městečka se stánky a obchůdky, ve kterých nabízí keramiku, koření, svazky papriky, víno i pálenku. Navečer
dojedeme do místa našeho ubytování v termálních lázních
Zalakaros a ubytujeme se v hotelu 3*, který je přímo spojen
s termálním areálem v jednom z nejmladších maďarských
lázeňských středisek, jehož 85–99 °C horké vody byly “objeveny” během průzkumů ropných ložisek. Jeho prameny poskytují léčivou vodu jódového a brómového charakteru a mají
ze všech maďarských lázeňských vod nejvyšší obsah fluoru.
Koupání, nocleh.
2. den: Celodenní relaxace v termálních lázních a odpočinek
v lázeňském parku. V ceně je zahrnuta vstupenka do lázeňského areálu Gránit (2 léčebné bazény o teplotě 34–36 °C, 1 termální bazén o teplotě 28–32 °C, relax zóny s lehátky, zapůj-

MAĎARSKO

Č. zájezdu
ZB0823

Termín
23. 08.–26. 08.

Cena
6.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi (švédský stůl)
• 3 denní vstup do termálních lázní Zalakaros
a zapůjčení županu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• dítě do 5,99 let v pokoji s rodiči 3.000Kč
• dítě 6–13,99 let v pokoji s rodiči 1.500Kč
• 3. osoba na přistýlce 790Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.200Kč
• ochutnávka vín v Garaboncz cca 10 €
• pobytová taxa v hotelu cca 5 €/os./pobyt
• pojištění storna zájezdu 290Kč
čení županu), venkovní bazény a koupaliště na ploše více než
10hektarového parku – bazény s termální vodou (sportovní,
rodinný, dětský), bazén pro nejmenší, bazén s umělým vlnobitím, plavecký bazén 50m, komplex toboganů a skluzavek.
Možnost připlacení vstupu do zážitkové části (cca 5 €) – krytá
část – bazén s 10 druhy vodních atrakcí, multifunkční bazén
s atrakcemi, krytý dětský bazén, tobogany, prostory k odpočinku, parní kabina a sauny – finská, aroma a světelno-terapeutická sauna), venkovní část – rekreační bazén s perličkovou
lázní, skotskou sprchou, vodními chrliči a toboganem, hydro-masážní bazén, dětský bazén, lehátka. Medical-Wellness
ošetření – za příplatek. Večeře formou bufetu.
3. den: Po snídani mohou zájemci odjet do „hlavního města“
Balatonu – Keszthely. Městu vévodí třetí největší zámek
v Maďarsku, pompézní neorokokový palác Festeticsů se 101
pokoji, krásnými interiéry, nádhernou brankou a barokní věží,
který uchovává ve své knihovně přes 86.000 cenných svazků.
Po prohlídce zámku odjedeme zpět do termálních lázní Zalakaros, koupání a relaxace. Po večeři zajedeme na ochutnávku
vín do vesnice Garaboncz. Pozdní návrat na ubytování.
4. den: Po snídani pojedeme za netradičním zážitkem do jezerní jeskyně v Tapolci. Jeskyně byla objevena při kopání studny
v roce 1902 a její třípodlažní systém je částečně zatopen 19 °C
vodou pocházející z pramenů zdejšího krasu. V tomto pohádkovém podzemí můžeme jednotlivými komorami projíždět loďkou
a díky průzračné vodě uvidíme i zatopené vstupy do dalších prostor. Můžeme se také projít k vodnímu mlýnu u romantického jezera Malom nebo se projít obchodní zónou lemovanou kavárnami v městečku. Cestou domů se ještě zastavíme ve Veszprému.
Podle legendy bylo město, stejně jako Řím, založeno na sedmi
pahorcích. Hradnímu vrchu na dolomitovém skalisku, který je
pokládán za muzeum barokní architektury, dominuje katedrála sv. Michala – tradiční místo korunovace uherských královen.
Z terasy na vyhlídkové baště zdejšího hradu je vidět překrásné
panorama údolí potoka Séd a vrcholky pohoří Bakony. Návrat
do Brna ve večerních hodinách, do Prahy v nočních hodinách.

BABÍ LÉTO
S TERMÁLNÍMI
LÁZNĚMI V EGERU
gÖdÖLLÖ • eger • egersZaLok •
budaPešŤ
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování v hotelu 3* s vlastním wellness!
• Polopenze i vstup do městských lázní v ceně!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Prahy (06:00),
Brna, Břeclavi a Bratislavy, přejezd přes Slovensko. Krátce se
zastavíme u královského letohrádku v Gödöllő, který je jedním
z nejpozoruhodnějších barokních komplexů 18. století. Odjezd
na ubytování do hotelu 3* v centru Egeru, kde budeme relaxovat v hotelových lázních (vnitřní bazény s různě teplou vodou,
vířivky, protiproudy, finská sauna, parní lázeň, aroma sauna).
Po večeři se projdeme lázeňskou částí města.
2. den: Po snídani si prohlédneme Eger, který je pokládám
za „barokní perlu Maďarska“, jelikož se zde nachází na 150
chráněných barokních domů. Městu vévodí kromě četných
kostelních věží i zdi velkého hradu, ke kterému vystoupáme.
Podíváme se k druhé největší bazilice v zemi i baroknímu kostelu pražského stavitele k. i. dientzenhofera a neopomeneme 40metrový turecký minaret, který je jednou z nejseverněji situovaných památek turecké éry v Evropě. Odpoledne
koupání v termálech, možnost využití termálních lázní přímo
v hotelu nebo neomezeného vstupu do areálu městských
termálních lázní Egertermálfürdö s večerní návštěvou jedinečných tureckých lázní ze 16. století Török Fürdö. Večeře
v hotelu, nocleh.

Č. zájezdu
LE0927

Termín
27. 09.–30. 09.

Cena
7.590Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi (švédský stůl)
• vstup do hotelového wellness
• vstup do termálních lázní Egertermálfürdö
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.800Kč
• ochutnávka vín v Egeru 130Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
3. den: Celodenní koupání a pohoda v termálních lázních Egertermálfürdö (vstup přímo z našeho hotelu) – venkovní a vnitřní
bazény s unikátní léčivou vodou 28–38 °C, obsahem vápníku
a hořčíku, blahodárně působící na pohybové ústrojí. Variantně
pojedeme cestou mezi vinohrady do nedalekých termálních
lázní Egerszalók, které vznikly v sousedství přírodních termálních jezírek ve skále. Koupání v moderním lázeňském areálu,
možnost návštěvy saun anebo objednávky masáží nebo se můžeme projít v přírodním parku kolem travertinové skály s jezírky – „maďarské Pamukkale“. Po návratu do Egeru je možnost
ochutnávky typických zdejších vín leanyka a bikavér ve vinných
sklepech v „údolí krásných žen“. Po večeři se můžeme vydat na
procházku nebo si posedět v některé čardě nebo vinárně.
4. den: Dopoledne se ještě budeme moci koupat a poté přejedeme do maďarské metropole na Dunaji, Budapešti. Prohlédneme si významná místa a památky jako náměstí Hrdinů
a Városligét, centrum Pešti s neogotickou stavbou Parlamentu, přesuneme se do Budy s novogotickým Matyášovým chrámem a z Rybářské bašty se nám otevře působivý výhled přes
Dunaj. Návrat do ČR do půlnoci.
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CHORVATSKO

PERLY DALMÁCIE
A POKLADY UNESCO
s výletem do bosenského
Mostaru

šibenik (unesco) • nP krka •
dubrovník (unesco) • saLona
(unesco) • sPLit (unesco) • trogir
(unesco) • mostar (unesco) •
biokovo • nP PLitvická JeZera (unesco)
• Tam i zpět autobusem!
• ubytování na jednom místě!
1. den: Ve večerních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 2, 3, 4, svoz Kuřim a Tišnov zdarma,
Blansko 200 Kč, Žďár nad Sázavou 300Kč, Boskovice 300Kč,
Praha 400 Kč).
2. den: Ráno přijedeme na Makarskou riviéru, kde se ubytujeme
a zbytek dne strávíme odpočinkem na pláži. Tato slunná perla
dalmatského pobřeží je obklopená průzračným Jaderským mořem a leží pod štíty velkolepého horského masívu Biokovo.
3. den: Celodenní relaxace u moře, fakultativně možnost
výletu do Šibeniku (UNESCO), který je považován za nejlépe
chráněný přístav na Jadranu a je obklopen 240 ostrovy. Uvidíme katedrálu sv. Jakuba, nejvýznamnější renesanční stavbu
v zemi, někdejší opory městského opevnění – pevnosti sv.
Anny, sv. Jana a pevnost Šubičevac. Po prohlídce zavítáme do
chorvatského Národního parku Krka, který se skládá ze soustavy peřejí, kaskád a vodopádů, pod kterými se budeme moci
vykoupat. V parku lze vidět i přibližně 860 druhů různých rostlin a několik živočišných druhů. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Odjedeme do Dubrovníku (UNESCO), „perly Jadranu“,
o kterém irský dramatik G. B. Shaw prohlásil, že „Ten, kdo hledá
ráj na zemi, musí navštívit Dubrovník.“ Historické centrum města pochází z pozdního středověku, až do dnešní doby se dochoval charakter jedinečného městského celku opásaného hradbami. Přestože město bylo hodně poničeno zemětřesením v roce

Č. zájezdu
DC0525

Termín
Cena AP 2/3 Cena AP 4
25. 05.–03. 06.
7.290Kč
6.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 7× ubytování ve 2–4lůžkových apartmánech s přísluš.
• pobytovou taxu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990Kč (omezené množství)
• 7× polopenze 2.990Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
1667, podařilo se v Dubrovníku zachovat gotické, renesanční
a barokní kostely, kláštery, paláce a fontány. Projdeme si jeho
úzké křivolaké uličky a kostely lemovaná náměstí. Nejkrásnější
pohled na město a přístav se nám však naskytne z prstence širokých městských hradeb. Návrat na ubytování, nocleh.
5. den: Dnešní den navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť nejen v Chorvatsku, ale v celé jihovýchodní
Evropě, antické město Salona (UNESCO), kde dva tisíce let starý areál nabízí podhled na památky tří kulturních epoch – antiky,
starokřesťanské kultury i raného středověku. Poté dojedeme
do Splitu (UNESCO), města se značným množstvím kulturních památek. K jeho pozoruhodnostem patří archeologické,
etnografické, námořní přírodně historické muzeum, galerie
Meštrovic, a v neposlední řadě Diokleciánův palác. Odpoledne
se zastavíme v Trogiru (UNESCO), městě, které je považováno
za jedno z nejkrásnějších míst na Jadranu, se skvostnou románskou katedrálou sv. Vavřince. Úzké uličky, malá sevřená náměstí
a tmavá podloubí nás budou svádět k posezení v některé z nesčetných taveren a k vychutnávání jedinečné atmosféry města
chorvatských králů. Odpoledne návrat na ubytování.
6. den: Volný den k relaxaci u moře, fakultativně půldenní výlet do pohoří Biokovo či rybí piknik.
7. den: Okouzlující atmosféru orientu budeme nasávat ve
městě Mostar (UNESCO), jehož symbolem je dnes již replika
starého tureckého mostu přes řeku Neretvu. Procházet se
budeme křivolakými uličkami s dílnami kovotepců, rozsáhlým
tržištěm a kolem mešit s vysokými štíhlými minarety. A není
možno navštívit Mostar a neochutnat pravou tureckou kávu
servírovanou v tradiční džezvě. Návrat na ubytování.
8. den: Volný den k relaxaci u moře.
9. den: Odjezd v ranních hodinách. Cestou domů zavítáme do
nejznámějšího NP Chorvatska Plitvická jezera (UNESCO), který patří k nejúchvatnějším přírodním sceneriím v Evropě. Než
se vody Proščanského jezera změní v řeku Koranu a dotečou do
moře, překonají výškový rozdíl víc než sto padesát metrů, protnou šestnáct jezer a vytvoří bezmála stovku vodopádů. To vše
na pouhých sedmi kilometrech! Po prohlídce odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.
Ubytování v apartmánech:
AP 2/3 – pro 2 osoby, kuch. kout, soc. příslušenství,
možnost přistýlky pro 3. osobu.
AP 4 – pro 4 osoby, 2 samostatné ložnice,
společný kuch. kout a soc. příslušenství
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ISTRIJSKÝ POLOOSTROV
s výletem na Plitvická jezera

rabac • rovinJ • motovun • PoreČ •
oPatiJa • riJeka • Labin • ostrov
cres • PLitvická JeZera
• Tam i zpět autobusem
• ubytování na jednom místě
1. den: Večer odjezd z Brna (nástupní místa viz. str. 3, trasy 1, 3,
4, 6, 7). Cesta přes noc do Chorvatska.
2. den: Ráno příjezd do Rabace, původně rybářské osady
a dnes velmi živého letoviska v nejjižnější části Kvarnerské
riviéry. Procházka po promenádě kolem moře a seznámení
s letoviskem, které patří mezi nejkrásnější v Chorvatsku. Ubytování, odpočinek a koupání.
3. den: Volný den v Rabacu – koupání, odpočinek, procházky
podél pobřeží s nádhernými výhledy na ostrov Cres.
4. den: celodenní výlet po istrijském poloostrově: Rovinj – město
označované za nejhezčí na istrii, město umělců s historickou zástavbou a známou dominatou – chrámem sv. Eufemie, ke kterému
vede ulice umělců. Dále Motovun – opevněné městečko na kopci
nad řekou Mirnou a průjezd kolem Limského zálivu dlouhého
9 km mezi Vrsarem a Rovinjí. Má vzhled kaňonu a jeho strany se
na pevnině zvedají až do výšky 150m. Návštěva lázeňského města
Poreč se spoustou architektonických památek, z nichž nejdůležitější je Eufrasiova bazilika, jejíž stavbu zahájil už v 6. století biskup
Eufrasius a která je vyhlášena památkou UNESCO. Přes Dvigrad
se zříceninou středověkého hradu návrat do Rabace.
5. den: Celodenní výlet, navštívíme Opatii – lázeňské město s tradicí z dob Rakouska-Uherska, procházka po promenádě s nádhernými paláci, hotely i lázeňskými domy. Dále přejedeme do hlavního
centra této oblasti, do Rijeky, největšího přístavu Chorvatska.
Projdeme se kolem přístavu i centrem starého města – po hlavní
třídě Corso k městské bráně Morska vrata k Dómu Nanebevzetí
Panny Marie. Z Titova náměstí pak vystoupáme po 357 trsatských
schodech k hradu Trsat, postavenému na místě někdejší římské
pevnosti a k františkánskému klášteru, odkud se nám otevře krásný výhled na město i pobřeží. Na závěr výletu navštívíme Labin –
historické město, které dominuje zátoce u Rabace, jedná se o nejzachovalejší město ilirského typu s benátskou architekturou.
6. den: Pobyt v Rabaci s ideálními podmínkami pro koupání
na bílých oblázkových plážích. Fakultativně výlet lodí na ostrov Cres: nejdříve plavba na pláž Dragozetiči na ostrově Cres
s krásným koupáním, poté oběd na lodi – ryba nebo maso na
grilu, chorvatské víno, nápoje. Podél ostrova Cres přijedeme
do jeho hlavního města Cres nazývaného „malé Benátky“. Projdeme si tímto městem s přístavem přímo uprostřed náměstí,
s domy i paláci s velmi významným benátským vlivem, františkánským klášterem s kostelem i mnoha romantickými zákoutími. Po prohlídce města volno k posezením v některé z mnoha
kaváren či cukráren kolem přístavu. Plavba zpět do Rabace.
7. den: Pobyt v Rabaci, odpočinek, koupání. Možnost zapůjčení člunu k projížďkám podél pobřeží.

ChOrVATSKO • SLOViNSKO – TuriSTiKA

Č. zájezdu
IS0601

Termín
01. 06.–10. 06.

Cena
10.990Kč

IS0907

07. 09.–16. 09.

10.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 7× ubytování v Rabaci, 2lůžkové pokoje s vlastním
soc. zařízením
• 7× polopenzi formou švédských stolů
• výlety dle programu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.600Kč
• výlet na ostrov Cres 900Kč/os.
• pokoj mořská strana 840Kč/os.
• pokoj s balkonem a výhledem na moře 2.500 Kč/os.
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
8. den: Celodenní výlet autobusem do unikátní přírodní rezervace a národního parku Plitvická jezera chráněného záštitou
UNESCO. Projdete se rozsáhlým areálem ležícím uprostřed
zalesněné hornaté krajiny se stupňovitě umístěnými 16 jezery
a jezírky s křišťálově čistou vodou. Nebude chybět ani projížďka lodí po jednom z jezer a pozorování řady kaskád a vodopádů spojujících jednotlivá jezera. Večer návrat do hotelu.
9. den: Dopoledne volno, v pozdním odpoledni odjezd zpět do ČR.
10. den: Ráno návrat do Brna a dalších nástupních míst.

SLO
Motovun

Opatija

Rijeka

Vrsar

Dvigrad
Rovijn
Labin

BRIJUNI

Pula

Rabac

JULSKÉ ALPY A JEZERA
BLED A BOHINJ
bLed • bohinJské JeZero • ribČev LaZ •
koČa Pri savici • vodoPád savica •
PokLJuka • Javornik • bLeJska koČa •
debeLa PeČ • skihoteL vogeL •
orLova gLava • visoki orLov rob •
rodica • vintgar • bLedské JeZero •
maLa osoJnica • stará Fužina • PeČ •
mostnice • doLina voJe •
PLaninska koČa
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování na jednom místě!
• Polopenze v ceně!
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Plzně, Prahy a Brna (další
nástupní místa viz str. 5, trasy 5, 9, 10), průjezd Rakouskem
do Slovinska. Přijedeme do proslulých lázní Bled u stejnojmenného jezera, které byly velmi populární již za RakouskaUherska. Ubytujeme se v hotelu u jezera. Snídaně jsou přímo
v našem hotelu, večeře v restauraci nedalekého 4* hotelu.
Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani se vydáme do kraje mýtů a legend ke břehům ledovcového Bohinjského jezera, největšího ve Slovinsku. Výchozím bodem okruhu kolem jezera bude městečko
Ribčev Laz se zajímavým kostelem sv. Jana. Cestou narazíme
i na malebný barokní kostel sv. Ducha. Od konce jezera nás
čeká výstup k chatě Koča pri Savici (653 m), odkud se dále
vydáme na výšlap k nejznámějšímu slovinskému vodopádu
Savica, z něhož se voda řítí do hloubky 78 metrů. Sestoupíme
zpátky k jezeru a během lodního výletu po tomto průzračně
čistém jezeře se budeme kochat krásnými pohledy na okolní
hory. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme na náhorní planinu Pokljuka (1.266
m), do nádherné zalesněné krajiny. Přes planinu Javornik se dostaneme k chatě Blejska koča (1.630m) nacházející se na planině
Lipanca. Vystoupíme na vrchol Debela Peč (2.014 m), odkud se

Č. zájezdu
BJ0702

Termín
02. 07.–08. 07.

Cena
11.490Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 5× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš.
• 5× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 1.500Kč

PŘÍPLATKY:

• jednolůžkový pokoj 2.500Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
Doporučená výměna na lanovky a vstupy 32 €.
Cena nezahrnuje pobytovou taxu 1,27 €/os./noc.
nám rozevře nádherný výhled na Triglav a další vrcholy Julských
Alp. Po sestoupení přejdeme k autobusu, který na nás bude čekat na Rudno Polje a vrátíme se do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani nás čeká cesta k Bohinjskému jezeru. Gondolovou lanovkou vyjedeme ke Skihotelu Vogel (1.540 m), vynikající vyhlídkové terase nad Bohinjským jezerem. Dále nasedneme na sedačkovou lanovku a dostaneme se na Orlovu Glavu
(1.682 m). Odtud vystoupíme přes Visoki Orlov Rob na hřeben
a po hřebeni se dostaneme až na vrchol Rodica (1.966 m). Poté,
co si odpočineme a pokocháme se panoramatickými rozhledy
na Julské Alpy včetně nejvyššího vrcholu Triglav, sestoupíme
zpět k lanovce. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani odjedeme k soutěsce Vintgar a projdeme
se touto skalnatou soutěskou s mohutnými peřejemi, křišťálově průzračnou vodou a vodopádem. Odpoledne absolvujeme
okruh okolo Bledského jezera s ostrovem, na kterém se nachází kostel P. Marie, a otevře se nám pohled na hrad Bled na
skalním ostrohu. Můžeme absolvovat tradiční vyjížďku ručně
poháněnou loďkou na ostrov, prohlédnout si interiéry hradu
nebo relaxovat u jezera. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
6. den: Po snídani odjedeme do osady Stará Fužina, abychom
podnikli krátký výstup na Peč s jedním z nejkrásnějších pohledů
na Bohinjské jezero. Sestoupíme zpět. Poté se vydáme proti
toku řeky Mostnice až do doliny Voje. Malebnost doliny zvyšuje
množství seníků a vodopád Mostnički slap. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

CRO
Plitvická jezera

CRES

ISTRIJSKÝ
POLOOSTROV
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SLOVINSKO

SLOVINSKO

krajem ledovcových jezer až k rozpálenému Jadranu
JuLské aLPY • bLed • soutěska vintgar • bohinJské JeZero • ribČev LaZ • vogeL •
vodoPád savica • LubLaň • škocJanské JeskYně (unesco) • koPer • hrastovLJe •
LiPica • Piran • seČoveLJské saLinY • isoLa
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• hotely s polopenzí!
• V Bledu vstup do centra s bazény se slevou
a na pobřeží hotel s akvaparkem zdarma!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna, svoz Praha (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) přes Rakousko
do oblasti slovinských Julských Alp. Přijedeme do proslulých
lázní Bled u stejnojmenného jezera, které byly velmi populární
již za Rakouska-Uherska. Ubytujeme se v hotelu v blízkosti
jezera. Snídaně jsou přímo v našem hotelu, večeře v nedaleké
restauraci. Večer se budeme moci projít lázněmi Bled. S historií kraje se seznámíme v Bledském hradu, někdejším sídle
biskupů z Brixenu, který majestátně trůní na skalnatém ostrohu ve výšce 140 metrů nad vodní hladinou a ze své terasy nabízí neopakovatelné vyhlídky do kraje. Zájemci mohou využít
vstup se slevou 50 % do krytého centra s bazény v hotelu Golf
(300m od našeho hotelu). Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme k soutěsce Vintgar, jenž vytváří svými skalními stěnami nad zurčící vodou Radovny
jedinečnou přírodní scenérii. Nenáročnou procházkou dojdeme k říčnímu vodopádu Šum. Odtud pojedeme do kraje
mýtů a legend na jižní stranu Triglavského masivu ke břehům
ledovcového Bohinjského jezera. První zastávkou bude malebná obec Ribčev Laz. Poté nás čeká výjezd lanovkou pod
vrchol Vogelu a pokocháme se vyhlídkou do údolí a protilehlá horská panoramata Triglavského národního parku
s vrcholkem Triglav (2.864 m). Zájemci se vydají na výšlap
k vodopádu Savica, z něhož se voda řítí do hloubky 78 metrů. Ostatní se mohou koupat v jezeře. Po návratu do Bledu

mohou zájemci relaxovat a koupat se ve wellness centru Živa
v hotelu Golf 4* superior nebo absolvovat tradiční vyjížďku
ručně poháněnou loďkou na jezerní ostrov s kostelem P. Marie. Večeře v restauraci, nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme do Lublaně. Nejdříve nahlédneme
do katedrály sv. Mikuláše a do známé tržnice se sloupořadím
vedoucím až k Dračímu mostu. Vychutnáme si atmosféru kamenných uliček staré Lublaně a kaváren na nábřeží Lublanice,
nad kterou se klene nejfotografovanější místo ve městě Trojmostoví od architekta Plečnika. Naše rozloučení s městem
bude z výšky věže středověkého Lublaňského hradu. Odpoledne budeme objevovat podzemní poklady v oblasti Karstu
ve Škocjanských jeskyních (UNESCO). Slovinsko má přes
7.000 jeskyní, tato je však jedinečná ve světovém měřítku.
Uvidíme zde systém podzemních prostor s krápníky, jezírky,
kaskádami, vodopádem a ponornou řekou Reka, včetně malého Pamukkale. Dojezd na ubytování na pobřeží do hotelu
3* s bazénem a aquaparkem, večeře – výborná strava formou
švédských stolů. Nocleh.
4. den: Po snídani si prohlédneme Koper, město s jediným slovinským námořním přístavem, historickým jádrem s podloubími, nádhernými domy a paláci, katedrálou a zvonicí, z jejíhož
ochozu je vidět celé město, přístaviště a široké okolí. Odpoledne se podíváme do románského kostelíku v Hrastovlje.
Kostelík obklopený středověkými hradbami ukrývá fresky
z konce 15. století, z nichž nejzajímavější je „Tanec smrti“ s 11
kostlivci. Naše poslední zastávka nás zavede za koňmi. Slavné
hřebčíny v Lipici založil arcivévoda Karel již v 16. století. Dnes
hřebčín chová asi 200 jedinců a my budeme mít možnost nahlédnout do stájí a dozvědět se něco více o těchto inteligentních, společenských a půvabných koních, kteří mimo jiné umí

Č. zájezdu
SL0731

Termín
31. 07.–05. 08.

Cena
10.590Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu luxusním autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
(2× nocleh v Bledu, 2× nocleh u moře s akvaparkem)
• 4× polopenzi
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce (vhodná pro děti) 900Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.900Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
s nebývalou lehkostí tančit třeba vídeňský valčík. O tom se
budeme moci přesvědčit v druhé části prohlídky s představením jezdeckého umění Španělské školy. Kolem 17. hod. návrat
na ubytování, volno, večeře.
5. den: V dopoledních hodinách odjezd do městečka Piran.
Okouzlující spletí úzkých uliček budeme moci vystoupat nad
město ke středověkým hradbám, zvonici, baptisteriu a kostelu sv. Jiří, odkud se nám nabídne nádherná vyhlídka na členité
jadranské pobřeží. Odpoledne odplujeme lodí do Piranského
zálivu, kde na hranicích s Chorvatskem navštívíme v mělkých
pobřežních pánvích Sečoveljské saliny a solivar Lera, kde
se seznámíme s výrobou mořské soli, která je zde vyráběna
v souladu se středověkými tradicemi, i se životem solných dělníků. Zbytek dne strávíme v turistickém městečku Isola, které
bývá často označováno jako perla slovinského pobřeží Jadranského moře. Přístavní městečko může někomu připomínat
benátky. isola je původně ostrovem, který se postupem času
spojil s pevninou. Město je půvabné zejména úzkými křivolakými uličkami s řadou dvorků, na západním okraji nás zaujme
malebný přístav a také historické jádro, které je stěsnáno na
malebném poloostrůvku. Ve večerních hodinách se vydáme na
cestu zpět do ČR.
6. den: Příjezd do Brna v brzkých ranních hodinách cca 5 hod.,
Praha cca 8 hod.

A
Vintgar Bled
Savica
Bledské j.
Bohinjské j.
Vogel

SLOVINSKO
LUBLAŇ

SLO

I
Lipica
Isola
Piran
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Škocjanské j.

Koper

HR

SLOVINSKO

ZE SLOVINSKÉHO TOSKÁNSKA K VINICÍM
U JADRANU I SMARAGDOVÉ SOČE
exkluzivní zájezd se sommelierem

PtuJ • JeruZaLém • maribor • PostoJenské JeskYně • PredJama • koPer • isoLa •
FranJa • most na soČi • bLedské JeZero • bLed
• Bez nočních přejezdů!
• Na pobřeží hotel 3* s akvaparkem
a wellness!
• Polopenze a ochutnávky vín v ceně!
1. den: Z Brna, svoz Praha (další nástupní místa viz str. 5, trasy
1, 2, 3) vyjedeme v ranních hodinách. Odpoledne přijedeme do
malebného městečka Ptuj, nejstaršího slovinského města, jež
založili již Římané, s romantickými uličkami a dominantním hradem nad městem. Ptuj je známý svou bohatou historií, památkami, kulturou, ale především také vínem. Poté pojedeme po
jedné z nejmalebnějších vinařských cest do vesnice Jeruzalém,
která za svůj název vděčí skupině křižáků, kteří tudy putovali ve
13. století. Okolní krajina jim tak učarovala, že se rozhodli poctít
vesnici jménem svatého města. Krajina protkaná vinohrady na
slunných svazích se velmi podobá italskému Toskánsku. Zde
se zastavíme na ochutnávku místních slovinských vín. Na ubytování přijedeme do Mariboru, druhého největšího slovinského
města, které bylo vyhlášeno Městem kultury pro rok 2012. Projdeme se historickým centrem s katedrálou z 12. století, renesanční radnicí a hradem z 15. století, které obklopují tři náměstí.
Podíváme se i k muzeu vín, u nějž roste nejstarší vinná réva na
světě, která je zaznamenána i v Guinessově knize rekordů. Ubytujeme se v centru města. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani budeme projíždět slavnou oblastí Slovinského Krasu, abychom navštívili jednu z nejslavnějších
a nejnavštěvovanějších jeskyní na světě. A víte, že 1. oficiálním návštěvníkem Postojenských jeskyní byl arcivévoda
František Ferdinand d´Este? Za 200 let od jejího zpřístupnění již jeskyni navštívilo víc než 35 miliónů turistů. A tak
i my nasedneme do speciálního vláčku, kterým budeme
projíždět obrovským systémem tunelů, chodeb a hal, v nichž
lustry jsou tvořeny překrásnými stalaktity a kde dekorace
vytvořila sama příroda v podobě vápencových skulptur. Do
středověku se přeneseme jen o několik kilometrů dál na
hradě Predjama. Hrad je postaven na obdivuhodném místě
v převisu ve vysoké skále a rozkládá se nad kaňonem řeky
Lokva. Hrad tak obsahuje gotické, románské a především renesanční prvky. Má celkem pět pater a hlavně z těch vyšších
je překrásný výhled do okolí a údolí řeky Vipava. Dozvíme se
zde i legendu o slovinském baronovi i loupežníkovi Erasmu
Luegerovi, obdobě slovenského Juraje Jánošíka, jenž jedněm bral a druhým dával… Odpoledne navštívíme v údolí
řeky Vipava butikové vinařství, kde ochutnáme Bílý Sauvignon, odrůdu malvasia istriana i červené víno barbera spolu
s místními delikatesami, jako je místní prošuto. V podvečer
dojedeme na naše ubytování na břehu jaderského moře do

Koperu do hotelu 3* s bazénem a akvaparkem, večeře formou švédských stolů.
3. den: Po snídani se vypravíme do nedaleké Isoly, která bývá
často označována za perlu slovinského pobřeží Jadranského
moře. Přístavní městečko může někomu připomínat Benátky. isola je původně ostrovem, který se postupem času spojil
s pevninou. Město je půvabné zejména úzkými křivolakými
uličkami s řadou dvorků, na západním okraji nás zaujme malebný přístav a také historické jádro, které je stěsnáno na
malebném poloostrůvku. V údolí řeky Rižana nedaleko Koperu
ochutnáme istrijská vína v rodinné firmě. Spolu s víny ochutnáme istrijské „jednohubky“ sýr, olivy, olivový olej a chléb.
Návrat na ubytování do Koperu, možnost využití hotelového
akvaparku a wellness (zdarma – rozmanitý výběr vodních
zážitků – bazény se sladkou i slanou vodou – venkovní bazén
s umělými vlnami a hydromasážní, krytý plavecký bazén, krytý
bazén s tobogánem, krytý bazén s hydromasáží a 3 vířivkami,
opalovací terasa. Za poplatek – wellness centrum Justinopolis – unikátní římsko-irské koupele, sauna, solárium, Thajské
masáže, fitness centrum, sportovně-rekreační centrum s tenisovými kurty). Po večeři se projdeme do centra Koperu s jediným slovinským námořním přístavem, historickým jádrem
s podloubími, nádhernými domy a paláci, katedrálou a zvonicí,
z jejíhož ochozu je vidět celé město, přístaviště a široké okolí.
4. den: Tento den nás bude čekat kontrast hor, vinic i moře.
Nejprve zamíříme k unikátní památce z doby 2. sv. války –
k partyzánské nemocnici Franja (UNESCO), nesoucí jméno
po své odvážné zakladatelce, doktorce Franji Bodovec. Tajná
nemocnice je ukryta v úzké soutěsce mezi zalesněnými skalami a její dřevěné budovy s ošetřovnou, kuchyní, operačním
sálem, rentgenem, invalidovnou a pooperačním pokojem se
doslova vznáší nad horským potokem. Další naší zastávkou
v nejvyšším slovinském horském masivu Triglav bude údolí
Soči. Čas na oběd si uděláme v městečku Most na Soči, kou-

Č. zájezdu
TV0606

Termín
06. 06.–10. 06.

Cena
11.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 4× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelu 3*
• v hotelu na pobřeží vstup do hotelového wellness
a akvaparku
• 4× polopenzi
• 4× ochutnávku vín s občerstvením
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 450Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.990Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

zelně umístěném nad soutokem řek soča a idrijca. teprve
tady pochopíme, proč se řeka Soča nazývá smaragdovou
řekou… V pozdním odpoledni sjedeme do druhé největší vinařské oblasti Slovinska – Pomoří a u města Nova Gorica nás
bude očekávat vinařství, kde ochutnáme vína Tera, Caberne
Sauvignon, Jerina, Vitovska grganja a Malvazija spolu s tradičními specialitami, jako je šunka, slanina, sýr, olivy a chléb.
Návrat do hotelu, večeře a relaxace v bazénech.
5. den: A aby naše návštěva Slovinska byla úplná, nesmíme
vynechat alespoň zastávku v jednom z nejfotografovanějších
míst Evropy – zastávku u pohádkově vyhlížejícího Bledského
jezera s ostrůvkem a hradem. Ledovcové jezero Bled je malebně zasazeno do kulisy Julských Alp, má vynikající mikroklima,
jež inspirovalo švýcarského lékaře Arnolda Riki v 19. století.
Díky jeho metodě léčby, založené na kombinaci termální vody
a turistiky, byly v době Rakouska-Uherska lázně Bled nejvyhledávanějšími v monarchii. Jediný slovinský ostrůvek, který
byl ve starověku místem, kde staří Slovani uctívali Živu, bohyni lásky a plodnosti, je dnes cílem poutníků i milenců. A tak i my
se můžeme nechat místními převozníky převézt na ostrůvek,
navštívit kostel Panny Marie a se Slovinskem se rozloučit
symbolicky – zazvoněním na zvon, aspoň v duchu vyslovit
přání a věřit, že se nám dozajista splní… Do Brna přijedeme
v pozdních večerních hodinách, do Prahy kolem půlnoci.

A

I
Bledské jezero
Most na Soči

Franja

Maribor
Ptuj

Jeruzalém

ZE SLOVINSKÉHO
TOSKÁNSKA

SLO
Predjama
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Postojenské jeskyně
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SLOVINSKO

Z LÁZNÍ BLED DO JULSKÝCH ALP A LUBLANĚ
JuLské aLPY • bLed • bohinJské JeZero • ribČev LaZ • vogeL • PLanica •
kranJska gora • vršiČ • bovec • LubLaň
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě v hotelu 3*!
• Vstup se slevou do wellness centra s bazény!
1. den: V brzkých ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) přes Rakousko do oblasti slovinských Julských Alp. Ubytujeme se v lázních Bled, v jednom
z nejfotografovanějších míst Evropy u pohádkově vyhlížejícího Bledského jezera s ostrůvkem a hradem. Ledovcové jezero
Bled je malebně zasazeno do kulisy Julských Alp, má vynikající
mikroklima, jež inspirovalo švýcarského lékaře Arnolda Riki
v 19. století. Díky jeho metodě léčby, založené na kombinaci
termální vody a turistiky, byly v době Rakouska-Uherska lázně
Bled nejvyhledávanějšími v monarchii. Ubytujeme se v hotelu
v blízkosti jezera. V ceně ubytování je i 50% sleva na vstup do
krytého centra s bazény v hotelu Golf 4* superior (300m od
našeho hotelu). Snídaně jsou přímo v našem hotelu, večeře
pro zájemce v nedaleké restauraci. Během procházky lázněmi
se seznámíme s historií kraje v Bledském hradu, někdejším
sídle biskupů z Brixenu, který majestátně trůní na skalnatém
ostrohu ve výšce 140 metrů nad vodní hladinou a ze své terasy
nabízí neopakovatelné vyhlídky do kraje. Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme do kraje mýtů a legend na jižní
stranu Triglavského masivu ke břehům ledovcového Bohinjského jezera. Ve vesničce Ribčev Laz, která je fotograficky
proslavena typickým pohledem na kamenný most a kostelík
sv. Jana křtitele, budeme mít možnost nasednout na výletní
loď a budeme obdivovat nekonečné lesy i nádherná horská
panoramata s nejvyšším vrcholem Vogel, který se šplhá téměř
do 3 tisíc metrů nad mořem. Otužilci se také mohou v křišťálovém jezeře vykoupat. Opačný pohled z ptačí perspektivy na
celé údolí s jezerem a protilehlá horská panoramata Triglavského národního parku se nám naskytne právě z vrcholu Vo-

gel, kam můžeme vyjet lanovkou. Po návratu do Bledu budeme
mít možnost relaxace a koupání ve wellness centru Živa v hotelu Golf 4* superior (50% sleva ze vstupu) nebo absolvovat
tradiční vyjížďku ručně poháněnou loďkou na jezerní ostrov
s kostelem P. Marie. Nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme do oblasti Julských Alp, kterou
proslavilo především lyžování. Nejprve se zastavíme v Planici, světoznámém centru a slovinské kolébce letů na lyžích.
Navštívíme také populární středisko zimních sportů Kranjska
Gora. Horským průsmykem Vršič se budeme klikatit v serpentinách do stejnojmenného sedla do výšky 1.611m. Cestou se
nám budou rozevírat překrásné výhledy na Julské Alpy. Tato
nejvýše položená slovinská horská silnice byla postavena
ruskými zajatci během 1. sv. války. V sedle Vršič si od místních
prodavačů v horských stáncích můžeme koupit coby suvenýr
nejen nálepku či pohledy, ale také třeba místní borůvkovici.
Určitě však neodoláme nezachytit si krásná panoramata navždy prostřednictvím našich fotoaparátů. Ochutnat místní
speciality a koupit si domácí sýr budeme mít možnost na turistické farmě, která se nachází na terasách nad řekou Sočou,
kam sjedeme v poledních hodinách. Krásu této smaragdové
řeky si vychutnáme během relaxační procházky podél jejího
břehu. Poté již přijedeme do městečka Bovec s polohou, která
snad nadchne každého. Lanovkou vyjedeme do výšky 2.202m,
kde se nám rozevřou překrásné výhledy na Alpy a Jaderské
moře. Večer se vrátíme do našeho hotelu.
4. den: Po snídani pojedeme do Lublaně. Nejdříve nahlédneme
do katedrály sv. Mikuláše a do známé tržnice se sloupořadím vedoucím až k Dračímu mostu. Vychutnáme si atmosféru kamenných uliček staré Lublaně a kaváren na nábřeží Lublanice, nad
kterou se klene nejfotografovanější místo ve městě Trojmostoví
od architekta Plečnika. Naše rozloučení s městem bude z výšky
věže středověkého Lublaňského hradu. Odpoledne odjedeme
do ČR, příjezd do Brna v pozdních večerních hodinách.

Č. zájezdu
SM0616

Termín
16. 06.–19. 06.

Cena
6.790 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce (vhodná pro děti) 670Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.600Kč
• 3× večeře 790Kč
• pobytová taxa v hotelu cca 4 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

Kranjska Gora

Planica

A

průsmykm Vršič
Bovec

Vogel

I
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Bledské j.
Bled
Ribčev Laz

Bohinjské j.

Z LÁZNÍ BLED
DO JULSKÝCH ALP
A LUBLANĚ

SLO
LUBLAŇ

RUMUNSKO

RUMUNSKO

za perlami Transylvánie, území knížete Drákuly a Bukurešť
arad • sibiu • PredeaL • Zámek PeLeš • hrad bran • Poiana brašov • brašov •
busteni • Pohoří bucegi • sinaia • bukurešŤ • skanZen rumunské vesnice •
sighisoara (unesco)
• Cesta tam bez nočního přejezdu!
• ubytování v hotelech 3*!
1. den: V brzkých ranních hodinách vyjedeme z Plzně, Prahy,
Brna, Břeclavi a Bratislavy (další nástupní místa viz str. 5, trasy
1, 2, 3, 5) a přes Slovensko a Maďarsko se vydáme do Rumunska. Ubytujeme se ve městě Arad, které bylo založeno již v 11.
století a bylo transylvánskou pevností. K dominantám města
patří ortodoxní katedrála Narození sv. Jana Křtitele a katolická katedrála sv. Antonína z Padovy. U jednoho z památníků se
dozvíme o tom, kým bylo „třináct mučedníků Aradu“ a proč se
městu říká „maďarská Golgota“. Pokud nám zbude čas, vydáme se na procházku parky na březích řeky Mureš a podíváme
se i k dalším pamětihodnostem tohoto města, v němž se mísí
gotická, barokní, neoklasicistní i secesní architektura, nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká cesta za objevováním pokladů oblasti
Sedmihradska (Transylvánie), které je nejen územím podivných
zámků knížete Drákuly, ale také územím, na kterém se nacházejí zajímavá saská města, selské pevnosti a typické rumunské
a maďarské vesnice. Naší první zastávkou bude město Sibiu,
které je považováno za nejdůležitější město Sedmihradska
a v roce 2007 bylo prohlášeno městem Evropské kultury. Při procházce centrem budeme obdivovat mohutné opevnění s věžemi
(z původních 39 se dochovalo 9) a tři půvabná náměstí v historickém centru – Piata Mare, Piata Mica, Piata Huet. Zastavíme
se u budovy Staré radnice, Brukenthalova barokního paláce,
navštívíme evangelický farní kostel ze 16. století, v jehož kryptě
je uloženo tělo Drákulova syna – Mircey Zlého, kterého ubodali
před tímto kostelem. Projdeme se po prvním železném mostě
Rumunska, kde se také dozvíme, proč se mu říká Lhářův most.
Prohlédneme si i ortodoxní katedrálu, která je zmenšeninou
agia sofia v istanbulu. Ze sibiu budeme pokračovat do brašova a poté, co projedeme městem, se dostaneme do krásného
prostředí rumunských Karpat, do horského letoviska Predeal,
kde se ubytujeme pro celý náš zbývající pobyt. Hotel je vyhlášen
vynikající kuchyní – doporučujeme zakoupení večeří.
3. den: Po snídani navštívíme jeden z patnácti nejkrásnějších
a nejluxusnějších zámků na světě, zámek Peleš nacházející se
v letovisku sinaia, který dal postavit král carol i. ve 160 pokojích a sálech najdeme vzácný nábytek, obrazy a zbraně, řezby
ze dřeva a ze slonoviny, orientální koberce a gobelíny. Zámek je
jedním z nejlépe zachovaných v Evropě a zároveň jedním z nejvýznamnějších rumunských muzeí s mimořádně cennými sbírkami. Nahlédneme také k zámečku Pelišor – „Malý Peleš“, který
se nachází jen pár kroků opodál. Poté pojedeme na návštěvu
jednoho z Drákulových hradů – Bran, kde prý nocoval sám kníže
Vlad Tepes (Drákula), a který se stal populární zejména díky knize
„Hrabě Drákula“ od Brama Stokera. Přes horské lyžařské středis-

ko Poiana Brašov přijedeme do největšího města Sedmihradska,
Brašova, které je také nazýváno „rumunský Salzburg“. Při příjezdu
z vyhlídky uvidíme panorama města. Prohlédneme si historické
jádro města, kterému vévodí budovy Staré radnice a Černý kostel. Pár kroků od náměstí se nachází brána Poarta Schei i nejužší
ulička v Rumunsku Strada Sforii. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani přejedeme do blízkého horského střediska
Busteni, odkud vyjedeme lanovkou do pohoří Bucegi. Od horní
stanice lanovky u chaty Cabana Babele (2.200m) to budeme
mít jen kousíček k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému
jako Babelská sfinga, od níž se nám naskytne nádherný výhled
do okolí. Od Babelské sfingy budou moci zájemci také podniknout kratší túry, nebo jen tak vnímat krásy kolem. Odpoledne
sjedeme lanovkou zpět do Busteni a odjedeme do letoviska
Sinaia, zde navštívíme klášter a vychutnáme půvaby nejluxusnějšího horského střediska Rumunska, které se nazývá „Perlou Karpat“. Večer se vrátíme se na ubytování.
5. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet do rumunského
hlavního města Bukurešť, které získalo v minulosti přídomek
„Paříž východu“. Během okružní jízdy se seznámíme s nejdůležitějšími pamětihodnostmi. Pojedeme bulvárem Kiseleva a třídou
Calea Victoriei, uvidíme Vítězný oblouk, Královský palác, náměstí Revoluce, překrásné Atheneum i druhou největší budovu na
světě – Palác Parlamentu vybudovaný za vlády Ceaušesca. Projdeme se také zachovalými uličkami ve staré obchodní čtvrti, kde
budeme mít i čas vychutnat starobylou atmosféru tohoto velkoměsta ve svém volném čase. Cestou zpět se ještě zastavíme ve
Skanzenu rumunské vesnice. Návrat na ubytování v Predealu.
6. den: Po snídani se vydáme na návštěvu „perly Sedmihradska“ –
města Sighisoara (UNESCO), které je jedním z největších a dodnes obydlených středověkých hradů. Celé město bylo obehnáno
hradbami, z nichž se zachovalo devět obranných věží. Doménou
města je věž s velkým orlojem s pohybujícími se figurkami, která
se tyčí při hlavním vjezdu do pevnosti. Nalezneme zde také dům,
kde se prý narodil kníže Vlad Tepes, který už po několik století
straší po světě pod maskou Drákuly. Odpoledne odjedeme do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Č. zájezdu
RU0619

Termín
19. 06.–25. 06.

Cena
8.990Kč

RU0724

24. 07.–30. 07.

8.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem
• 5× ubytování v hotelech 3*
• 5× snídani
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce (omezené množství) 850Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990Kč
• 4× večeře 1.590Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč

UKR

MOL
UKR

RUMUNSKO

H

Sighisoara
Sibiu

Arad

R

Bucegi

Brašov
Predeal
Busteni
Sinaia

BUKUREŠŤ

MN
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NORWAY

BULHARSKO
FINLAND
SWEDEN

RUSSIA
ESTONIA

LATVIA

BULHARSKO

Cena přistýlka
Počet Cena
nocí lůžko Dítě do Dospělý
12 let
BG0616 16.06.–23.06. 7
16.990 12.490 15.490
Číslo
zájezdu

krásy černomořského pobřeží
DENMARK
sLuneČné
Pobřeží • nesebr • řeka roPotamo • soZoPoL • burgas •
varna • kLášter aLadJa

LITHUANIA

RUSSIA
příjezd do Sozopolu, historického města
vystavěného na poloostrově se spoustou dřevěných a kamenných domů z 19. století
s typickými horními patry přesahujícími do ulice a příjemně stínícími před horkým sluncem. V Sozopolu si zajdeme i na oběd
do typické bulharské restaurace. Odpoledne odjezd do Burga1. den: Odlet z Brna a Prahy do Burgasu, transfer na ubytování
su, volno k procházce, nákupům nebo návštěvě muzea v tomto
na Slunečném pobřeží nebo ve Sv. Vlasu, 3–4* hotely do 200m
centru černomořského pobřeží. K večeru návrat do hotelu.
od pláže.
5. den: Po snídani odjezd z hotelu a přejezd do dalšího z cen2. den: Dopoledne prohlídka historického centra města Nesebr,
ter černomořského pobřeží a třetího největšího bulharského
jedinečně vystavěného na poloostrově spojeného mostem s noměsta a největšího bulharského přístavu, Varny. Kromě růzvým Nesebrem. Jedinečná zachovalost původní architektury
ných uliček a kostelů stojí ve Varně za projití velký Primorskyj
POLAND
a historických památek přispěla k zařazení Nesebru na seznam
park, který založil český botanik Anton Novák podle vzoru
památek UNESCO. Příjemnou procházkou poznáme úzké uličky
parků Belvederu. Park je přímo u moře a je v něm ZOO, Delfiplné starobylých domů ze dřeva a kamene, na každém kroku bunárium, námořní muzeum nebo Akvárium. Společně navštívídeme moci obdivovat některý z kamenných chrámů, kostely, amme místní Delfinárium s asi hodinovým vystoupením delfínů.
fiteátr i další antické, byzantské i římské památky. Celé městečOdpoledne osobní volno k procházkám po Varně s krásnou kako žije rušným životem plným příjemných posezení v kavárnách
tedrálou Nanebevzetí z 19. stol. a životem tepajícími bulváry
i restauracích s nádhernými výhledy na moře. Doporučujeme
anebo v přímořském parku. K večeru návrat do hotelu.
i návštěvu historického muzea s ukázkami ojedinělých nálezů
6.–7. den: Volno k odpočinku, koupání a příjemným procházkám
zbraní, nádob i šperků z různých historických období. Večer odpo Slunečném pobřeží s krásnými písečnými plážemi, restaujezd na návštěvu typické bulharské vesnice, kde se budeme
moci REPUBLIC
racemi s výhledy na moře a starý Nesebr i s mnoha obchůdky,
CZECH
seznámit s bulharským folklorem, tancem, písněmi i vystoupekavárnami a restauracemi s místními specialitami. FakultativSLOVAKIA
ním tanečníka na žhavých uhlíkách. Připravena je samozřejmě
ně možnost celodenního výletu
Jeep safari nebo výletu Solná
také bohatá bulharská večeře s nápoji a neomezenou konzumalaguna. Na výletě Jeep Safari pojedete starými džípy malebnýcí bulharského vína. Návrat do hotelu před půlnocí.
mi horskými cestami, několikrát přejedete i brody. Vyzkoušíte
3. den: Relaxaci a zábavu nám přinese plavba jachtou na moři
si střelbu ze vzduchovky, vyjedete na horský pás Stará Planina.
s úžasným koupáním a obědem. Dopoledne se nalodíme a vypluNavštívíte ranč v typické bulharské vesnici Erkeč, kde Vám hosjeme k mysu Emine. Na lodi nebude chybět i občerstvení, včetně
podyně nabídne typickou bulharskou banici (pečivo s balkántypického mořského obědu: pečená ryba, bramborový a zeleninoským sýrem) a kyselé mléko, které v Bulharsku svou konzistencí
AUSTRIA
vý salát, ovoce, alkoholické a nealkoholické nápoje. Během plavby
připomíná spíše náš jogurt. Navštívíte kapli Konstanina a HeleHUNGARY
budeme moci obdivovat pobřeží i vyzkoušet koupání přímo z lodi
ny s pramenem léčivé vody.
Vyjdete k vysílači s výhledem na
na otevřeném moři. Odpoledne návrat na Slunečné pobřeží.
Slunečné pobřeží. Oběd bude v restauraci v Košarici, po obědě
4. den: Celodenní výlet s plavbou po řece Ropotamo, která nám
budete mít možnost ochutnat domácí sudovou rakii. K večeru
umožní seznámení s krásnou okolní přírodou. Okolo poledne
návrat do hotelu. Zajímavý výlet Solná laguna Vás zavede na
• Letecký zájezd – odlet z Brna a Prahy
• ubytování na jednom místě

H

Termín

BG0620 20.06.–30.06.

10

19.490 12.490 17.490

BG0623* 23.06.–30.06.

7

17.990 12.490 16.490

BG0711

11.07.–21.07.

10

21.490 12.490 17.990

BG0714* 14.07.–21.07.

7

18.490 12.490 16.490

BELARUS
BG0822
22.08.–01.09.

10

21.490 12.490 17.990

BG0825* 25.08.–01.09.

7

18.490 12.490 16.490

BG0901* 01.09.–08.09.

7

17.990 12.490 16.490

BG0901

01.09.–12.09.

11

19.990 12.490 17.490

BG0908* 08.09.–15.09.

7

17.490 12.490 15.490

Všechny odlety jsou z Brna, odlety označené *
jsou také Prahy.
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu tam i zpět vč. letištní taxy
• transfery a výlety v Bulharsku dle programu
• 7×/10×/11× ubytování ve 3–4* hotelech
se snídaní (dle termínu)
• služby českého průvodce v Bulharsku
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 660 Kč/noc
• fakultativní výlet Jeep Safari 1.200Kč
• fakultativní výlet Solná laguna 400Kč
• večeře v hotelu 200 Kč/noc, děti do 12 let 100 Kč/noc
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

UKR

MOL

solnou pláž na břehu Atanasovského jezera poblíž Burgasu, kde
budete moci obdivovat slanou vodu, čistý vzduch, černý písek
a vyzkoušet si na vlastní kůži aplikaci léčebného bahna.
8. den: Transfer na letiště a odlet do Brna a Prahy.
V termínech na 10 noclehů je pobyt prodloužen: 9.–10. den
pobyt u moře a 11. den je odlet.
V termínech na 11 noclehů je pobyt prodloužen: 9.–11. den
pobyt u moře a 12. den je odlet.

UKR

SLOVENIA

R
CROATIA

MN

BG

Varna

BULHARSKO

Nesebr

Burgas

Sozopol

TUR
GRE
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Parkování na letišti v Brně a Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

SRBSKO

SRBSKO A BĚLEHRAD

Č. zájezdu
SH0607

běLehrad • národní Park dJerdab • národní Park Fruška gora
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování na jednom místě!
• Polopenze v ceně!
1. den: V ranních hodinách vyjedeme z Brna, Břeclavi a Bratislavy, svoz z Prahy (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2,
3). Naše cesta povede přes Slovensko a Maďarsko do cíle našeho putování, hlavního města Srbska, Bělehradu, krásného
historického města se smutnou minulostí. Během své tisícileté historie byl Bělehrad asi čtyřicetkrát zničen a spousta
cenných památek navždy vzala za své. Město na soutoku
řek Dunaje a Sávy sloužilo dlouhá léta jako hraniční pevnost,
teprve pak se z něj stalo významné obchodní a kulturní centrum. Dnes je Bělehrad moderním evropským městem se
skvělými restauracemi, domy a těmi historickými skvosty,
které přežily do dnešních dnů. Přijedeme na ubytování do hotelu 3*, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani si prohlédneme Muzeum jugoslávského
letectva nacházející se vedle mezinárodního letiště Nikoly
Tesly v originálně řešené sklobetonové budově připomínající
řídící věž. Nalezneme zde přes 200 strojů většinou používaných srbským a jugoslávským letectvem, kromě toho však
je zde několik zajímavostí. Poté se vydáme na okružní jízdu
Bělehradem. Prohlédneme si velkolepý chrám sv. Sávy, který je největším pravoslavným chrámem jak v Srbsku, tak na
Balkáně a jedním z největších v pravoslavném světě vůbec.
Projedeme se kolem významných budov – obdivovat budeme moci majestátní budovu srbského parlamentu, palác se
sídlem bělehradské radnice či v samotném centru umístěné
Národní muzeum a Národní divadlo. Zastavíme se u kostela
sv. Marka, kde jsou uloženy ostatky cara Štěpána Dušana
Silného, patriarchy Germana a jiných srbských osobností,
je zde také rodinná hrobka královského rodu Obrenovičů.
Kousek od řeky a historického centra najdeme jeden z oprav-

dových drahokamů bělehradských luxusních paláců – palác
princezny Ljubice, který je jedinečnou ukázkou balkánské
architektury s barokními prvky. A samozřejmě nemůže chybět návštěva nejznámější a nejstarší historické památky
Bělehradu, kterou představuje rozlehlá středověká pevnost
z prastarých keltských časů na útesu nad soutokem Dunaje
a Sávy s parkem, Kalemegdan. Její součástí je i Vojenské muzeum s exponáty od roku 1878, či nezapomenutelná vyhlídka
na Nový Bělehrad se známou sochou Pobjednika. V odpoledních hodinách se zastavíme v malebné čtvrti Zemun, která
v mnohém připomíná naši Malou Stranu. Možná i proto, že
v ní najdeme několik katolických kostelů, což je zde skoro
rarita. Budeme mít možnost posezení v některé z nábřežních
rybích restaurací u Dunaje. Přes čtvrť zvanou Nový Bělehrad
s moderní architekturou se vrátíme zpět do našeho hotelu.
Na večeři se vydáme do kadarlije, která je vyhlášenou bohémskou čtvrtí Bělehradu s množstvím tradičních restaurací
a vynikající kulisou balkánské hudby. Romantická ulička o délce 400m s pěší zónou nás uchvátí zcela výjimečnou a živou
atmosférou a jak se říká, že Montmartre je srdcem Paříže,
Skadarlija je duší Bělehradu, což dosvědčují i takoví návštěvníci jako kytarista Jimy Hendrix, George Bush, španělský král
Juan Karlos, šachista Anatolij Karpov a mnozí další.
3. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet k toku řeky
Dunaj do Národního parku Djerdap, který je nezapomenutelným zážitkem nejen pro milovníky přírody. Zde řeka Dunaj
vytváří vzácný přírodní úkaz – nejdelší říční soutěsku v Evropě, kde se svislé útesy zvedají až 300m nad hladinu Dunaje
a v kotlích propadají do hloubky až 82m. Po tisíce let představovala tato soutěska výzvu pro cestovatele, obchodníky,
válečníky i mírotvorce, a její strategická poloha vysvětluje
hojnost historických památek od monumentální neolitické
kultury Lepenski Vir, přes starověké až po středověké památky po celé rokli. Prohlídku začneme u vchodu do soutěsky,
kde se na skalnatém výběžku nad řekou tyčí devět masivních

Termín
07. 06.–10. 06.

Cena
6.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování v hotelu 3*
• 3× polopenzi
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 1.500Kč
• ochutnávka vín s občerstvením ve Fruška Gora 250Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
věží mohutné pevnosti Golubac. Pokračovat budeme podél
dunajského toku s nezapomenutelnými výhledy až k úzkému
kaňonu Železná vrata. Přejedeme do obce Donji Milanovac
v samém srdci národního parku. Při zpáteční cestě budeme
mít možnost navštívit jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Evropě – Lepenski vir, která je svým stářím více
než 8.000 let jednou z nejstarších osad na starém kontinentu.
Večer se vrátíme do hotelu v Bělehradu. Večeře a nocleh.
4. den: Po snídani se rozloučíme s Bělehradem a vydáme
se do horského masivu Fruška Gora, který je prohlášený
za Národní park. V této oblasti vznikaly kláštery od 15. do
18. století a jsou často spojeny s vládou sremských Brankovićů. Dnes jich je osmnáct zachovaných, ze dvou zbyly jen
samostatné kostely a dva jsou v ruinách. My se zastavíme
u kláštera Krušedol s kostelem zasvěceným Blagoveštenju
ze 16. století s dochovanými freskami a pokud nám zbude
čas, tak se ještě krátce podíváme ke klášteru Novo Hopovo, kam byly přineseny ostatky proslulého bojovníka sv.
Teodora Tirona, proto kostel zaujímá zvláštní místo mezi
fruškogorskými kláštery. Oblast Fruška Gora je také známou vinařskou oblastí a i my se v jednom z místních vinařství zastavíme a budeme mít možnost vynikající vína nejen
ochutnat (5 vzorků s občerstvením), ale i také zakoupit. Poté
se již vydáme přes Maďarsko a Slovensko domů. Návrat do
Brna v pozdních večerních hodinách.
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ŘECKO • ALBÁNiE

ZA POZNÁNÍM KORFU A JIŽNÍ ALBÁNIE
korFu • achiLion • PaLeokastritsa • beLLa vista • makrades • saranda • tekke •
gJirokastËr (unesco)• modré oko • mesoPotami • aLbánská riviéra • Porto
PaLermo • borsh • Lekures • butrint (unesco) • ksamiL
• Pobytově-poznávací zájezd!
• Tam i zpět letecky z Brna, Prahy a Ostravy!
1. den: Odlet z Brna, Prahy, Ostravy na Korfu, transfer do hotelu 3* s bazénem, ubytování, večeře.
2. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
3. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet do hlavního
města Korfu. První zastávka bude u letního zámečku Achillion, který si nechala postavit rakouská císařovna Alžběta,
přezdívaná Sisi. Po prohlídce přejedeme na historický poloostrov Kanoni, odkud je krásný výhled na Myší ostrov a klášterní
ostrůvek Vlacherna. Odtud uvidíme i celou letištní přistávací
dráhu. V paláci Mon Repos s koloniálními architektonickými
prvky, o němž se říká, že byl postaven na místě starověkého
města Kerkyra, nalezneme v jeho zahradách ruiny 3 starověkých chrámů. Projdeme se po největším řeckém náměstí
Spianada s mnoha historickými budovami a zastavíme se
u pravoslavného kostela sv. Spyridiona, kde se v kapli nachází
ostatky tohoto světce. Ve volném čase si můžeme jako správní
Řekové vychutnat odpolední kávu na náměstí Spianada, které
je lemováno budovami s romantickým podloubím Liston z dob
Napoleona, jež velmi připomínají pařížskou Ru Rivoli, nebo se
věnovat nákupům. Návrat na ubytování.
4. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
5. den: Vydáme se na polodenní výlet do malebné Paleokastritsi, kde si prohlédneme mužský ortodoxní klášter ze 13.
století, z jehož zahrad je krásný výhled na záliv a moře. Poté
se můžeme koupat v moři, které zde má více než desítku různých odstínů barev. Hlavní pláž se nachází hned pod klášterem, v okolí je i více malých a klidnějších pláží, fakultativně se
můžeme projet lodí s proskleným dnem nebo rychlými čluny.
Na zpáteční cestě se ještě zastavíme na vyhlídkovém místě
zvaném Bella Vista, odkud je impozantní výhled na celý záliv
a poslední zastávka bude ve vesničce Makrades, kde si budeme moci zakoupit tradiční korfské výrobky jako olivový olej,
koření, domácí víno a další. Návrat na ubytování.

6. den: V ranních hodinách se nalodíme na trajekt a odjedeme
do města Saranda, které je branou do jižní Albánie a hlavním
turistickým letoviskem Albánské riviéry. Projdeme se po promenádě lemované hotely a restauracemi. V centru Sarandy se
nachází zbytky stavby starého antického města z 5. století.
Odpoledne navštívíme Tekke, svatyni mystického řádu Bektaši. Ubytováni budeme v hotelu 3*, večeře.
7. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet do vnitrozemí
Albánie. Naší první zastávkou bude Gjirokastër (UNESCO),
město bílých střech s majestátním hradem a překrásnými
domy typickými pro jihoalbánskou architekturu. Městu dominuje pevnost vysoko nad městem a údolím řeky Drin, kde
je vojenské muzeum a navštívíme i etnografické muzeum,
původně rodný dům diktátora Envera Hodži. Poobědváme
a na zpáteční cestě se podíváme na neobvyklý geologický
jev tektonického původu zvaný „Syri i kalter“ – Modré oko.
Jde o mohutný pramen řeky Bystrica, který zachytává vodu
z údolí Drinos a tvoří zde jezírko s ledově chladnou vodou.
Neobvyklý bezedný pramen má modrou barvu a připomíná lidské oko. Údolím říčky Bystrice pojedeme kolem dvou vodních
elektráren stalin i a stalin ii (nyní přejmenovaných na bistrica
i a bistrica ii) postavených za pomoci československých odborníků a naší poslední zastávkou bude raně byzantský kostel
sv. Nikolaje, který se tyčí na nízké vyvýšenině uprostřed ruin
starého kláštera v blízkosti řecké vesničky Mesopotami. Návrat na ubytování.
8. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet na Albánskou
riviéru, kde najdeme mnoho atraktivních pláží s průzračně
modrou vodou. Albánské divoké pobřeží ozvláštňují tradiční
vesnice usídlené v izolovaných zátokách a zlaté pláže svírající
tyrkysovou mořskou hladinu. Zastavíme se v Porto Palermo,
kde ze skalnatých vod tyčí hrad Ali Pasha. Samotný přístav
sloužil také jako tajná ponorková základna za dob komunistického režimu a poloopuštěná základna a tunel vedoucí dovnitř
jsou zde stále ještě k vidění. Na koupání přejedeme do Borsh,
kde je nejdelší, 7km dlouhý pás pláží v Albánii. Romantiku místa nám dokreslí oběd pod platany mezi zurčícími potoky. Na-
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Č. zájezdu
KD0604

Termín
04. 06.–14. 06.

Cena
24.190Kč

KD0917

17. 09.–27. 09.

24.190Kč

CENA ZAHRNUJE:
• let Brno/Praha/Ostrava–Korfu a zpět
• letištní taxy a palivový příplatek
• transfery, trajekty a výlety dle programu na Korfu
a v Albánii
• 10× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 3*
• 10× polopenzi
• 3× oběd během výletu
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 700Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.900Kč
• večeře s živou hudbou cca 27 €
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
Vstupné do archeologických objektů cca 15 €.
večer navštívíme pevnost Lekures s překrásným výhledem na
protější Korfu, Butrintské jezero a masivy hor ve vnitrozemí
Albánie. Návrat na ubytování.
9. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
10. den: Polodenní výlet zahájíme návštěvou historického místa Butrint na malém poloostrově, které podle legendy založil
Helenus, který sem přivedl uprchlíky ze zničené Tróje. Nachází
se zde nejvýznamnější antický areál v Albánii (UNESCO), pozůstatek starověkého města Buthrotum. Nalezneme zde památky z řeckého i římského období spadající až do 3. století př.
n. l., ruiny starověkého města s divadlem a svatyněmi, zbytky
hradeb a obranných věží ze starověku, baptisterium z byzantského období, benátskou pevnost a mnohé další. Oběd. Na
zpáteční cestě se budeme koupat na kouzelné pláži Ksamil,
kde můžeme doplavat až ke třem malým ostrovům utopeným
v tyrkysové zátoce. Fakultativně večeře za doprovodu živé
albánské hudby. Nocleh.
11. den: Dopoledne volno, v odpoledních hodinách odjezd
trajektem na Korfu, transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy
a Ostravy.

Parkování na letišti v Brně, Praze a Ostravě ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

ŘECKO • MAKEDONiE • SrBSKO

RUS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

DENMARK

RUSSIA
BELARUS

PŘES JÓNSKÉ MOŘE K PERLÁM BALKÁNU
s „návštěvou“ u žáků Cyrila a Metoděje

korFu • achiLLion • egnatia • dodÓna (unesco) • ioannina • koZaniPOLAND
•
ohridské JeZero (unesco) • sv. naum • ohrid (unesco) • skoPJe • běLehrad •
• Tam letecky na Korfu, zpět autobusem!
• Bez nočních přejezdů!
• ubytování v hotelech 3*, polopenze v ceně!
1. den: Odlet z Brna, Prahy, Ostravy na Korfu, transfer do hotelu 3* s bazénem, ubytování, večeře.
2. den: Celodenní volno a možnost koupání, večeře.
3. den: Po snídani se výlet do hlavního města Korfu. Zastavíme se u letního zámečku Achillion, který si nechala postavit
rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi. Potí přejedeme poloostrov Kanoni s výhledem na Myší ostrov a klášterní ostrůvek
Vlacherna, ale i na celou dráhu. Uvidíme palác Mon Repos, v jehož zahradách se nachází ruiny 3 starověkých chrámů. Projdeme se po největším řeckém náměstí Spianada s mnoha historickými budovami a zastavíme se u pravoslavného kostela sv.
Spyridiona, kde se v kapli nachází ostatky tohoto světce. Ve
volném čase si můžeme jako správní Řekové vychutnat odpolední kávu na náměstí Spianada, které je lemováno budovami
s romantickým podloubím Liston z dob Napoleona, jež velmi
připomínají pařížskou Ru Rivoli, nebo se věnovat nákupům.
V pozdním odpoledni návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani se přeplavíme trajektem do igoumenitse.
Dálnicí Egnatia, jež nese název po římské cestě spojující Jónské
a Egejské moře, přijedeme do Dodóny (UNESCO), kde se v nádherné krajině nachází nejstarší řecká věštírna. Ve 2. tisíciletí před
Kristem sem putovali věřící, aby jim kněží předvídali budoucnost.
Uvidíme i divadlo pro 18.000 diváků. V 6. století odešli obyvatelé
k jezeru Pamvotis a založili zde město, které bude našim dalším
cílem. univerzitní město ioannina nás překvapí živou a příjemnou atmosférou. i my si vychutnáme frappé v jedné z mnoha
restaurací a kaváren u jezera. Projdeme se historickou čtvrtí
na poloostrově Pamvótis, v níž se mísí balkánská a turecká architektura. Pevnost Kástro je obehnána hradbami a nachází se
zde i mešita, v níž je uloženo bezhlavé tělo Ali Paši Tepelenského
vládce krutého, leč schopného. Ubytování, večeře.
5. den: Po snídani budeme pokračovat e na sever po dálnici
Egnatia s nádhernými výhledy na pohoří Pindos i na úrodná
pole a vinice thesalské nížiny. Zastavíme se v hlavním městě
západní Makedonie Kozani. Po překročení makedonské hranice pojedeme podíl Presvanského jezera a dále až k Ohridskému jezeru, k jednomu z nejstarších jezer na světě (spolu
s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Pro svou jedinečnost
a křišťálovou vodu a především díky fauně, která žije v jezeře,
je jezero zapsáno na seznam UNESCO. Ubytujeme se v centru
lázeňského historického městečka Ohrid, večeře.
6. den: Tento den strávíme v Ohridu. Podnikneme plavbu po
Ohridském jezeře ke klášteru sv. Naoma. Lodičkami se můžeme
vydat k pramenům Černého Drinu, otužilci se mohou vykoupat
v jezeře (voda je ledová i v létě) a posedíme v kouzelných restau-

racích u jezera. Na břehu jezera se nachází řada obchůdků s místními suvenýry, z nichž nejoblíbenější jsou šperky z „ohridských
perel“. Odpoledne se vrátíme autobusem do Ohridu, místa, kde
působili sv. Kliment a Naum, žáci sv. Cyrila a Metoděje. Budeme
mít možnost procházek po promenádě i návštěvy katedrálního
chrámu sv. Sofie, uvidíme malý kostelík sv. Jana Kaneo postavený na útesu nad Ohridským jezerem a nově obnovený kostel sv.
Klimenta a sv. Pantelejmona. Staré centrum Ohridu je pro svůj
význam zapsáno na seznamu UNESCO. Večeře v jedné z nejlepších restaurací na promenádě u jezera. Nocleh.
7. den: Po snídani odjedeme do hlavního města Makedonie
Skopje. Projdeme se přes slavný kamenný most a náměstí
Makedonia s památníkem Alexandra Velikého a cara Samuela.
Prohlédneme si centrum Matky Terezy, kostely sv. Klimenta
a sv. Spasitele, a také tržiště Bitbazar. Dozvíme se, kde se vzal
nový sloh „turbobaroko“ i nás ohromí sochy v nadživotních
velikostech, velkolepé „antické“ budovy, nad jejichž účelem
budeme přemýšlet. Po ubytování vyrazíme na večeři do labyrintu kouzelných uliček v turecké čtvrti. Nocleh.
8. den: Po snídani pojedeme nejprve makedonskou a později
srbskou krajinou s výhledy na vesničky s pravoslavnými kostelíky i islámskými minarety. Přijedeme do Bělehradu, krásného
historického města se smutnou minulostí. Město na soutoku
řek Dunaje a Sávy sloužilo dlouhá léta jako hraniční pevnost,
teprve pak se z něj stalo významné obchodní a kulturní centrum. Dnes je Bělehrad moderním evropským městem se skvělými restauracemi, domy a těmi historickými skvosty, které
přežily do dnešních dnů. Ubytujeme se v hotelu a po krátkém
odpočinku odjedeme do centra na večeři do Skadarlije, která
je vyhlášenou bohémskou čtvrtí Bělehradu s množstvím tradičních restaurací a vynikající kulisou balkánské hudby. Romantická ulička o délce 400 m s pěší zónou nás uchvátí zcela
výjimečnou a živou atmosférou a jak se říká, že Montmartre
je srdcem Paříže, Skadarlija je duší Bělehradu, což dosvědčují
i takoví návštěvníci jako kytarista Jimy Hendrix, George Bush,
španělský král Juan Karlos, šachista Anatolij Karpov a mnozí
další. Návrat na hotel, nocleh.
9. den: Po snídani se vydáme na okružní jízdu Bělehradem.
Prohlédneme si velkolepý chrám sv. Sávy, který je největším
pravoslavným chrámem jak v Srbsku, tak na Balkáně a jedním
z největších v pravoslavném světě vůbec. Projedeme se kolem
významných budov – uvidíme majestátní budovu srbského
parlamentu, palác se sídlem bělehradské radnice či v samotném centru umístěné Národní muzeum a Národní divadlo.
Zastavíme se u kostela sv. Marka, kde jsou uloženy ostatky
cara Štěpána Dušana Silného, patriarchy Germana a jiných
srbských osobností, je zde také rodinná hrobka královského
rodu Obrenovičů. Uvidíme i palác princezny Ljubice a především se projdeme ulicí Kňaza Michailija, která je obdobou naší
Pařížské ulice a oblíbeným místem korzování Bělehraďanů.

Č. zájezdu
AA0927

Termín
27. 09–06. 10.

Cena
20.490 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Brno/Praha/Ostrava–Korfu
• transfer z letiště do hotelu
• dopravu zájezdovým autobusem v místě a zpět do ČR
• 9× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 9× snídani, 8× večeři
• průvodcovské služby
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 500Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 2.990 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

UKR

Večer odjedeme na nábřeží Sávy, abychom i my vychutnali
atmosféru nočního města, jež je pokládáno za Mekku nočního
života na Balkáně. Můžeme se procházet po nábřeží nebo si
vybrat k posezení některou z restaurací či barů nacházejících
se na pontonech
Hna řece.
10. den: S Bělehradem a naším putováním se rozloučíme výhledem na soutok Sávy a Dunaje z oblíbeného místa procházek rodin i milenců – Kalemegdanu. Je nejznámější a nejstarší
historickou památkou Bělehradu, kterou představuje rozlehlá
středověká pevnost z prastarých keltských časů na útesu nad
soutokem Dunaje a Sávy s parkem. Její součástí je i Vojenské
muzeum s exponáty od roku 1878, či nezapomenutelná vyhlídka
na Nový Bělehrad se známou sochou Pobjednika. Poté již odjedeme do ČR. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.
Bělehrad

R

PŘES JÓNSKÉ MOŘE
K PERLÁM BALKÁNU

SRB
ČH

BG

KOS
Skopje

MKD
Ohridské j.

Ohrid

AL
Korfu
Achillion

dálnice Egnatia

Kozani

GR

Ioannina
Dodóna
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ŘECKO

JIHOVÝCHODNÍ KRÉTA

Číslo
zájezdu

utajená, panenská krása

chrissi • kritsa • anatoLi • Lithines • sitia • moni toPLou • vai • sPinaLonga •
koLothia • agios nikoLaos • knossos a herakLion (FakuLtativně)
• Tam i zpět letecky z Brna, Prahy, Ostravy!
• ubytování na jednom místě!
• hotel s polopenzí a bazénem
nebo studia beze stravy!
1. den: Odlet z Brna, Prahy a Ostravy do Heraklionu, transfer
do hotelu Naiades 3* s bazénem v Agios Nikolaos nebo do studií Corali v Makrigialos.
2. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
3. den: Lodí odjedeme z nejjižněji položeného krétského města
Ierapetra na chráněný panenský ostrov Chrissi nazývaný také
Oslí ostrov (1 €) v Libyjském moři, který je jen 5km dlouhý a 1km
široký. Tento neobydlený ostrůvek nám učaruje téměř exotickou
krásou – cedrové lesy, nádherné písečné i jemné štěrkové pláže,
tyrkysové moře a purpurové lastury. Ostrov, nazývaný Karibikem Kréty, je rájem pro milovníky překrásné přírody a současně
ideálním místem pro strávení příjemných chvil plných relaxace,
koupání a šnorchlování. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Celodenní výlet nás zavede do míst, která jsou na míle
vzdálená turistickým centrům. Navštívíme nejkrásnější horské vesničky Kritsa, Prina, Kalamafka a Anatoli, abychom si
mohli vychutnat tradiční atmosféru řeckého venkova a života
místních obyvatel. Kritsa, malé městečko ležící na úpatí hor, je
překrásnou ukázkou tradiční Krétské architektury, jeho malé
bílé domky se choulí jeden k druhému a vytvářejí tak spleť křivolakých uliček a romantických zákoutí. Obyvatelé, žijící převážně
tradičním způsobem života a zachováním starých zvyků, se proslavili mimo jiné nádhernými ručními výšivkami, jejichž tvorbě se
věnuje většina místních žen. Nás zde také čeká prohlídka olivové
farmy (2 €), kde si vyslechneme výklad o tom, jak se tyto plodiny
zpracovávají a využívají. V Anatoli se zastavíme v typické krétské taverně, kde můžeme poobědvat a ochutnat některé z místních pokrmů. V odpoledních hodinách návrat na ubytování.
5. den: Volný den k odpočinku a koupání.
6. den: Tento den se zúčastníme výletu do nejvýchodnější části
Kréty. Nejprve navštívíme malebnou vesničku Lithines s typickou krétskou architekturou a několika kostely, z nichž nejznámější je kostel Panny Marie z 15. stol. Uvnitř kostela najdeme několik
ikon, včetně ikony Panny Marie, o které se říká, že dokáže léčit
lidi. Poté zamíříme do přímořského města Sitia s krásnou přístavní promenádou, benátskou pevností a významnými archeologickými památkami a muzei. V tomto městě také zažijeme
atmosféru krétského trhu a můžeme se tak nechat zlákat k nákupům nejrůznějších řeckých výrobků. Zastavíme se u jednoho
z nejkrásnějších a nejvýznamnějších krétských klášterů, Moni
Toplou (3 €) ze 14. století s nádhernými freskami, kde dodnes
žijí mniši. Náš okruh pak zakončíme koupáním na proslulé pláži
Vai, oáze poseté palmami a pásem bílého písku, místem s jedním
z posledních „palmových lesů“ na Krétě. Návrat na ubytování.

7. den: Autobusem se dopravíme do přímořského letoviska
Elounda. Po příjemné plavbě z přístavu nás loď zaveze na malebný ostrůvek Spinalonga s podmanivou krajinou. Celému
ostrovu dominuje benátská pevnost (8 €) z 16. stol. Zvláštní
kouzlo s mrazením v zádech jí propůjčuje stará turecká vesnice, která vyrostla v jejích zdech a v letech 1903 až 1954
sloužila jako záchytná stanice pro malomocné z celé Kréty.
Od roku 1957 je však ostrov neobydlený. Poplujeme lodí na poloostrov Kolothia, kde budeme mít v kouzelné laguně čas na
koupání a barbeque. Z Eloundy se autobusem dopravíme do
Agios Nikolaos, příjemného lázeňského přístavního městečka
ležícího ve svahu nad zálivem Mirabello, kterému se říká Záliv
bohatých. Jednou ze zvláštností města a také hlavní turistickou atrakcí je jezero Voulismeni, ve kterém se podle pověstí
koupávala sama bohyně Athéna. Návrat na ubytování.
8. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
9. den: Volný den, fakultativně možnost výletu, během kterého budeme mít příležitost objevit skrytá tajemství starověkých mýtů a poodhalit život a kulturu minojské civilizace.
Navštívíme palác Knossos (15 €), postavený na začátku
druhého tisíciletí př. n. l., který svou velkolepostí a rozlohou
(22.000 m2), ale taktéž svou historií, vyvolává ještě dnes obdiv všech návštěvníků. Procházka úzkými chodbami labyrintu,
kde se podle starověkých mýtů procházel strašlivý lidožravý
netvor Minotaurus, je bezesporu zajímavým zážitkem. V paláci uvidíme trůnní sál, kterému dominuje originální kamenný
trůn, nejstarší v Evropě, velké schodiště s jedinečnou architekturou, komnatu královny zdobenou freskami, královskou
cestu a divadlo, královské sklepy s desítkami minojských
amfor a spoustu dalších. Po prohlídce této unikátní stavby
odjedeme do nedalekého Heraklionu, hlavního a největšího
města Kréty. Své putování minojskou civilizací můžeme zakončit návštěvou jednoho z nejznámějších muzeí na světě, Archeologického muzea. Za skly jeho vitrín je uchováno mnoho
unikátů této kultury, které svědčí o vyspělosti a jedinečnosti
této civilizace – fresky, drahocenné šperky, pečetidla, tabulky
s minojským písmem (doposud nerozšifrovaným), keramika,
kovové nástroje, sochy z mramoru či kamene, sarkofágy. Ti
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Počet
nocí

Termín

Cena

KP0609 09. 06.–20. 06.

11

Hotel
Studio*
25.290 Kč 18.990 Kč

KP0620 20. 06.–30. 06.

10

24.390 Kč 18.990 Kč

KP0630 30. 06.–11. 07.

11

26.190 Kč 19.890 Kč

KP0711

11. 07.–21. 07.

10

25.290 Kč 19.590 Kč

KP0721

21. 07.–01. 08.

11

26.190 Kč 19.890 Kč

KP0801

01. 08.–11. 08.

10

25.290 Kč 19.590 Kč

KP0811

11. 08.–22. 08.

11

26.190 Kč 19.890 Kč

KP0822 22. 08.–01. 09.

10

24.390 Kč 19.590 Kč

KP0901

01. 09.–12. 09.

11

25.390 Kč 19.490 Kč

KP0912

12. 09.–22. 09.

10

23.990 Kč 18.490 Kč

CENA 3. A 4. OSOBA:
• 1. dítě do 10/*12 let na přistýlce 11.790 kč/* 11.790 Kč
(termíny 10 i 11 nocí), 2. dítě do 10/*12 let na přistýlce
16.390 Kč/* 11.790 Kč (termíny 10 nocí),
16.790 Kč/* 11.790 Kč (termíny 11 nocí)
• 3. osoba na přistýlce 20.390 Kč/*14.590 Kč (termíny
10 nocí), 20.890 Kč/*14.590 Kč (termíny 11 nocí)
• 4. osoba na přistýlce 20.590 Kč/*14.590 Kč (termíny
10 nocí), 21.090 Kč/*14.590 Kč (termíny 11 nocí)
CENA ZAHRNUJE:
• let Brno/Praha/Ostrava–Heraklion a zpět
• letištní taxy a palivový příplatek
• transfery a výlety dle programu v místě pobytu
• 10× (11×) ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
v hotelu 3* nebo ve studiu s kuchyňským koutem
• 10× (11×) polopenzi (formou švédských stolů) – pouze
u hotelu
• 1× oběd (barbecue)
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• fakultativní výlet Knossos a Heraklion 1.390 Kč,
dítě do 12 let 690 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
z nás, kteří muzeum nebudou chtít navštívit, mohou svůj volný
čas využít k nákupům a procházce městem.
10. (11.) den: Volný den ke koupání a odpočinku.
11. (12.) den: Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy, Ostravy.

Heraklion Knossos

GR

JIHOVÝCHODNÍ
KRÉTA

Spinalonga
Elounda
Agios Nikolaos
Kritsa
Klamafka Prina Lithines
Anatoli
Ierapetra

Sitia

Chrissi

Parkování na letišti v Brně, Praze a Ostravě ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

ŘECKO

TURISTIKA A KOUPÁNÍ
NA JIHOVÝCHODNÍ KRÉTĚ

s gurmánskými ochutnávkami v horách nad Libyjským mořem
ieraPetra • chrYsoPigi • PePonas • stavrochori • kato Zakros •
agios ioannis • kato chorio
malých zajímavých kostelíků, které uchovávají cenné ikony.
• Tam i zpět letecky z Brna, Prahy, Ostravy!
• ubytování na jednom místě!
• Obědy během výletů v tradičních
tavernách v ceně!
Nádherná, stále ještě panenská příroda, usměvaví lidé,
hory i moře – to je jihovýchodní Kréta. Vydejte se s námi netradičně nejen za koupáním v Libyjském moři, ale také do hor
a na místa, která nám při průjezdu zůstanou ukrytá. Učarují
nám panoramatické výhledy i vůně bylin. A to v období, kdy je
slunečno, sucho a nejsou velká horka. Během příjemných túr
objevíme tradiční život, nedotčenou přírodu a procházku vždy
zakončíme obědem skládajícím se z typických mezedes – talířků s místními specialitami v tradičních tavernách…
1. den: Odlet z Brna, Prahy, Ostravy do Heraklionu, transfer
do města Ierapetra, které je díky své poloze na jižním pobřeží
Kréty považováno za největší středisko této oblasti a zároveň nejjižnější město celé Evropy. Podél pobřeží vede dlouhá
promenáda, která je lemovaná spoustou taveren, restaurací,
barů a obchůdků nabízejících nejrůznější zboží. ierapetra přitahuje návštěvníky svými krásnými plážemi, které jsou tvořeny oblázky nebo jedinečným černým pískem. Zdejší Libyjské
moře i pláže jsou tak čisté, že byly oceněny modrou vlajkou
EU. Hlavní dominantou je benátská přístavní pevnost ze 13.
století situovaná ve staré části města. Najdete zde ještě původní domky, které vytvářejí zajímavě klikaté uličky. Stojí zde
také dům, kde nocoval Napoleon během své cesty do Egypta.
Ve staré čtvrti se tyčí i mešita Tzami a Otomanská fontána.
Milovníci historie mohou navštívit Archeologické muzeum
se sbírkami nálezů z okolí. Ve městě je roztroušeno několik

V tomto místě budeme ubytování po celý pobyt.
2. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
3. den: Po snídani podnikneme první putování a seznámíme se
také s naším horským průvodcem. Přes typické vesničky pojedeme podél východního pobřeží do oblasti Sitie, kde za vesničkou
Chrysopigi začneme naši dnešní túru. Půjdeme po úzké kamenité
stezce do Peponas. Cestou si budeme si vychutnávat krásné výhledy do celé oblasti, a také budeme mít možnost relaxovat. Délka
túry je 10 km, cca 2 hodiny s převýšením cca 250 m. Než se vydáme
na cestu zpět do hotelu, zastavíme se na tradičním obědě ve vesnici Stavrochori. Náš průvodce nás seznámí s krétskou kuchyní,
naučí nás také, jak se připravují tradiční krétské předkrmy mezedes. A k dobrému jídlu nerozlučně patří sklenička rakije (hroznové
pálenky)… V pozdním odpoledni návrat do hotelu, koupání.
4. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
5. den: Tento den se vydáme do nejvýchodnější části ostrova,
do soutěsky Kato Zakros, které se podle četných skalních hrobů v dolním úseku říká Údolí mrtvých. Autobusem se vyšplháme do hor v okolí Sitie, kde si v tradiční vesničce pochutnáme
na kávě. Můžeme ochutnat i kávu upravenou typicky řeckým
způsobem, kdy se vaří již s cukrem. Posilněni se vydáme na
dnešní túru. Procházet budeme nádhernou přírodou plnou
vzácných rostlin a krétských bylinek až k cíli naší cesty – Údolí
mrtvých, kde ve skalních stěnách uvidíme mnoho jeskyní přírodních i umělých, do kterých lidé až do raně křesťanské doby
pohřbívali své mrtvé. Zjistíme, jak obtížnou cestu museli podniknout, aby své milované dopravili na místo jejich posledního
odpočinku. Na oběd se zastavíme v přímořské vesničce Kato
Zakros, kde se necháme okouzlit krásným výhledem na moře.
(Celková doba chůze: 2–2,5 hodiny, 8 km, převýšení cca 100 m.)
V pozdním odpoledni návrat do hotelu, koupání.
6. den: Po snídani pojedeme do malebné vesničky Agios Ioannis. Výstup zahájíme ve výšce 550 m nad mořem a asi po

Parkování na letišti v Brně, Praze a Ostravě ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Č. zájezdu
KE0602

Termín
02. 06.–09. 06.

Cena
20.590 Kč

KE0922

22. 09.–29. 09.

20.590 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• let Brno/Praha/Ostrava–Heraklion a zpět
• letištní taxy a palivový příplatek
• transfery a výlety dle programu
• 7× ubytování ve 2lůžk. pokojích s přísluš.
• 7× snídani
• 3× oběd (skládající se z typických řeckých předkrmů)
• služby delegáta a průvodce během výletů
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.050 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč
40 minutách chůze po rovné silnici se dostaneme ke kostelu
proroka Eliáše, který je nejvyšším místem naší dnešní turistiky. Otevřou se nám zde nádherné panoramatické výhledy na
celou oblast od ierapetry na jihu až po Pachia ammos na severu a jako na dlani budeme mít jak Libyjské tak Krétské moře.
Ve vesničce Kato Chorio si v tradiční taverně pochutnáme na
výborném obědě, který zahrnuje speciality krétské kuchyně
a samozřejmě bude zakončen štamprlkou rakije. (Celková
doba chůze: 3 hodiny, 14 km, převýšení cca 100 m.) V pozdním
odpoledni návrat do hotelu, koupání.
7. den: Volný den ke koupání a odpočinku.
8. den: Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy, Ostravy.
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ŘECKO

VELKÝ OKRUH ŘECKEM
soLuň • meteora • thermoPYLY • deLFY • kLášter osios Loukás • aténY •
attické Pobřeží • sounion • korint • mYkénY • tírYns • náFPLio • ePidauros •
oLYmPia • ZakYnthos
• Tam autobusem a zpět letecky
do Brna a Prahy!
• ubytování v hotelech s polopenzí!
1. den: V poledních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna
a Bratislavy (další nástupní místa viz str. 5, trasy 1, 2, 3) směrem na Maďarsko.
2. den: Ráno přijedeme na pobřeží, kde budeme mít možnost se
koupat v Egejském moři a řidiči absolvují povinnou devítihodinovou přestávku. V odpoledních hodinách se ubytujeme. Večeře.
3. den: Po snídani pojedeme do Soluně, druhého největšího
města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě
v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku
z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia
Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela
v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili
„vznášející“ se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.
4. den: Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále
Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly
považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala bu-

doucnost. Po jejich prohlídce poznáme nejvýznamnější středověkou stavbu Řecka, klášter Osios Loukás. Večer se pak
ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.
5 den: Celý den věnujeme poznávání hlavní řecké metropole
a jejích památek. Po snídani navštívíme Atény a prohlédneme si
Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu
Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večere.
6. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme
mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu
Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se
toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka
nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.
7. den: Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na
peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně
famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost
Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu – „nejhříšnějšího starověkého města“. Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu
ve středisku Tolo, večeře.
8. den: Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio
s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit
velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.

Č. zájezdu
RV0522

Termín
22. 05.-01. 06.

Cena
20.790Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem do Řecka a dle programu
• leteckou přepravu Zakynthos–Brno/Praha
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo
• transfery do hotelu a na letiště na Zakynthosu
• trajekt na Zakynthos
• 9× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 9× polopenzi
• průvodcovské služby během okruhu, delegátské
služby na Zakynthosu
SLEVY:
• 3. osoba na přistýlce 900Kč
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.500Kč
• povinní místí průvodci v archeologických
areálech cca 25 €
• pobytová taxa v hotelu cca 12 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
9. den: Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme
na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již
od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou
krásou přírody. Ubytování, nocleh.
10. den: Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.
11. den: Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy.

B

MKD
AL

Soluň

T

Meteora
Kalambaka
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Termopyly
Delfy
Patras
ATÉNY
Korint
Zakynthos
Mykény
Epidaurus
Delos
Olympie Náfplio

VELKÝ OKRUH
ŘECKEM
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Kréta

iZrAEL • PALESTiNA

BIBLICKÁ PALESTINA A SOUČASNÝ IZRAEL
caesarea • haiFa • bahaJské ZahradY • akko • gaLiLeJské JeZero • kaFarnaum •
naZaret • saFed • goLanské výšinY • Jericho • JeruZaLém • betLém •
mrtvé moře • massada • teL aviv • JaFFa
• Letecky z Vídně/Prahy!
• Vstupy dle programu v ceně!
• Polopenze a ochutnávka vína v ceně!
1. den: Odlet z Vídně/Prahy do Tel Avivu. Po příletu setkání
s místním česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu na
pobřeží Středozemního moře, večeře a nocleh.
2. den: Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až 6.000 let jako právě v izraeli, který je jediným
židovským státem na světě. Naše poznávání zahájíme na
severu izraele, kde se nachází původně starověké město
Caesarea. V současnosti je historickou perlou a jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v zemi. Uvidíme zde
mimo jiné divadlo, hippodrom a akvadukt, které se dochovali
z doby římské a byzantské, ale najdeme zde také památky
z doby křižácké. Naší další zastávkou bude Haifa, přístavní
město s impozantním pohledem na Středozemní moře. Snad
největším lákadlem jsou úchvatné a dechberoucí Bahajské
zahrady, které jsou právem zapsány na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Historické centrum starobylého
města Akko (UNESCO) je jedním z nejzachovalejších v celém
izraeli a oplývá neopakovatelnou atmosférou. navštívíme zde
kromě shuku (tržnice) také křižáckou pevnost a náš zrak bude
přitahovat Al-Džazzárová mešita se svými zelenými kupolemi.
Odjezd na nocleh do oblasti Galileje, večeře.
3. den: Po snídani se vydáme ke Galilejskému jezeru, které je
hlavním zdrojem pitné vody pro celý stát a je nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě. Čeká nás plavba lodí po
někdy také nazývaném Genezaretském ježeře, v jehož okolí
se údajně odehrála většina z putování a zázraků Ježíše Nazaretského. Zastavíme se ve městě Kafarnaum, kterému se
také říká Ježíšovo. Prohlédneme si zde synagogu a dům svatého Petra, u kterého Ježíš bydlel. Biblické město Nazaret je
místem, kde podle Nového zákona došlo ke zvěstování Panny
Marie a narození Ježíše Krista. Nejvýznamnější památkou je
bazilika Zvěstování, která je dominantou města a jejíž kopule do výšky mnoha metrů ční nad Nazaretem a malý, komorní
kostel svatého Josefa s jeskyní Svaté rodiny. V horní Galileji
navštívíme nejvýše položené město v izraeli, Safed na hoře
Kanaán, které je jedním ze čtyř svatých měst judaismu a kde
vznikla mystická kabala. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Dnešní den začneme výjezdem na Golanské výšiny,
nejsevernější a nejzelenější region přezdívaný “zahrada izraele” s množstvím vinic, sadů jablek, stády krav a s úchvatnými
přírodními scenériemi. Důkazy o výrobě vína v oblasti Golanských výšin existují již před 2.000 lety a právě to je důvodem,
proč Golanské výšiny dostaly své druhé jméno „Země vína.“
Také my se zde necháme zlákat k ochutnávce kvalitních izraelských vín. Poté pojedeme Jordánským údolím do prastarého
Jericha, nejníže položeného města na světě a také nejstaršího

souvisle osídleného města na světě. Nad Jerichem se vypíná
z jordánské nížiny „Hora Pokušení“, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Judskou pouští vystoupáme
až do Jeruzaléma, který již několikrát v historii povstal z popela a který je nejposvátnějším městem na světě s neuvěřitelnou směsicí náboženství a kultur. Nejobdivuhodnější částí
je tzv. Staré město, jenž je zapsáno na seznamu UNESCO – je
obehnáno hradbami a nachází se zde jedenáct bran. Večeře
a nocleh v Betlémě.
5. den: Po snídani si prohlédneme Jeruzalém – nejhezčí pohled na Staré město se nám naskytne z Olivové hory, kde se
nacházejí prastaré olivovníky a také největší židovský hřbitov
na světě. Na úpatí nalezneme Getsemanskou zahradu s bazilikou Všech národů s Kamenem utrpení, kde se modlíval Ježíš,
a pravoslavným kostelem s údajným hrobem Panny Marie.
Přes hluboké údolí Cedron se dostaneme do Starého města,
jehož centrem prochází Via Dolorosa neboli „Cesta bolesti“ –
křížová cesta sledující poslední útrpné kroky Ježíše Krista až
ke chrámu Božího hrobu na vrcholu Golgoty, nejvýznamnějším křesťanském poutním místě. V Betlémě, rodišti Ježíše
Nazaretského, si prohlédneme dominantní stavbu a nejvýznamnější památku – baziliku Narození Páně, která je jednou
z nejstarších křesťanských svatyní, a kostel sv. Kateřiny, který
byl založen na místě augustiniánského kláštera z 12. století.
Večeře a nocleh v Betlémě.
6. den: Po snídani budeme pokračovat v dalším prozkoumávání
Jeruzaléma – Yad Va Shem, památník věnovaný více než 6 milionům obětí holocaustu, projdeme se židovskou čtvrtí Starého
města, která byla během své existence několikrát zbořena a následně znovu vystavěna. Cardo, hlavní jeruzalémská ulice v době
byzantské (6. století) s honosnou Kolonádou se sloupořadím,
Zeď nářků, nejposvátnější památka judaismu, kam chodí židovští poutníci vkládat své modlitby zapsané na papírcích mezi kameny. Vstoupíme do čtvrti Mea Sha'arim a rázem se ocitneme
o mnoho desítek let nazpátek. Zdejší obyvatelé – ultraortodoxní
židé – úzkostlivě dodržují židovské právo a také se oblékají podle přísných tradic. Budeme se toulat tímto kouzelným městem
a večer se vrátíme na večeři a nocleh do Betléma.
7. den: Tento den strávíme v oblasti Mrtvého moře. Navštívíme tajemstvím opředenou pevnost Massada (UNESCO) na
izolovaném skalním útesu. Herodes Veliký ji nechal opevnit
a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku (výjezd lanovkou). Dle časových možností se projdeme Národním parkem
Nachal David s oázou Ein Gedi nebo navštívíme Qumran,
proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Poté již budeme relaxovat u pozoruhodného, strmými skalními stěnami
obklopeného Mrtvého moře. Jeho hladina je více než 400 metrů pod úrovní moře, obsahuje 6× více soli než voda v oceánu
a jeho voda je na dotek jemně mazlavá. Marně byste v ní hledali nějakého živočicha – až na pár mikrobů je voda skutečně
„mrtvá“. „Koupání“ v Mrtvém moři je zážitek, který by měl

Č. zájezdu
IZ0215

Termín
15. 02.–22. 02.

Cena
31.990Kč

IZ0318

18. 03.–25. 03.

31.990Kč

IZ0508

08. 05.–15. 05.

33.990Kč

IZ0603

03. 06.–10. 06.

31.990Kč

IZ1125

25. 11.–02. 12.

31.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• let Vídeň/Praha–Tel Aviv a zpět
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo
• transfery z/na letiště v Tel Avivu
• dopravu klimatizovaným autobusem dle programu
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 3*
• 7× snídani a 6× večeři, nebo 6× snídani a 7× večeři
(dle letového řádu)
• vstupy dle programu (včetně ochutnávky vína, lanovky
na Massadu, plavby lodí po Galilejském jezeře)
• služby česky mluvícího průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 4.990Kč
• spropitné pro řidiče a průvodce cca 50 €/os./pobyt
• pojištění léčebných výloh a storna 1.323Kč
(plnění při stornu do 40.000Kč)
vyzkoušet alespoň jednou ve svém životě každý cestovatel.
Večeře a nocleh v Betlémě.
8. den: Po snídani přejedeme do Tel Avivu, kde se projedeme
historickým centrem s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou a prohlédneme si také malebný přístav
Jaffa, který patří k nejstarším na světě. (Program se uskuteční
první nebo poslední den zájezdu dle letového řádu). Odlet z letiště Tel Aviv-Ben Gurion do Vídně/Prahy.
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NOrSKO • ŠVÉDSKO • DÁNSKO

NORSKO

Č. zájezdu
NF0704

Termín
04. 07.–12. 07.

NF0705

osLo • gJovik • LiLLehammer •
dombas • cesta troLLů • geiranger •
bergen • geiLo • hoLmenkoLLen

NF0705

• Tam i zpět letecky Program A
• Tam i zpět autobusem Program B
• Tam letecky/zpět autobusem Program C

CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Oslo–Praha vč. tax
• transfer z/na letiště

zlatá cesta severu

1. den: Program B: V dopoledních hodinách odjezd z Brna, další
nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha (vše zdarma), Ostrava
500 Kč, Hranice 500 Kč, Olomouc 250 Kč. Přejezd přes Německo na trajekt do Skandinávie. Plavba do Trelleborgu.
2. den: Program B: Podél západního pobřeží Švédska zamíříme k iddefjordu a pokračujeme do Osla, první část prohlídky
města – světoznámá budova radnice, budova Opery na břehu
Oslofjordu. Ubytování v Oslu. Program A i C: V podvečerních
hodinách odlet z Prahy do Osla, transfer do hotelu, ubytování.
Dále společně program A, B, C.
3. den: o snídani odjíždíme do Gjoviku – Hala Fjellhalen, Gjovik
Kirche. Navštívíme olympijský Lillehammer a „srdce Norska“
údolí Gudbrandsdalen. Dojedeme do Dombasu a podél divoké
řeky Rauma do soutěsky Romsdalen, na úpatí nejvyšší převislé skalní stěny v Evropě. Nocleh.
4. den: „Zlatá cesta severu“ – divoké údolí Romsdalen, jež lemují strmé rozeklané vrcholy a vodopády. Zastávka u převislé Stěny Trollů – Trollveggen. Výjezd věhlasnou cestou Trollů,
která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Překonáme Nordalsfjord a Orlí stezkou dojedeme do městečka Geiranger, ležícího v romantických scenériích Geirangerfjordu. Pak vyjedeme
na horské sedlo s vyhlídkou Dalsnibba s úchvatnými pohledy
na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami
nádherných vodopádů. Ubytování.
5. den: Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen resp. k jeho splazu Brigsdalsbreen. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského
fjordu Sognefjordu. Po zastávce u vodopádu Tvindefoss odjedeme na ubytování.
6. den: Navštívíme druhé největší město Norska Bergen,
prohlídka historického centra, návštěva rybího trhu, hanzovní domy, středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů,
možnost výjezdu lanovkou nebo pěšího výstupu na vyhlídku
Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani nebo návštěva známého akvária. Návrat na ubytování.
7. den: Pokračujeme podél impozantních vodopádů Voringfossen do Geilo, středisko zimních sportů. Přejedeme největší evropskou náhorní plošinu Hardangervidda a zbytek dne
věnujeme prohlídce Osla – Vigelandův park, výjezd do dějiště
zimní olympiády v Holmenkollenu, zastávka u nově postaveného skokanského můstku, překrásný panoramatický výhled
na Oslo. Ubytování v Oslu.

Cena
15.790Kč

Program
B (bus)

05. 07.–12. 07.

19.990Kč

C (let+bus)

05. 07.–11. 07.

22.990Kč

A (let)

NF0811

11. 08.–19. 08.

15.790Kč

B (bus)

NF0812

12. 08.–19. 08.

19.990Kč

C (let+bus)

NF0812

12. 08.–18. 08.

22.990Kč

A (let)

Program B:
• dopravu autobusem tam i zpět
• trajekty do Skandinávie a zpět
Program C:
• leteckou dopravu Praha–Oslo vč. tax
a transferu z letiště
• trajekt ze Skandinávie a dopravu autobusem zpět
Program A, B i C:
• dopravu autobusem v Norsku
• 5× ubytování v hostelu
(2–4lůžkové pokoje, kuchyňka na patře)
• 1× ubytování v chatkách (4 lůžka, vařič, lednice)
• 5× snídani převážně bufetovou formou
• vnitrostátní trajekty
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
Program A:
• 4× večeře 2.300Kč (min. 10 osob)
Program B:
• 5× večeře 2.900Kč (min. 10 osob)
• 4lůžková kabina na trajektu tam i zpět 1.600 Kč/os.
Program C:
• 4× večeře 2.300Kč (min. 10 osob)
• 4lůžková kabina na trajektu zpět 800 Kč/os.
Program A, B i C:
• 2lůžkový pokoj – 5 nocí v hostelu 2.300 Kč/os.
• 2× ubytování v 3* hotelu v Oslu 2.100 Kč/os.
• ložní prádlo v hostelech cca 180 NOK/noc
a v chatce cca 120 NOK/noc – platba na místě
(variantně je možné mít vlastní povlečení)
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč

8. den: Dokončení prohlídky Osla, poloostrov muzeií Bygdoy,
návštěva Muzea polárních výprav, s polární lodí Fram, na které
se plavil Amundsen k severnímu a jižnímu pólu, muzeum KonTiky, Vikingské muzeum. Program A: Okolo poledne transfer
na letiště a odlet do Prahy. Program B i C: Okolo poledne odjezd do Trelleborgu na trajekt. Noční přejezd přes území Německa do ČR.
9. den: Program B i C: Příjezd v odpoledních hodinách.
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DÁNSKO

ostrovní království
kodaň • oskiLde • heLsingor •
odense • LimFJord • aggersborg •
hirtshaLs • skagen • aaLborg •
LindhoLm høJe • Århus • ribe
• Tam letecky/zpět autobusem Program A
• Tam i zpět autobusem Program B
1. den: Program B: V podvečerních hodinách odjezd z Brna,
další nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice,
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha (vše zdarma),
Ostrava 500Kč, Hranice 500Kč, Olomouc 250Kč. Noční přejezd přes Německo.
Program A: Odlet z Prahy v podvečerních hod. do Kodaně,
transfer na hotel, ubytování.
2. den: Program B: V časných ranních hodinách se nalodíme na
trajekt do dánského přístavu Gedser. Příjezd do Kodaně.
Dále společný program A i B. Celodenní prohlídka města
Kodaň, královský palác Rosenborg s korunovačními klenoty,
palác Amalienborg, oficiální sídlo královské rodiny, královská
garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska –
Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely,
budova radnice, starý přístav Nyhavn s barevnými hospůdkami. Odjezd na hotel, ubytování.
3. den: Ráno odjezd do Roskilde, města založeného v 10. stol.
Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá
katedrála (UNESCO), Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku Frederiksborg s rozlehlými barokními
zahradami. Pokračujeme do Helsingøru, prohlídka hradu Kronborg (UNESCO), kde se odehrává nejslavnější drama Williama
Shakespeara – Hamlet. Večer fakult. ochutnávka dánských
pivních speciálů a nočního života Kodaně.
4. den: Po snídani opustíme oblast Sjællandu a přes Velký Belt
(Storebæltsbroen), nejdelší visutý most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjælland a Fyn pokračujeme do Odense, rodiště Hanse
Christiana Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (ru-

DÁNSKO • NOrSKO

Č. zájezdu
DK0723

Termín
23. 07.–29. 07.

Cena
17.290 Kč

Program
A (let+bus)

DK0723

23. 07.–29. 07.

11.990Kč

B (bus)

SEVERSKÁ ROMANCE
s lehkou turistikou

CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou přepravu Praha–Kodaň vč. tax a autobus zpět
• příruční zavazadlo a transfer na hotel
• 5× ubytování v hotelu se snídaněmi

bergen • kinsarvik • stavanger •
kristiansand • hirsthaLs • arhus •
JeLLing • roskiLde • kodaň

Program B:
• dopravu autobusem tam i zpět
• trajekt Rostock – Gedser
• 4× ubytování v hotelu se snídaněmi

• Tam i zpět letecky
• ubytování v hotelech

Program A i B:
• dopravu klimatizovaným autobusem po Dánsku
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.900Kč (Program A)
• jednolůžkový pokoj 3.100Kč (Program B)
• pojištění léčebných výloh a storna 290Kč
kopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční muzeum,
ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. Oblast
Severního Jutska, zátoky a ostrůvky Limfjordu, ostrov Mors –
krásné scenérie fjordu, písečné duny krajina dánského venkova.
5. den: Pokračujeme dále na sever, prohlídka Aggersborg,
jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. Hirtshals, návštěva
jedinečného akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova – mys Grener. Na závěr dne městečko Skagen, s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.
6. den: Město založené Vikingy Aalborg, dopoledne prohlídka
Starého města, radnice, katedrála, variant. Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme k největšímu vikingskému pohřebišti v Lindholm Høje. Odtud do Århusu k návštěvě
skanzenu Den Gamle By – typické kupecké dánské město. Na
závěr nejstarší město Dánska, středověké Ribe, bludiště dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská
hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

1. den: Odlet z Prahy do Bergenu ( let s přestupem ). Přelet nad
ledovci a fjordy je za dobrého počasí pěkným zážitkem a přílet
do Bergenu patří k nejhezčím na světě. Krátká okružní jízda
Bergenem, procházka mimořádně zachovalou hanzovní čtvrtí Bryggen (UNESCO). Odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani navštívíme známý rybí trh a pěšky nebo pozemní lanovkou na vyhlídku Fløyen, odkud se nám naskytnou
nádherné výhledy na „Město sedmi hor“, jak se Bergenu přezdívá. Odpoledne se vydáme na cestu královstvím fjordů, hor a vodopádů. Na jejím začátku se projdeme za vodní clonou vodopádu
Steindalsfossen. Jedny z nejkrásnějších pohledů na fjordy skýtá
prostor širokého Hardangerfjordu s panoramatem ledovce Folgefonni rýsujícím se na obzoru. Odjezd na ubytování.
3. den: Fjord překonáme po mistrovském díle norských stavbařů – více jak kilometr dlouhém mostu Hardangerbrua. Dnešní
den bude hlavně velkým představením mnoha vodopádů. Mezi
nejatraktivnější patří dvě mohutná ramena vodopádu Låtefoss.
Nejprve se však z obce Kinsarvik vydáme na několikahodinovou
vycházku (cca 3 hod.), při které nahlédneme do údolí vodopádů
Husedalen. Navečer přejedeme na další ubytování s večeří.
4. den: Po snídani dojedeme do lůna norské přírody a na výchozí bod pěší túry – na skalní plošinu Preikestolen (Kazatelna). Na
konci stezky nás čeká ohromující pohled z výšky 600 m do hlubin
Lysefjordu. Výlet nám zabere přibližně 5 hodin. Navečer se krátce
zastavíme ve městě Stavanger, které je historickým i současným
ekonomickým centrem západního Norska. Projdeme se v historické části Gamle Stavanger. Odjezd na hotel a ubytování s večeří.
5. den: Dramatické scenerie s hučícími vodopády a mohutnými
skalními masivy nad fjordy vystřídají v dalším programu malebné šérové ostrůvky, zapomenuté rybářské vesničky i písčité mořské pláže vhodné ke koupání. Projdeme se po ostrově
Eigerøya nedaleko města Egersund a v zákoutích vesnice Sogndalsstrand s dřevěnými domy usazenými na skaliscích nad
ústím řeky Litlá do Severního moře. Nakonec se zastavíme
u nejjižnějšího norského majáku Lindesnes, jenž je důležitým
historickým místem Norska.
6. den: Po třech dnech v přírodě se na chvíli vrátíme do civilizace. Dopoledne se projdeme v typickém norském městě
Kristiansand. Prohlédneme si fotogenickou rybářskou čtvrť
Fiskebrygge a nedaleké architektonicky zajímavé centrum
múzických umění Kilden. Ze zdejšího mezinárodního přístavu vyplujeme odpoledne moderním trajektem přes více jak
100 km široký mořský průliv Skagerrak. V ceně plavby je bohatý obědový bufet. Po připlutí do severodánského přístavu
Hirsthals se vydáme po Jutském poloostrově na ubytování.

Č. zájezdu
SR0715

Termín
15. 07.–22. 07.

Cena
31.900Kč

SR0805

05. 08.–12. 08.

31.900Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha–Bergen a Kodaň–Praha vč. tax
• dopravu autobusem ve Skandinávii
• vnitrostátní a mezinárodní trajekty
• 7× ubytování v hotelech ve 2lůžkových pokojích
s příslušenstvím
• 7× snídani
• 2× večeři
• 1× oběd
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 8.000Kč
• 3× večeře 2.100Kč (min. 15 os.)
• svoz z Brna do Prahy a zpět 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
7. den: Århus, druhé největší město Dánska, které se může
pochlubit mj. novou moderní architekturou: Muzeum moderního
umění ARoS, Dokk 1 – multimediální a zároveň největší veřejná
knihovna ve skandinávii a obytný komplex Ledovec – isbjerget.
Cestou na východ Dánska náš čeká zastávka v Jellingu – runové
kameny z 10. století patří mezi základní historická místa Dánska.
Spolu s mohylami a kostelem jsou od roku 1994 součástí světového dědictví UNESCO. Po mostě Store Belt nad stejnojmenným
průlivem dojedeme na další ostrov Sjaelland, kde odpoledne navštívíme město Roskilde na konci stejnojmenného fjordu. To bylo
po celý středověk hlavním sídlem dánských králů. Přímo u fjordu
se nachází moderní prosklená stavba Muzea vikinských lodí, ve
kterém můžeme obdivovat slavné „dračí lodě“.
8. den: Téměř celý poslední den strávíme v hlavním městě Dánska Kodani. Malá mořská víla se stala symbolem města. Zde
ukončíme úvodní okružní jízdu městem. Pak se pěšky projdeme po nábřeží do historického centra. Počkáme si na střídání
stráží u královského paláce Amalienborg. Odpoledne se mohou
zájemci vydat z přístavu Nyhavn s okolními barevnými domy na
plavbu po městských kanálech, kolem paláce Christiansborg až
k moderní stavbě kodaňské Opery. Večer odlet do Prahy.
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ISLAND

ISLAND

Č. zájezdu
ISL0709

mezi ledovci, sopkami a horkými prameny
keFLavík • gardur • gunnuhver • grindavík • krísuvík • vestmannské ostrovY •
vodoPád seLJaLandFoss • vodoPád skogaFoss • soPka eYJaFJaLLaJÖkuLL •
dýrhoLaeY • Ledovec mýrdaLsJÖkuLL • Ledovec sÓLheimaJÖkuLL • kráterové
JeZero LJÓtiPoLLur • LandmannaLaugar • soPka hekLa • geJZír strokur •
vodoPád godaFoss • thingveLLir • reYkJavík • modrá Laguna
• Tam i zpět letecky
• Zájezd s českým průvodcem,
terénním autem pro 8 osob
• Max. počet osob ve skupině: 8
Island je ostrov ležící v Severním Atlantiku v těsné blízkosti
polárního kruhu. Své poloze v oblasti Středoatlantského
hřbetu, na rozhraní dvou kontinentálních desek, kde se magma
nachází velmi blízko pod povrchem, vděčí za mimořádně bohatou sopečnou aktivitu. S tímto souvisí i častý výskyt horkých
pramenů a gejzírů. Typickým rysem zdejší krajiny je množství
jezer a řek s mnoha vodopády. Zhruba 11 % ostrova je pokryto
ledovci, pod nimiž jsou ukryty aktivní vulkány. Právě proto se
i vžilo označení „Ostrov ohně a ledu“.
Doprava na Islandu a průvodce. Doprava bude zajištěna terénním vozidlem iveco pro 8 osob + řidič. Z toho vyplývá, že
maximální velikost skupiny bude 8 osob a přístup ke každému
zákazníkovi naprosto osobní. Řidičem a průvodcem v jedné
osobě bude pan Jan Smejkal, který se touto činností na islandu zabývá již dlouhá léta, vždy po celou letní sezónu a za
tu dobu měl příležitost se seznámit se všemi krásami, které
tento ostrov nabízí.
Počasí je zde proměnlivé, severské, na jihozápadě zmírňované
Golfským proudem s častějšími srážkami, provázených silným
větrem. V plném létě slunce zapadá na necelé 2 hodiny, v nejhlubší zimě vydává skomíravé světlo sotva čtyři hodiny denně.
Historie ostrova je neméně zajímavá. Za jeho objevení a osídlení se zasloužili Vikingové převážně z Norska, kteří na svých
lodích podnikali odvážné objevitelské cesty severním Atlantikem, přes Grónsko až do Severní Ameriky. Zdejší obyvatelé
byli od pradávna nuceni vzdorovat drsnému podnebí, přírodním živlům i ničivým katastrofám. v dnešní době se island řadí
mezi země s nejvyšší životní úrovní. Na ostrově žije 330.000
obyvatel, z toho asi 2/3 v Reykjavíku a jeho blízkém okolí.

1. den: odlet z Prahy v 21:55 hod., přílet na island ve 23:50 místního času (o dvě hod. méně), ubytování v nedalekém penzionu.
2. den: To nejlepší z poloostrova Reykjanes: navštívíme Keflavík, Gunnuhver, Grindavík. Uvidíme lávová pole s podivuhodnými krátery, zlom dvou kontinentálních desek s mostem mezi Evropou a Amerikou, pobřežní útesy s ptačími koloniemi a starými
majáky, rybářské přístavy, geotermální pole s horkými bublajícími prameny. Navštívíme rovněž Vikingské muzeum, kde se
budete moci projít po palubě vikingské lodi, která doplula až
k americkým břehům. Přesun na jižní pobřeží na ubytování.
3. den: Výlet lodí na Vestmannské ostrovy – vulkanické ostrovy s pohnutou historií. Katastrofická erupce sopky Eldfell
v roce 1973 zavalila část města lávou a popelem, místo dostalo
přezdívku Pompeje severu. Vystoupáme na ještě teplý vrchol
sopky, odkud jsou nádherné výhledy. Prohlédneme si rybářský
přístav, monumentální pobřežní útesy s koloniemi mořských
ptáků, zejména papuchalků (symbol islandu).
4. den: To nejzajímavější z jižního pobřeží – vodopády Seljalandfoss, Skogafoss, sopka Eyjafjallajökull (známá svojí
erupcí z roku 2010), ledovec Sólheimajökull, Dýrholaey – Brána islandu, Černá pláž, trolí skály, městečko Vík – nejižnější
místo islandu.
5. den: Vydáme se za silnými zážitky do vnitrozemí ostrova,
kdy autem budeme brodit řeky, projedeme černou pouští ozdobenou jasně zelenými horami, zblízka si prohlédneme ledovec Mýrdalsjökull.
6. den: Vydáme se k nejznámější islandské sopce Hekle, která
je známá svými častými erupcemi. Dále navštívíme kráterové
jezero Ljótipollur a zlatý hřeb naší cesty Landmannalaugar –
duhové hory. Koupání v přírodní teplé laguně.
7. den: dnes nás budou čekat nejnavštěvovanější místa islan-

Vnitrozemí je neobydlené. Díky neexistenci průmyslu a jiných
zdrojů znečištění si návštěvník na ostrově užívá nejčistšího
vzduchu a vody. island ochraně životního prostředí věnuje
velkou pozornost.
Cesty do vnitrozemí jsou nezpevněné, s množstvím brodů. Často vedou pískem a lávovými poli, proto jsou určena
výhradně pro terénní vozidla. Pro přepravu na ostrově využíváme výhod terénního vozidla Iveco, které nám umožňuje
navštívit oblasti a místa běžným vozidlům nedostupná.
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Termín
09. 07.–17. 07.

Cena
39.990Kč

ISL0813

13. 08.–21. 08.

36.490Kč

ISL0820

20. 08.–28. 08.

36.490Kč

ISL0827

27. 08.–04. 09.

34.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha–island–Praha
• dopravu terénním autem iveco pro 8 osob + řidič
po islandu
• 1× ubytování v penzionu u letiště po příletu, 2lůžkové
pokoje, společné sociální zařízení, snídaně
• 6× ubytování v penzionu v Selfoss, dvoulůžkové
pokoje s umyvadlem, společné sociální zařízení, Wi-Fi
zdarma, snídaně za příplatek, k dispozici kuchyňka
• výlet na Westmannské ostrovy
• služby řidiče a průvodce po islandu v jedné osobě
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 8.600Kč
• 6× snídaně 1.980Kč
• vstupné do Modré laguny 2.000Kč
(děti do 13 let zdarma)
• výlet za pozorováním velryb 9.900 ISK (asi 80 €),
objednání a platba na místě
• pojištění léčebných výloh a storna 890Kč
du – vodopád Gulfoss (Zlatý vodopád), gejzír Strokur, Thingvellir – jeden z největších geologických zlomů na světě, kde
se od sebe oddělují severoamerická a euroasijská kontinentální deska. Jedná se současně o nejvýznamnější místo islandské historie, již od roku 930 zde zasedal islandský parlament.
8. den: Prohlídka nejsevernějšího hlavního města Reykjavíku – katedrála Halmgrímskirkja, islandský parlament, přístav
se svými původními dřevěnými domky a starými uličkami,
rybářská restaurace, Perlan – vodojem s teplou vodou pro
Reykjavík s vyhlídkou na město, sídlo presidenta. Fakultativní výlet za pozorováním velryb, rovněž fakultativně koupání
v Modré laguně, přesun na letiště.
9. den: Odlet z letiště Keflavík v 00:40 hod., přílet do Prahy
v 06:25 hod.

ISL
ISLAND
Thingvellir
Reykjavík
Keflavík
Gunnuhver

Modrá laguna

Strokur
Hekla

Seljalandsfoss
Vestmannské ostrovy

Landmannalaugar

Eyjafjallajökull
Skogafoss
Dýrholaey Vík

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

POBALTÍ

LITVA – LOTYŠSKO – ESTONSKO

Č. zájezdu
ELL0816

Pobaltí letecky

viLnius • trakai • kLaiPeda • kurská kosa • siauLiai • riga • ostrov muhu •
ostrov saaremaa • Park Lahemaa • kÄsmu • taLLinn
• Letecky z Prahy a Vídně
• ubytování v centru Vilniusu, rigy i Tallinnu
1. den: Odlet z Prahy a Vídně (za příplatek transfer z Brna) do
Vilniusu, po příletu transfer do hotelu, ubytování. Dle časových
možností a letového řádu večerní procházka městem.
2. den: Dopoledne budeme poznávat město Vilnius, jehož historické centrum je vyhlášeno památkou UNESCO. Projdeme
se uličkami převážně barokního starého města, které můžeme
pozorovat i z Gedmiminova vrchu se starým hradem. Centrem
města je Katedrální náměstí s klasicistní bílou katedrálou, věží
a sochami litevských knížat. Město má i mnoho kostelů, mezi
nimiž je skvostem cihlový kostel sv. Anny. Odpoledne odjedeme na výlet do bývalého hlavního litevského města Trakai,
vystavěného v malebné oblasti jezer a ostrovů. Toto místo je
vyhledáváno turisty zejména kvůli pohádkovému cihlovému
vodnímu hradu, který se tyčí na ostrově obklopeném několika
jezery. Po procházce a návštěvě hradu návrat na ubytování ve
Vilniusu. Možnost večerní procházky městem.
3. den: Ráno odjedeme do města Klaipeda na pobřeží Litvy,
odkud se trajektem přesuneme na písečný poloostrov Kurská
kosa v jihovýchodním cípu Baltského moře, zařazený do seznamu UNESCO. Projížďka litevskou částí poloostrova a procházka touto přírodní atrakcí tvořenou zejména vysokými
písečnými dunami, často porostlými lesy. K večeru návrat do
Klaipedy na ubytování. Možnost večerní procházky městem.
4. den: Ráno odjezd z Kalipedy k městu Šiauliai, kde navštívíme jednu z nejvyhledávanějších zajímavostí Litvy, Křížový
vrch. Ohromí nás tisíce křížů různých tvarů a velikostí. Okolo
poledne přejezd do hlavního města Lotyšska Rigy, bývalého
hanzovního města s výraznou secesní architekturou. Projdeme se Starým městem (UNESCO) s románskou monumentální

katedrálou, rižským zámkem, který je dnes sídlem prezidenta,
nádherně zdobeným domem Černohlavců i řadou dalších historických budov. K večeru ubytování v hotelu v Rize. Možnost
večerní procházky městem.
5. den: Ráno odjezd k západnímu pobřeží Estonska, kde navštívíme největší západoestonské souostroví. Trajektem přejedeme na ostrov Muhu, kde se zastavíme v památkově chráněné
vesnici Koguva. Zdejší několik staletí staré domy pochází ještě
z období švédské nadvlády a jsou užívány dodnes. Zachovaly se
zde i tři větrné mlýny, které ale uvidíme i na mnoha dalších místech souostroví. Naším hlavním cílem bude největší estonský
ostrov Saaremaa, který je často nazýván ostrovem chleba, piva
a větrných mlýnů, které budeme obdivovat především u kopce
větrných mlýnů Angla. Čeká nás i prohlídka asi 100m širokého
kráteru po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským
kráterům. K večeru navštívíme starobylé hlavní město Kuressaare, kde můžeme obdivovat středověký biskupský hrad,
který patří k největším v Pobaltí i krásné pobřežní scenérie
tohoto lázeňského městečka. Ubytování na ostrově Saaremaa
v Kuressaare v lázeňském hotelu u pláže.
6. den: Ráno odjezd na trajekt zpět na pevninu a přejezd do
hlavního města Estonska. Okružní jízda po Tallinu, jednom
z nejmalebnějších měst Evropy, jehož staré město je zapsané
do seznamu památek Unesco – Horní město s hradem Toompea, kde sídlí estonský parlament i vláda, katedrála Alexandra
Něvského, krásné vyhlídky na staré město. Budeme pokračovat do Dolního města s gotickou radnicí ze 14. stol. a řadou
hanzovních a kupeckých domů. Večer ubytování v hotelu v Tallinnu a možnost večerní procházky městem.
7. den: Po snídani odjezd na pobřeží finského zálivu do estonského národního parku Lahemaa s typickou pobřežní krajinou
severního Estonska. Park je proslaven nejen nádhernou přírodou s lesy, zátokami a poloostrovy vybíhajícími hluboko do moře,

NOR

Termín
16. 08.–23. 08

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu tam do Vilniusu a zpět z Tallinnu
• letištní taxy a odbavení zavazadla
• dopravu autobusem v Pobaltí dle programu
• trajekt na Kurskou kosu a zpět
• rajekt na ostrov Muhu a zpět
• 7× ubytování ve 3* hotelu
• 7× snídani
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.500Kč
• 6× večeře 3.000Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
ale i historickými budovami a rybářskými vesničkami. Návštěva
typického šlechtického sídla Palmsee Manor a za hezkého počasí i procházka zdejší divokou krajinou. Zastávka v pobřežní vesnice Käsmu s bohatou námořní historií, díky které je nazýváno
vesnicí kapitánů. Možnost procházky podél pobřeží k bludným
kamenům nebo návštěvy Mořského muzea. Odpoledne návrat
do Tallinnu a návštěva barokního paláce Kadriorg s překrásnými květinovými zahradami. který nechal na začátku 18. století
postavit ruský car Petr veliký pro svou ženu kateřinu i. večer
návrat do hotelu v Tallinnu, možnost večerní procházky.
8. den: Dopoledne transfer na letiště a odlet do Prahy a do
Vídně (za příplatek transfer do Brna).

FIN
Käsmu
NP Lahemaa
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Cena
25.990Kč

Siauliai
Kurská kosa

LIT

Klaipeda
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Trakai

Vilnius
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LITVA � LOTYŠSKO � ESTONSKO
Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.
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POBALTÍ • ruSKO • FiNSKO

NÁRODNÍ PARKY
POBALTÍ A ESTONSKÉ
OSTROVY
viLnius • trakai • nP kLaiPéda •
nP kurska kosa • nP neringa •
smiLtYné • šiauLiai • nP gauJa •
siguLda • nP Lahemaa • taLLin • ostrov
saaremma • ostrov muhu • riga
• Tam i zpět autobusem
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z Brna, další nástupní
místa: Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Pardubice, Holice,
Litomyšl, Svitavy, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava (vše zdarma). Cesta přes Polsko do Litvy.
2. den: Ráno příjezd do Vilniusu, dle možností hotelu ubytování
a prohlídka nejstaršího evropského barokního města, které je
zapsáno na seznamu Unesco – Katedrální a Radniční náměstí,
věž na vrchu Gediminas, dlážděné uličky Starého města aj. individuální volno k procházkám tímto krásným městem. Ubytování.
3. den: Dopoledne návštěva bývalého hlavního litevského
města Trakai, malé a tiché město v půvabné oblasti jezer a ostrovů, – centrum nár. parku Trakai. Návštěva pečlivě zrestaurovaného vodního hradu na jezeře Galvė. Zpět v čase se vrátíme ve skanzenu Rumšiškés – čtyři vesnice představují čtyři
kraje země – celé statky, dílny s tradičními řemesly. Nocleh
v Klaipedě – brána ke krásné přírodě Kurské kosy.
4. den: Krátkým trajektem odjedeme do Národního parku Kurská
Kosa – 100km dlouhý poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku.
Litevská legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská obryně
Neringa. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá krása, kterou
jinde nenajdeme. Na litevské polovině se rozkládá Národní park
Neringa, tento cenný přírodní poklad tvoří miliony zrnek neustále
se pohybujícího písku – pohyblivé duny vysoké až 50m, laguna,
přilehlé Baltské moře, husté borové lesy, rybářské vesnice, dřevěné sochy – Vrch čarodějnic, naleziště jantaru. Pobyt v nár. parku
ukončíme v krásné Smiltynė, jednom z nejhezčích míst s plážemi
s vysokými dunami. Odjezd na ubytování u města Šiauliai.
5. den: Ráno návštěva místa tisíce a tisíce křížů – „litevská Mekka“
Křížový vrch. Odpoledne strávíme v nejrozsáhlejším lotyšském
NOR
Národním park Gauja – procházka a lehká turistika, údolní scenérie, hrady a cesty pro pěší. Vstupní bránou do parku je městečko
Sigulda „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legendárními jeskyněmi, středověkými Siguldskými hrady a strmými skalními stěnami.
Projdeme se v legendami opředené Turaidské rezervaci s hradem
a legendou o Turaidské růži. Večer odjezd do Tallinu na ubytování.
6. den: Národní park Lahemaa. Ráno odjedeme k břehům finského zálivu, do ráje přírodovědců a prvního estonského nár.
parku s velkými statky z 18. stol., malebnými
SW řekami, jezery a poloostrovy a vydáme se na naučnou stezku s bludnými kameny
(cca
2 hod.). Cestou se zastavíme u zámku Kadriorg, bývalé letní
DEN
rezidence cara Petra Velikého a vedle stojícího prezidentského
paláce. Odpoledne návrat do Tallinu, společná prohlídka jedno-

Č. zájezdu
LV0609

Termín
09. 06.–17. 06.

Cena
12.990Kč

LV0804

04. 08.–12. 08.

12.990Kč

trakai • viLnius • šiauLiai •
Parnu • taLLinn • heLsinkY •
Lahti • savonLinna • Petrohrad •
Petrodvorce • Puškin • Pskov • riga

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• trajekt na Kurskou kosu a zpět
• trajekt na ostrov Muhu a zpět
• 6× ubytování ve 3* hotelech
• 6× snídani formou bufetu
• průvodcovské služby

• Tam i zpět letecky Program A
• Tam i zpět autobusem Program B

PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 3.200Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490Kč
ho z nejkouzelnějších měst Evropy – historické středověké jádro
Starého města se směsicí kostelních věží a věžiček. Učaruje nám
tu Radniční náměstí i malebné uličky. Nocleh v okolí Pärnu.
7. den: Po snídani se vydáme k západnímu pobřeží Estonska,
trajektem přejedeme na dříve zapovězený ostrov Muhu. První
zastávkou bude Liiva, centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny
z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou vesnici Koguva s domy postavenými v letech 1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 18.
století. Přejezd na ostrov Saaremaa s větrnými mlýny, rákosovými střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna.
Navštívíme starobylé hlavní město Kuressaare, s nejzachovalejším středověkým hradem v Pobaltí. Budeme pokračovat do Kaali – prohlídka 100m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který
patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“. Angla – kopec větrných mlýnů
s etnograficko – zemědělským muzeem. Návrat na ubytování.
8. den: Kosmopolitní Riga – úžasná prohlídka secesní architektury, projdeme se po ulicích rižského Starého města (UNESCO),
mimo jiné navštívíme Rižský dóm, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, gotický dům Černohlavců aj.
individuální volno ve městě a večer odjezd do Čr.
9. den: Předpokládaný
FIN návrat v odpoledních hodinách.
Tallin

NÁRODNÍ
PARKY POBALTÍ
A ESTONSKÉ
OSTROVY

NP Gauja
Sigulda
Riga

Šiauliai
NP Kurska Kosa
Kaunus

RUS
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NP Lahemaa

EST

Koguva
Kaali
Kuressaare

RUS
LAT

LIT
Vilnius
Trakai

POBALTÍ, PETROHRAD
A FINSKO

BLR

1. den: Program B: Odjezd v odpoledních hodinách z Brna, další nástupní místa: Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Litomyšl, Svitavy, Olomouc, Hranice, Nový Jičín,
Frýdek-Místek, Ostrava (vše zdarma). Tranzit přes Polsko.
2. den: Program B: Ráno příjezd do Litvy. Návštěva sídla litevských knížat – vodního hradu Trakai, modlitebny a muzea
tajemného etnika Karaimů. Odpoledne Vilnius, hlavní město
Litvy, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – Katedrální a Radniční náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní
ulice). Ubytování v hotelu u Vilniusu.
Program A: Odlet z Prahy do Rigy. Transfer do hotelu, ubytování v hotelu v Rize.
3. den: Program B: Krátká zastávka v Šiauliai – Hora křížů –
symbol utrpení a útlaku litevského lidu. Odpoledne Lotyšsko,
zámek Rundale „Versailles Pobaltí“, letní rezidence kuronských vévodů. Cestou do Estonska vyzvednutí účastníků programu A v hotelu v Rize.
Program A: do odpoledního spojení s programem B individuální volno, možná prohlídka Rigy.
Dále společný program A i B. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město Pärnu – ubytování v hotelu.
4. den: Odjezd k prohlídce Tallinu, města ležícího u Finského
zálivu. Navštívíme opevněné Staré město, městské opevnění,
bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní
cechovní a kupecké domy. Odpolední trajekt Tallinn – Helsinky.
Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.
5. den: Navštívíme hlavní finské město Helsinky, prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i Skalní
chrám, halu Finlandia, Olympijský stadion, Sibeliův monument.
Přemístíme se do střediska zimních sportů Lahti, které je zároveň vstupní branou do finské jezerní plošiny. Nádhernou krajinou pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.
6. den: Návštěva jednoho z nejhezčích finských měst Savonlinny, vystavěného na dvou ostrovech mezi jezery. Dále zastávka
u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách přijedeme do Petrohradu, ubytování a osobní volno.
7. den: Prohlídka Petrohradu. Okružní jízda městem – domek
Petra i. velikého, smolný klášter, křižník aurora. Prohlídka
nejvýznamnějších pamětihodností města: Ermitáž, jedno
z nejslavnějších světových muzeí a galerií, Zaječí ostrov s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra
a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení
Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě
Návrat na nocleh.

RUSKO

Č. zájezdu
PE0607

Termín
07. 06.–17. 06.

Cena
18.990 Kč

Program
B (bus)

PE0608

08. 06.–17. 06.

28.890 Kč

A (let)

PE0623

23. 06.–03. 07.

18.990 Kč

B (bus)

PE0624

24. 06.–03. 07.

28.890 Kč

A (let)

PE0802

02. 08.–12. 08.

18.990 Kč

B (bus)

PE0803

03. 08.–12. 08.

28.890 Kč

A (let)

CENA ZAHRNUJE:
Program A:
• leteckou dopravu Praha–Riga–Praha vč. tax
• transfer z/na letiště
• 9× ubytování se snídaní ve 3* hotelech
Program B:
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 8× ubytování se snídaní ve 3* hotelech
Program A i B:
• trajekt Tallinn–Helsinky
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu
• průvodcovské služby
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 6.300Kč (Program A)
• jednolůžkový pokoj 5.800 Kč (Program B)
• Puškin 850Kč (cena zahrnuje vstup do zámku,
zámeckého parku i návštěvu Jantarové komnaty –
nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem)
• skupinové turistické vízum do Ruska 1.990Kč
Poznámka: 3lůžkový pokoj není možný, pouze 2lůžkový
pokoj s přistýlkou.
8. den: Letní rezidence Petra Velikého – Petrodvorce, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí
sv. izáka s jezdeckou sochou Petra velikého a monumentální
katedrálou sv. izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled
na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt –
nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně
výlet na noční otevírání mostů na Něvě s projížďkou nočním
městem. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
9. den: Městečko Puškin, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo
ruských carů Carskoje Selo. Prohlídka Kateřinského paláce
carevny kateřiny ii. veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování
do města Pskov, jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.
10. den: Brzy ráno odjezd z hotelu do hlavní město Lotyšska
a největší město Pobaltí Riga. Středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový
kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice
domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální
volno, atmosféra města.
Program B: Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
Program A: Večer ubytování v hotelu v Rize.
11. den: Program B: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Program A: Snídaně, transfer na letiště v Rize, odlet do Prahy.

PETROHRAD
klenot na Něvě

Petrohrad • Puškin • Petrodvorce •
MANOR BOGOSLOVKA
• Letecky z Prahy a Vídně
1. den: Odlet z Vídně a z Prahy do Petrohradu, po příletu transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Dopoledne okružní jízda k seznámení s Petrohradem –
Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, Palácové náměstí
se Zimním palácem, katedrála sv. izáka, vasiljevski ostrov,
Marsovo pole a na závěr zastávka u jednoho z nejkrásnějších
klášterů Smolnyj. Odpoledne návštěva jednoho z nejslavnějších světových muzeí, Ermitáže. Rozsáhlé sbírky se nacházejí
v pěti historických budovách, z nichž nejvýznamnější je bývalé
sídlo ruských císařů Zimní palác. Vedle rozsáhlých sbírek ze
starého Egypta, Orientu i antického Řecka můžete obdivovat
i bohatou obrazárnu, ve které nechybí ani díla Leonarda da
Vinci, Raphaela nebo sbírka francouzských impresionistů. Po
prohlídce procházka centrem Petrohradu ke kostelu Spasitele na krvi s nádhernými barevnými kopulemi, podél kanálů protínajících město a po nejvýznamnější třídě města, Něvském
prospektu. Návrat do hotelu městskou dopravou.
3. den: Po snídani návštěva katedrály sv. Izáka a dále projížďka lodí po kanálech i po řece Něvě. Okolo poledne odjezd do
městečka Puškin u Petrohradu, původním jménem Carskoje
Selo, jehož parky a paláce nechaly zbudovat Alžběta a Kateřina veliká. Prohlédneme si jedinečný palác kateřiny i. veliké – mistrovské barokní dílo, které bylo nedávno kompletně
rekonstruováno do původní podoby včetně světoznámé Jantarové komnaty. Večer návrat do hotelu. V nočních hodinách
vyrazíme k řece Něvě na otevírání mostů, které patří k nejzajímavějším atrakcím města.
4. den: Po snídani se vydáme k prohlídce grandiózního paláce a parku Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého,
jejímž srdcem je Velká kaskádová vodní třída. V parku na
útesu nad Finským zálivem se nachází nejimpozantnější
soustava vodotrysků na světě, kterými tryská 30.000 litrů
vody za sekundu. Často bývá srovnávána s fontánami ve
Versailles, které ale podle řady návštěvníků zdaleka předčí. K návštěvě Petrodvorců ale neodmyslitelně patří také

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Č. zájezdu
PE0529

Termín
29. 05.–03. 06.

Cena
24.990Kč

PE0724

24. 07.–29. 07.

24.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu do Petrohradu a zpět
• letištní taxy
• transfery letiště–hotel a zpět
• dopravu autokarem po Petrohradu a okolí
• projížďku lodí po kanálech a řece Něvě
• 5× ubytování ve 3–4* hotelu
• 5× snídani
• služby místního průvodce
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 7.500Kč
• 5× večeře v hotelu 3.300Kč
• skupinové turistické vízum do Ruska 1.990Kč
• transfer Brno–Praha/Vídeň–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 1.190Kč
návštěva paláců, které dokumentují bohatství a okázalost
ruských císařů. Uvidíme interiéry bohatě zdobené zlatem,
mramorem a zrcadly. Po prohlídce odjezd do Něvského lesního parku k jedné z nejzajímavějších dřevěných staveb ruské architektury, komplexu Manor Bogoslovka s unikátním
dřevěným kostelem s typickými cibulovitými věžemi. Večer
návrat do hotelu.
5. den: Návštěva Petropavlovské pevnosti vystavěné na
prvním osídleném ostrově města. Součástí pevnosti je řada
muzeí dokumentujících historii Petrohradu i katedrála sv.
Petra a Pavla, nejvyšší budova ve městě, s hrobkami ruských
císařů včetně Patra Velikého. Možnost návštěvy kazemat, muzea miniatur, muzea mučení či procházek rozsáhlým areálem
pevnosti. Po prohlídce přejezd k řece Něvě, kde po generální
opravě opět kotví slavný křižník Aurora, která dnes slouží jako
muzeum a patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím
Petrohradu. Odpoledne individuální volno k rozloučení s Petrohradem, nákupům apod. Možnost návštěvy nejkrásnějšího
chrámu Spasitele na krvi vyzdobeného mozaikami, parku
s rodným domem Petra i., ruského muzea apod. individuálně
návrat do hotelu.
6. den: Ráno transfer na letiště, odlet zpět do Vídně a do Prahy.

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 123]

TATArSTÁN • gruZiE • ArMÉNiE

TATARSTÁN

samostatná republika
uprostřed Ruska
kaZaň • boLgar • sviJažsk •
Po Českých stoPách v tatarstánu
• Letecky z Prahy
Tatarstán je samostatná republika, která je součástí Ruské
federace. V 5. století se Hunská říše začala roupadat na jednotlivé státní útvary, z nichž jedním bylo Velké Bulharsko. Po
smrti chána Kuvrata se ujali velení jeho synové, a tím se říše
rozpadla na západní část pod vedením chána Asparucha –
dnešní Bulharsko a druhá skupina na východě zformovala
Volžské Bulharsko. Zprávy z těchto dob hovoří již o kamenných městech Bolgar a Biljar. Roku 922 přijalo Volžské Bulharsko za státní náboženství islám.
Tento státní útvar dobyla ve 13. století mongolská vojska a stal
se součástí Zlaté hordy. Po pádu Zlaté hordy v 15 století se
zformovalo několik chanátů, z nichž nejmocnější byl Kazaňský.
Ten byl trnem v oku ruským carům a roku 1552 byl dobyt. Vojska ivana hrozného čítala 150 tisíc vojáků a na oslavu tohoto
vítězství nechal car postavit chrám Vasila Blaženého v Moskvě. Od té doby je součástí Ruska, včetně sovětské éry.
Aby Boris Jelcin zabránil po rozpadu Sovětského svazu odchodu Tatarstánu z Ruské federace, udělil Tatarské republice
značnou suverenitu, jež zahrnuje prezidenta, ústavu a značnou rozpočtovou samostatnost. Zhruba polovina obyvatel je
národnosti tatarské, polovina ruské.
1. den: Pozdě večer odlet z Prahy, přílet do Kazaně, tranfer do
hotelu, ihned po příjezdu ubytování.
2. den: Snídaně. Autobusová a pěší prohlídka města Kazaň, hlavního města Tatarstánu. Prohlídka Kazaňského Kremlu, památky
UNESCO, jehož tisíciletá historie byla doložena nálezem zlatého dukátu českého krále václava ii. návštěva jedné z největších
evropských mešit Kul Šarif, která mírumilovně leží jen pár metrů
od pravoslavného křesťanského Petropavlovského chrámu,
který si také prohlédneme. Z Kremlu jsou panoramatické výhledy na část města a řeku Kazaňku, která se nedaleko vlévá do
Volhy. Dále si prohlédneme čtvrť, kde mohli dle rozhodnutí cara
bydlet tatarští obyvatelé, starou Tatarskou svobodu a kde se
do dnešních dnů zachovaly dřevěné, jasnými barvami zdobené
domy. Dále navštívíme Bogorodický klášter s kouzelnou ikonou
Kazaňské matky Boží. Oběd bude v restauraci Tugan Avylym,
která je součástí stylizované dřevěné tatarské vesnice. Zde se
také zúčastníme interaktivního představení Tatarský kaljapuš
(název tatarské čapky), kde se zábavnou formou seznámíme
s tatarskou historií, zvyky a tradicemi. Večeře v hotelu.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do historického města Bolgar
(190 km). Bolgar se nachází na levém břehu řeky Volhy, 30 km
jižně od jejího soutoku s řekou Kamou. Nový most přes řeku
Kamu ostatně cestou budeme přejíždět. Jedná se o starobylé
město, památku UNESCO, s historií delší než tisíc let, původní
hlavní město Tatarstánu, kam delegace z Bagdádu kdysi při-

Č. zájezdu
TAT0711

Termín
11. 07.–16. 07.

Cena
25.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• letenku Praha–Kazaň–Praha včetně letištních tax
• dopravu ruskými autobusy dle programu
• ubytování v hotelu 4* v centru Kazaně
• 4× plnou penzi dle programu
• výlety dle programu
• služby českého průvodce a místních ruských průvodců
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 5.600Kč
• vízum do Ruska 1.990Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 1.190Kč
nesla islám. Tudy procházely dávné karavany, zde se setkávali
severní Vikingové se zástupci arabského kalifátu, evropské
národy (Maďaři, Francouzi, Češi) s tehdejšími Volžskými
Bulhary. Návštěva muzea bulharské civilizace, muzea, kde je
umístěn největší tištěný korán na světě a starého bulharského
hradiště. Oběd v muzeu chleba, interaktivním muzeu zemědělství a výroby chleba. Prohlídka Bílé mešity. Večeře v hotelu.
4. den: Snídaně. Výlet do města Svijažsk (60 km). Město s původem v roce 1551 leží na strově na řece Svijaga, těsně před
jejím soutokem s řekou Volhou. Jedná se o památku UNESCO.
město bylo založeno jako pevnost carem ivanem hrozným, jako
pevnost, kde by si jeho vojska, unavená pochodem z Nižního Novgorodu, mohla odpočinout a snáze pak dobýt pevnost Tatarů
na místě dnešního Kazaňského Kremlu. Historie města je také
svázána s první světovou válkou, zde se jí zúčastnily známé české legie. Navštívíme muzeum historie Svijažsku, Trojický chrám,
Řemeslnou svobodu a zúčastníme se interaktivní hry Střelecká
zábava – střelba z luku, kuše, hod kopím apod. Oběd v etnografickém muzeu pod otevřeným mebem Tatar Avyly. Jedná se o napodobeninu tatarské vesnice v předměstí Kazaně. Večeře v hotelu.
5. den: Snídaně. Autobusový výlet Kazaň očima Čechů. Navštíme ulici Baumana, pěší zónu v centru města, kde se také
nachází budova ruské centrální banky. Sem car umístil ruské
zlato před první světovou válkou a na zmizení jeho části se
zřejmě podílely během ruské občanské války české legie. ikona Česká láska v pravoslavném chrámu. Návštěva Národního
muzea Tatarské republiky. Oběd na ulici Baumana v Domě tatarské kuchyně. Večeře s návštěvou malého pivovaru v hotelu
Nogaj. Krátký odpočinek na pokojích.
6. den:V noci transfer na letiště a odlet do Prahy, přílet ráno.

[ 124] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

GRUZIE A ARMÉNIE
země jižního Kavkazu

tbiLisi • mccheta • uPListsikhe •
gudauri • mt. kaZbek • chrám
gergeti • kLášter hagPat • JeZero
sevan • Jerevan • echmiadZin •
Zvartnots • kLášter khor viraP •
hora ararat • kLášter noravank •
chrám garni • kLášter geghard
• Letecky z Prahy, Vídně a Košic
1. den: Odpoledne odlet z Prahy, Vídně nebo Košic do Tbilisi.
2. den: Brzy ráno přílet do Tbilisi, transfer do hotelu a ubytování, odpočinek po příletu a pozdní snídaně. Před polednem
prohlídka hlavního města Gruzie. Procházka historickou části
města – úzké uličky s krásnými fasádami domů, katedrála Sioni, most Míru, kostely a slavné sirné lázně. Výjezd lanovkou na
pevnost Narikala s pěknými výhledy na město. Večer návrat
do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do starověkého hlavního města
a centra náboženství Gruzie Mccheta, kde navštívíme památky pod ochranou Unesco: kostel Jvari ze 6. stol. a katedrálu
Svetitskhoveli z 11. stol. Pokračujeme do Uplistsikhe, jednoho
z prvních gruzínských měst vytesaných do skal k návštěvě
jeskynního města. Poté přejezd do oblasti Velkého Kavkazu,
cestou zastávka u pevnosti Ananuri a ubytování v hotelu v lyžařském resortu Gudauri. Večeře.
4. den: Dopoledne výjezd do osady Stepantsminda pod bájnou horou Kazbek, u které byl dle řeckých bájí přikován Prométheus za trest, že ukradl bohům oheň. V terénních autech
výjezd po zalesněných svazích k chrámu Gergeti ze 14. století,
odkud se otvírá nádherný výhled na okolní hory. Odpoledne
odjezd pět do Tbilisi. Cestou možnost návštěvy vinařství
s ochutnávkou gruzínského vína. Večer ubytování v Tbilisi
a možnost individuálních procházek po starém městě Tbilisi.
5 den: Po snídani odjedeme ke gruzínsko-arménské hranici
a návštěva první památky Unesco na území Arménie, kláštera
Hagpat. Pokračujeme do hor k vysokohorskému jezeru Sevan,
nazývanému smaragd Arménie, kde se nachází i arménská riviéra. Návštěva zdejšího kláštera Sevan z 9. stol. s krásnými výhledy na jezero. K večeru příjezd do hotelu v Jerevanu, ubytování.

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

gruZiE • ArMÉNiE

Č. zájezdu
GRA0915

Termín
15. 09.–23. 09.

Cena
31.990Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha/Vídeň/Košice –Tbilisi vč. tax
• leteckou dopravu Jerevan–Praha/Vídeň/Košice vč. tax
• dopravu autokarem po Gruzii a Arménii dle programu
• výlety uvedené v programu
• výjezd auty k chrámu Gergeti
• 8× ubytování ve 3* hotelech
• 7× snídani
• 1× oběd
• 1× večeři
• služby místního průvodce
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 6.000Kč
• 5× večeře v hotelu 2.500Kč
• transfer Brno–Praha/Vídeň–Brno 800Kč
• návštěva výrobny brandy 10 €
• pojištění léčebných výloh a storna 1.190Kč
6. den: Dopoledne prohlídka Jerevanu, hlavního města Arménie, tepajícího moderního města, které si udržuje svoje kouzlo a atmosféru díky čilému životu v centrálních čtvrtích – na
trzích, v pouličních kavárnách a hospůdkách. Poté se vydáme
na výlet do bývalého hlavního města a centra arménské církve
Echmiadzinu. Návštěva katedrály ze 4. stol., ve které bylo jako
v první zemi na světě oficiálně přijato křesťanství za státní náboženství. Město se pyšní řadou kostelů ze 7. stol., prastarých
náhrobků i krásných bazilik. Na zpáteční cestě prohlídka ruin
Zvartnots ze 7. století, které jsou zapsané na seznam památek UNESCO. Večer návrat do hotelu.
7. den: Po snídani odjezd ke klášteru Khor Virap s nejromantičtější polohou ze všech arménských klášterů s krásným výhledem na údolí Ararat a biblickou horu Ararat. Odsud budeme
pokračovat do vinařské oblasti Areni, kde se produkují známá
arménská vína. Odpoledne návštěva klášterního komplexu
Noravank, stále fungujícího kláštera s přístupovou cestou
průsmykem Selim, kterým kdysi vedla hedvábná stezka. Večer návrat do hotelu.
8. den: Dopoledne návštěva helenistického chrámu Garni
z 1. stol. n. l., zasvěceného bohu slunce. Dále návštěva kláštera Geghard ze 13. stol. napůl vytesaného do skály a napůl
postaveného z velkých vápencových kvádrů, který je asi
nejhezčím arménským klášterem. Byl založen ve 4. Století,
fungoval nepřetržitě a dodnes se tu provádějí křty. Dřevěný
kostel s přistavěnou vstupní halou je nejstarší částí kláštera.
V jedné ze tří hal vytesaných do skály teče svatý pramen živé
vody. Legenda vypráví, že sem byl přinesen jeden z trnů z Kristovy trnové koruny. Tento klášter je také zaspán na seznam
památek UNESCO. Oběd v Garni s možností sledovat pečení
arménského chleba a ochutnávkou místního barbecue. Odpoledne návrat do Jerevanu a fakultativně návštěva výrobny
arménského brandy s ochutnávkou. Večer návrat do hotelu.
9. den: Brzy ráno transfer na letiště a odlet z Jerevanu do Prahy, Vídně nebo Košic.

TO NEJLEPŠÍ Z GRUZIE
tbiLisi • vardZia • akhaLtsikhe •
kutaisi • veLký kavkaZ • mestia •
ushguLLi • Černé moře • batumi •
mccheta • tbiLisi
• Letecky z Prahy, Vídně a Košic
1. den: Odpoledne nebo večer odlet z Prahy, Vídně nebo Košic
do Tbilisi.
2. den: V noci přílet do Tbilisi, transfer do hotelu a ubytování,
odpočinek po příletu a pozdní snídaně. Před polednem prohlídka hlavního města Gruzie. Procházka historickou části
města – malebné úzké uličky, katedrála Sioni, moderní most
Míru, kostely i slavné sirné lázně. Výjezd lanovkou na pevnost
Narikala s panoramatickými výhledy na město. Večer návrat
do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do jižní části Gruzie bohaté na jezera
a krásnou přírodu. Zastávka u kláštera Poka známého výrobou
sýrů, medu a džemů, dále u jezera Paravani a příjezd do oblasti
Malého Kavkazu s množstvím hradů a pevností budovaných
na ochranu území. Návštěva města Vardzia proslaveného zejména skalním městem ze 12. stol. vytesaným do kolmé stěny
v údolí řeky Kury. Ubytování ve Vardzii.
4. den: Po snídani odjezd do města Akhaltsikhe vystavěného
v rozlehlém údolí Malého Kavkazu a plného památek z různých
historických období. Můžeme zde vidět hrad/ pevnost, mešitu, synagogu, paláce, galerie i krásné zahrady s fontánami.
Po prohlídce odjezd do národního parku Borjomi a procházka
panenskou přírodou po některé z naučných stezek. K večeru
příjezd do západní části Gruzie do 2. největšího města Kutaisi,
ubytování v hotelu.
5. den: Po ránu návštěva zdejšího farmářského trhu s nabídkou
čerstvé zeleniny, ovoce i koření. Odjezd k návštěvě klášterního
komplexu Gelati ze 12. stol. (Unesco) a přejezd k masívu Velkého Kavkazu do turisticky nejpřitažlivější oblasti Svaneti. Odlehlost tohoto místa umožnila zachování vesnic středověkého
typu s věžovými domy v mimořádně krásné horké scenérii.
Příjezd do střediska Mestia a ubytování
6. den: Tento den budeme věnovat poznávání oblasti pod
nejvyšším vrcholem Kavkazu, Mt. Shkhara (5.068 mnm). V terénních autech vyjedeme do nejvýše položené osady v Evropě
Ushguli (Unesco) s typickými ochrannými věžemi a jedinečným pozadím tvořeným ledovcem Shkhara. Oběd formou pikniku. V případě dobrých podmínek možnost výjezdu lanovkou
na vrchol Zuruldi k nádherným výhledům směrem k ledovcům
Ushba a Tetnuldi. K večeru návrat do Mestie na ubytování.
7. den: Po snídani začneme sjíždět z hor do oblasti subtropických plantáží s citrusy a čajovníky až na pobřeží Černého moře
do města Batumi. Cestou se zastavíme k návštěvě botanické
zahrady, procházka zahradami vysázenými na úbočí pohoří svažujícího se do moře s více než 5.000 druhy flory z celého světa,
ale i kouzelnými výhledy na pobřeží a moře. Odpoledne příjezd
do Batumi, nejvýznamnějšího gruzínského přímořského letoviska. Ubytování v hotelu a volno k procházkám i koupání.

Parkování na letišti v Praze ZDARMA při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2018.

Č. zájezdu
GR0804

Termín
04. 08.–13. 08.

Cena
32.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu do Tbilisi a zpět vč. tax
• dopravu autokarem v Gruzii dle programu
• výjezd terénními auty do Ushguli
• 9× ubytování ve 3* hotelech
• 8× snídani
• 1× oběd
• 4× večeři (3.–6. den)
• služby místního průvodce
• služby českého průvodce
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 6.300Kč
• večeře s Folk Show (9. den) 550Kč
• transfer Brno–Praha/Vídeň–Brno 800Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 1.190Kč
8. den: Po snídani procházka městem s krásným pobřežním parkem, centrálním náměstím Batumi Piazza i slavným Batumi Boulevard. Odpoledne volno k odpočinku, návštěvě muzejí, akvária,
procházkám, posezením a koupání na plážích Černého moře.
9. den: Po snídani odjezd z Batumi směrem zpět do Tbilisi. Průjezd vinařskou oblastí, kde se zastavíme v jednom z typických
gruzinských vinných sklepů a seznámíme se s unikátní metodou výroby gruzínského vína, které budeme moci i ochutnat.
Odpolednedo návštěva starověkého hlavního města a centra
náboženství Gruzie Mccheta, kde navštívíme památky pod
ochranou Unesco: kostel Jvari ze 6. stol. a katedrálu Svetitskhoveli z 11. stol. Večer příjezd do Tbilisi na ubytování. Fakultativně večeře v Gruzínské restauraci s ukázkami gruzínské
hudby a tance.
10. den: Brzy ráno transfer na letiště a odlet z Tbilisi do Prahy,
Vídně nebo Košic.

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 125]

BrAZÍLiE • PEru

VELKÝ OKRUH
BRAZÍLIÍ
rio de Janeiro • vodoPádY iguaÇù •
manaus • amaZonie • saLvador
de bahia • Praia do Forte
• Letecky z Prahy a Vídně.
• Zájezd s českým průvodcem.
1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Brazílie (s přestupem).
2. den: Přílet a ubytování v městě Rio de Janeiro. Možnost
koupání na pláži a návštěva čtvrti Copacabana.
3. den: Půldenní výlet na vrchol Corcovado se známou sochou Krista. Z jedné z nejstarších čtvrtí Ria – Cosme Velho
vyjedeme pozemní lanovkou pralesem, který obklopuje celé
okolí Ria. Od monumentální sochy Krista se otvírají nádherné
pohledy na všechny strany Ria i ostrůvky rozeseté v oceánu.
Odpoledne volno – odpočinek, koupání.
4. den: Půldenní výlet na další ze symbolů Ria – Cukrovou
homoli. Od krásné pláže Vermelha ve čtvrti Urca vyjedeme
lanovkou k mezistanici pod vrcholem. Odtud je možné vidět
nejen město, ale i na vrchol homole. Poté budeme pokračovat
další částí lanovky na samotný vrchol, kde nás čeká nezapomenutelný výhled známý z pohlednic a fotografií z Ria.
5. den: odjezd na letiště, odlet a ubytování ve Foz do iguacu.
6. den: Prohlídka vodopádů iguacu z brazilské strany. Vodopády Iguacu – 275 vodopádů a kaskád padajících do hloubky až 80
metrů v tzv. Ďáblově chřtánu. nejrozsáhlejší vodopády na světě – širší než Viktoriiny a vyšší než Niagara – nabízí dramatický
pohled na masu hřmící vody, působivou vodní mlhu protkanou
nesčetnými duhami s kouzelnou scenérie okolní přírody.
7. den: Prohlídka vodopádů iguacu z argentinské strany. Přejezd
do argentiny a procházka pralesem v národním parku iguacu.
Dostaneme se ke spodní části vodopádu Salto Floriano, výtahem se vyvezeme k vyhlídce na vodopády. Poté nás čeká Gran
Aventura Tour. Nejprve se projedeme pralesem (pozorování zvířat a exotických rostlin). Poté starou indiánskou stezkou se dostaneme k břehu řeky, odkud se vydáme speciálně postavenou
lodí proti proudu řeky Paraná co nejblíže k hřmícím vodopádům
iguacu. odpoledne návrat do hotelu, nocleh.
8. den: ráno transfer na letiště ve Foz do iguacu, odlet a ubytování v městě Manausu.
9. den: Ráno transfer do přístavu v Manausu a odjezd lodí
k soutoku řek Rio Negro a Rio Solimoes. Unikátní úkaz – obě
řeky tečou několik kilometrů vedle sebe a jejich vody se nesmíchají. Pokračování lodí po Amazonce do místa ubytování
v oblasti Amazonského pralesa. Po obědě volno – procházka
po okolí. Po setmění noční pozorování kajmanů. Nocleh v Eco
Lodge v pralese.
10. den: Po snídaní celodenní výlet v Amazonském pralese. Dopoledne trekking – poznávání místních zvířat a rostlin. Po obědě prohlídka domorodců a jejich obydlí. Nocleh v Eco Lodge.
11. den: Po snídani návrat lodí do Manausu. Po ubytování odpolední polodenní prohlídka města – palác Rio Negro a Ama-

Č. zájezdu
BRA0902

Termín
02. 09.–18. 09.

Cena
99.700 Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu do Brazílie a zpět vč. tax
• vnitrostátní lety v Brazílii
• veškeré transfery v Brazílii
• 3× ubytování v Riu ve 3* hotelu se snídaní
• 3× ubytování v iguacu ve 4* hotelu se snídaní
• 2× ubytování v ekohotelu v povodí Amazonky
s plnou penzí
• 2× ubytování v Manausu ve 3* hotelu se snídaní
• 2× ubytování v Salvadoru ve 3* hotelu se snídaní
• 2× ubytování na Praia do Forte ve 3* hotelu se snídaní
• transfery z letiště do hotelu a zpět
• výlet na Corcovado
• výlet na Cukrovou homoli
• výlet na argentinskou stranu vodopádů
• výlet na brazilskou stranu vodopádů
• výlety dle programu v Amazonii
• asistenci místních průvodců
• služby českého průvodce (při účasti min. 10 osob)
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 15.000 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 2.023 Kč

zonské divadlo, které je nejhezčí operní budovou Jižní Ameriky. Nocleh v Manausu.
12. den: Po snídani transfer na letiště v Manausu. Odlet a ubytování v Salvadoru da Bahia. Volno – odpočinek.
13. den: Po snídani prohlídka historické části Salvadoru da
Bahia, který je koloniální metropolí Brazílie. Do roku 1763 byl
hlavním městem Brazílie. Velkou atrakcí je nejhezčí brazilské
náměstí Largo do Pelourinho. Prohlédneme si také historický
kostel Sao Francisco, jehož vnitřní výzdoba je nazývána „symfonií zlata“. Odpoledne možnost koupání u moře.
14. den: Po snídani transfer do Praia do Forte – letoviska ležícího na Kokosovém pobřeží v brazilském státu Bahia. Odpoledne volno a koupání.
15. den: Celodenní pobyt u pláže, odpočinek, koupání v moři.
16. den: Po snídani transfer na letiště v Salvadoru da Bahia.
Odlet z Brazílie.
17. den: Přestup v Evropě a přílet do Prahy/Vídně.

[ 126] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

TO NEJLEPŠÍ Z PERU
Lima • arequiPa • coLca vaLLeY •
cruZ deL condor • chiwaY • cuZco •
machu Picchu • sacred vaLLeY •
Pisac • oLLantaYtambo • Puerto
MALDONADO
• Letecky z Prahy a Vídně.
• Zájezd s českým průvodcem.
1. den: Ráno odlet z Prahy/Vídně do Limy (s přestupem).
2. den: Ráno přílet do Limy, přestup a odlet do jednoho z typických koloniálních měst Peru – Arequipy. Po příletu a ubytování
odpočinek. Odpoledne prohlídka města na úpatí And – tzv. Bílého města. Návštěva kláštera sv. Kateřiny otevřeného po 400
letech i pro turisty. Projdeme typické čtvrti Yanahuara s krásným výhledem na město a jeho okolí, kterému dominují masivy
vulkánů Misty, Chachany a Pichu-Picchu. Nocleh v Arequipě.
3. den: Po snídani odjezd do hor. Pojedeme krajinou se zasněženými vulkány, pampami a původními vesnicemi až do údolí
Colca Valley. Zastavíme v národní rezervaci Aguada Blanco –
domovině lam guanaco, alpaky nebo vicuní. Poté pokračujeme
podél kráteru Chucura Volcano až k vyhlídce Mirador de los
Andes ve výšce 4.900m. n. m. s jedinečným pohledem na okolní Andy. Přejedeme a ubytujeme se v městě Chiway. Odpoledne možnost koupání v termálních pramenech.
4. den: Ráno odjezd na vyhlídku Kříž kondora – Mirador Cruz
del Condor – jedno z nejkrásnějších míst andského pohoří.
Z místa je možné spatřit největšího ptáka na světě– kondora.
Z výhlídky zároveň lze vidět jeden z nejhlubších kaňonů na
světě (hloubka 4.160 m). Cesta údolím Colca nabízí pohled na
koloniální vesničky, terasovité políčka, ale také masívy vulkánů. Odpoledne návrat a ubytování v Arequipě. Večer volno –
procházka po městě.
5. den: Ráno odlet a ubytování v Cuscu. Navštívíme nejvýznamnější památky města – katedrálu i chrám slunce Koricancha. Odpoledne nás čeká výlet v okolí Cusca. Tambomachay – ruiny s dochovanými vodními fomtánami, náboženské
centrum Kenko a pevnost Sacsayhuaman – jedna z největších
inckých staveb. Nocleh v Cuscu.
6. den: Celodenní výlet do Sacred Valley – nejposvátnějšího
území říše inků. dopoledne návštěva Pisacu – malebného města proslaveného svými trhy a koloniálním chrámem. Přejezd do
vesnice Ollantaytambo – nejzachovalejší ukázkou inckého urbanismu. Projdeme chrámovou oblast s úžasnými kamennými
stavbami a šesti obrovskými monolity tvořícími Chrám slunce.
Poté přejezd na vlak do Aguas Calientes – vesnice nacházející
se pod Machu Picchu. Ubytování a večerní procházka vesnicí.
7. den: Brzy ráno odjezd autobusem k areálu Machu Picchu.
Prohlídka slavných ruin inckého osídlení umístěné mezi vrcholky hor s nezapomenutelným výhledem do údolí. Možnost
výstupu na vrchol Huayna Picchu tyčící se nad inckým městem.
(Stoupání i klesání je náročné – je třeba dobrá fyzická kondice).
Odpoledne návrat do údolí střediska Aguas Calientes – vy-

Na tyto zájezdy nelze uplatnit žádné slevy.

LAOS • KAMBODžA

Č. zájezdu
PER1116

Termín
16. 11.–27. 11.

Cena
79.700Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu do Peru a zpět
• letištní taxy
• přelety v Peru
• transfery z letiště do hotelu a zpět
• 6× ubytování se snídaní ve 3* hotelech
• 3× ubytování v Eco Lodge v Amazonii s plnou penzí
• výlety a pozemní dopravu v Peru dle programu
• služby místních průvodců v Peru
• služby českého průvodce (při min. 10 účastnících)
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 9.700Kč
• vstupy v Peru cca 200 $
• cestovní pojištění 2.023Kč
zvednutí zavazadel. Krátká procházka po místním tržišti. Odjezd vlakem do Ollantaytamba – transfer do hotelu v Cuscu.
8. den: Ráno transfer na letiště a odlet do amazonské oblasti
Peru do Puerto maldonado. Po příletu přejezd do inkaterra
Lodge – Motýlí dům. Poté odjezd do přístavu a dále lodí k ubytování v ecohotelu v pralese. Odpoledne výlet do rezervace Inkaterra plné netypických rostlin a zvířat. Večer plavba lodí po řece
Madre de Dios, z ní je možné vidět nejlépe noční život v džungli.
Návrat a večeře v hotelu. (Program pobytu v Amazonii se může
měnit podle aktuálních povětrnostních podmínek.)
9. den: Po snídani se vydáme do pralesa na Canopy tour a uvidíme
přírodu z korun stromů. Vystoupáme na 29 metrů vysokou věž
a budeme procházet po závěsných můstcích mezi osmi pozorovacími základnami. Z nich je nejlepší výhled na místní zvířata a rostliny. Po obědě v hotelu se projedeme lodí po jezeru Sandoval. Poté
se vydáme na krátkou procházku pralesem až k jezeru, které je
zapomenutým světem. Možnost projížďky v kanoi, ze které lze
vidět mnoho živočichů včetně jednoho z nejexotičtějších ptáků
typických pro tuto oblast – huasínů. Návrat do hotelu na večeři.
10. den: Dopoledne výlet podél řeky Madre de Dios k říčnímu
ostrovu. Během procházky jde vidět nejlépe místní ekosystém včetně života opic. Návrat do hotelu na oběd. Odpoledne
uvidíme jak pracuje asociace inkaterra při výzkumu a ochraně
zdejšího prostředí. Návrat do hotelu na večeři. Večerní vyjížďka v kanoi a pozorování aligátorů.
11. den: Po snídani odjezd lodí proti proudu řeky Madre de
Dios. Transfer z přístavu do Motýlího domu a poté na letiště.
Odpoledne odlet do Limy, přestup a odlet do Evropy.
12. den: Přestup v Evropě do Prahy/Vídně – příjezd odpoledne.

Na tyto zájezdy nelze uplatnit žádné slevy.

LAOS A KAMBODŽA
Luang Prabang • řeka mekong •
JeskYně Pak ou • sLoní vesnice •
vodoPádY kuang si • vang vieng •
JeZero nam ngum • vientiane •
siem reaP • chrám angkor wat •
Phnom Penh • sihanoukviLLe
• Letecky z Prahy a Vídně
• Zájezd s českým průvodcem
1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Luang Prabang (let s přestupy).
2. den: Přílet do Luang Prabang ubytování v hotelu. Procházka
po Luang Prabang, které je jedním z nejzachovalejších tradičních měst v jihovýchodní Asii.
3. den: Po snídaní navštívíme chrámy Wat Sene a Wat Xiengthong – ukázka laoské architektury. Poté poplujeme proti
proudu řeky Mekong. Dostaneme se do tajemné jeskyně Pak
Ou s tisíci Buddhovými sochami. Zastavíme se ve vesnici Ban
Xanghai – známé výrobou rýžového vína. Vrátíme se do Luang
Prabang a národního muzea v Královském paláci. Vystoupáme
na kopec Phousi, kde zažijeme západ slunce s výhledem na
město. Večer navštívíme místní trhy.
4. den: Brzy ráno uvidíme unikátní rituál, při němž buddhističtí
mniši dostávají jídlo od místních lidí. Po snídaní se vydáme do
Sloní vesnice. Čeká nás projížďka na slonech do džungle. Poté zamíříme k vodopádům Kuang Si – možnost koupání v tyrkysovém
bazénu pod vodopády. Dále zastavíme v místních vesnicích etnických menšin s tradičními řemesly. Návrat do Luang Prabang.
5. den: Po snídani odjedeme do města Vang Vieng a jeho okolí
je proslulé krásnou přírodní scenérií a vápencovými skalami
podél břehů řeky. Oblíbené je sjíždění vody na kajaku a prohlídka jeskyně Tham Jang. Nocleh ve Vang Vieng.
6. den: Po snídani odjezd do města Vientiane. Zastavíme se
u největšího jezera Laosu Nam Ngum – možnost projížďky po
vodě. Dále nám místní obyvatelé ve vesnici Ban Keune ukážou
výrobu populární Lao whisky. Večer příjezd na ubytování do
Vientiane.
7. den: Po snídani nás čeká prohlídka hlavního města Laosu
Vientiane – chrámy Wat Sisaket, Wat Simuang, Wat Prakeo
nebo Presidentský palác. Poté navštívíme památník Patuxay – nazývaný Vítězným obloukem Vientiane a stúpu That
Luang. Nocleh ve Vientiane.
8. den: Ráno transfer na letiště a odlet do Siem Reap. Odpoledne vyrazíme do areálu Angkor se stovkami chrámů z období kmérské říše. Začneme prohlídkou budov Ta Prohm, které
jsou obklopené džunglí. Procházka areálem Angkor. Navečer
návrat do hotelu.
9. den: Celodenní prohlídka chrámového areálu Angkor. Nevynecháme komplex Angkor Thom a ústřední chrám Bayon
Temple s bohatou reliéfní výzdobou. Dále uvidíme Sloní terasu a Terasu malomocného krále a hinduistický chrám Phimeanakas. Odpoledne projdeme největší a nejzachovalejší chrám
Angkor Wat. Večer návrat do Siem Reapu.

Č. zájezdu
LAK0313

Termín
Cena
13. 03.–25. 03. 65.700Kč

Program
základní

LAK0313

13. 03.–29. 03. 69.700Kč

s pláží

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu z Prahy/Vídně do Laosu vč. tax
• leteckou přepravu z Kambodže do Prahy/Vídně vč. tax
• leteckou přepravu z Laosu do Kambodže vč. tax
• 10× ubytování ve 2lůžkových pokojích ve 3* hotelech
• dopravu, výlety a všechny vstupy dle programu
• 10× snídani
• služby místních anglicky mluvících průvodců
• služby českého průvodce (při účasti min. 10 osob)
PRODLOUŽENÍ O POBYT NA PLÁŽI ZAHRNUJE:
• 4× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• transfer Phnom Penh–Sihanoukville a zpět
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 8.900Kč
(prodloužený program 13.900Kč)
• vyřízení víz Laos a Kambodža cca 2.000Kč
• ubytování na pláži ve 4* hotelu 4.000Kč
• ubytování na pláži v 5* hotelu 6.000Kč
• komplexní cestovní pojištění 2.023Kč

10. den: Ranní pozorování východu slunce nad chrámem Angkor Wat. Po snídani odjezd k jezeru Tonle Sap, projížďka na
lodi kolem plovoucí vesnice Choueng Kneas. Odpoledne návrat do Siem Reapu a možnost návštěvy nočního trhu.
11. den: Dopoledne transfer na letiště a odlet do Phnom Penh.
Odpoledne prohlídka míst věnovaných
neblahému období vlády Rudých Kmérů – muzeum polpotovské genocidy ve věznici Tuol Sleng a památník Killing Fields
s hromadnými hroby za městem. Nocleh v Phnom Penh.
12. den: Po snídani pokračujeme v prohlídce města Phnom
Penh. Navštívíme Královský palác a Stříbrnou pagodu. Odpoledne procházka městem, možnost nákupů. Večer odlet do
Prahy/Vídně.
13. den: Přílet do Prahy/Vídně.
Prodloužení o pobyt na pláži:
12. den: Odpoledne přesun z Phnom Penh do přímořského letoviska Sihanoukville, ubytování v hotelu u pláže.
13.–15. den: Pobyt a relax na plážích Jihočínského moře v Sihanoukville s možností fakultativních výletů do okolí nebo lodních výletů na některý z nedalekých ostrovů, mezi nimž jsou
nejoblíbenější Bambusový ostrov Koh Russay nebo Koh Rong
s krásnými plážemi.
16. den: Odpoledne transfer zpět do Phnom Penhu a večer
odlet z Kambodže.
17. den: Po poledni přílet do Prahy/Vídně.
Všechny zájezdy do exotiky je možno zajistit i individuálně
s využitím místních průvodců v libovolném termínu.

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 127]

KAMBODžA • ViETNAM

ANGKOR WAT
A KOUPÁNÍ V KAMBODŽI
Phnom Penh • siem reaP • angkor •
angkor thom • baYon temPLe •
angkor wat • JeZero tonLe saP •
ta Prohm • sihanoukviLLe
1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Phnom Penhu (s přestupem
v Dubaji).
2. den: Večer přílet do Phnom Penhu, transfer do hotelu, ubytování.
3. den: Celodenní prohlídka hlavního města Kambodži Phnom
Penh – návštěva Královského paláce vystavěného roku 1866 na
okraji starého města, kde dodnes sídlí král a jeho rodina. Dále
Stříbrná pagoda s podlahou pokrytou 5.000 stříbrnými dlaždičkami, ve které je uložen i národní poklad – 90 kg zlatý Budha
zdobený 2.086 diamanty. Návštěva jednoho z nejhezčích chrámů
ve městě Wat Phnom Temple. Odpoledne prohlídka Národního
muzea nebo muzea polpotovské genocidy ve věznici Tuol Sleng
včetně památníku Killing Fields s hromadnými hroby za městem.
4. den: Ráno odjezd do Siem Reapu – po cestě návštěva městečka Skoun s místní specialitou smaženými pavouky. Dále pak
zastávka v chrámovém komplexu Sambor Prei Kub a na starém
mostě Naga Bridge. Navečer příjezd a nocleh v Siem Reapu.
5. den: Celodenní prohlídka areálu Angkor se stovkami chrámů z období kmérské říše. Prohlídku zahájíme návštěvou komplexu Angkor Thom, původně čtvercového královského města
s impozantními rozměry 3 × 3km. Projedeme jižní bránou South Gate, před níž budeme obdivovat balustrádu mostu, kterou
tvoří sousoší 54 bohů a 54 démonů a prohlédneme si ústřední
chrám Bayon Temple s bohatou reliéfní výzdobou a neuvěřitelným množstvím vytesaných obřích tváří. Dále uvidíme Sloní terasu a Terasu malomocného krále a hinduistický chrám
Phimeanakas. Odpoledne projdeme největší a nejzachovalejší
chrám Angkor Wat s množstvím galerií se sloupovím a bohatým zdobením, pavilony, nádvořími i chrámy ve věžích.
6. den: Brzy ráno odjezd do areálu Angkor a pozorování východu slunce nad chrámem Angkor Wat. Návrat do hotelu na sní-

Č. zájezdu
KAM0217

Termín
17. 02.–02. 03.

Cena
53.700Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu z Prahy/Vídně do Kambodže
a zpět vč. tax
• leteckou přepravu ze Siem Reapu do Sihanoukville
vč. tax
• 11× ubytování ve 2lůžkových pokojích ve 3* hotelech
• 11× snídani
• dopravu, výlety a všechny vstupy dle programu
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 9.700 Kč
• vyřízení víz Kambodža cca 1.000Kč
• ubytování na pláži ve 4* hotelu 4.000Kč
• ubytování na pláži v 5* hotelu 6.000Kč
• komplexní cestovní pojištění 1.323Kč
(plnění při stornu do 40.000 Kč), 2.023Kč
(plnění při stornu do 80.000Kč)
dani a poté odjezd k jezeru Tonle Sap, projížďka na lodi kolem
plovoucí vesnice Choueng Kneas. Odpoledne návrat do Siem
Reapu a volno k odpočinku nebo individuálně možnost návštěvy centra města Siem Reap s nočním trhem i slavnou ulicí Pub
Street plnou restaurací a barů.
7. den: Dopoledne zakončíme prohlídku areálu Angkor návštěvou chrámu Ta Prohm sevřeného v zajetí džungle. Je to jediný chrám, kde cítíte sílu přírody, která pohltila kdysi dávnou
a mocnou civilizaci. Staleté stromy prorůstají chrámy a bortí
vznešené stavby. Procházka areálem chrámu a před polednem odjezd na letiště a odlet do Sihanoukville, turistického
centra na jižním pobřeží Kambodže.
8.–12. den: Pobyt a odpočinek na plážích Jihočínského moře
v Sihanoukville. Možnost výletů do okolí i na lodi – doporučujeme výlet na ostrovy Koh Russay nebo Koh Rong.
13. den: Dopoledne rozloučení s Jihočínským mořem a odpoledne odjezd ze Sihanoukville do Phnom Penh. K večeru příjezd na letiště, odbavení a pozdě večer odlet do Dubaje.
14. den: Ráno přílet do Dubaje, přestup a po poledni přílet do
Prahy/Vídně.

[ 128] Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130)

VIETNAM

císařské památky a koupání
saigon • hue • danang • hoian •
ostrov Phu quoc
1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Saigonu (s přestupem).
2. den: Večer přílet (vyřízení víz) a přejezd na hotel v Saigonu.
3. den: Dopoledne odpočinek v Saigonu. Po poledni transfer
na letiště. Odlet a ubytování ve městě Hue.
4. den: Celodenní prohlídka města Hue. Po snídani dračími loděmi poplujeme po Voňavé řece k sedmipodlažní osmiúhelníkové pagodě Thien Mu – jedno z nejvýznamnějších center buddhistů ve Vietnamu. Poté navštívíme Císařské město, Hrobku
císařů Tu Duc a královskou hrobku Khai Dinh – rozsáhlé areály
s nádhernými bohatě zdobenými chrámy, sochami mandarínů
a slonů, zahradami i jezírky. Nocleh v Hue.
5. den: Po snídani odjezd do města Danangu, v něm si prohlédneme muzeum čamské kultury a slavnou čínskou pláž. Poté
nás čeká cesta do Mramorových hor. Navečer příjezd a ubytování v městě Hoi An.
6. den: Dopoledne prohlídka pohádkového města Hoi An často nazývaného Benátkami Vietnamu. Projdeme se starobylou
historickou částí s kupeckými domy, čínskými chrámy či úzkými uličkami s barevnými lampiony a fáborami. Volné odpoledne – procházka města nebo odpočinek u pobřeží Jihočínského
moře. Nocleh na pobřeží.
7. den: Ráno transfer na letiště v Danangu, odlet do Saigonu
přestup na let na ostrov Phu Quoc. Odpoledne ubytování v hotelu u pláže. ostrov Phu quoc je přírodním rájem s křišťálově
průzračnou vodou s bílým pískem. Teplota vody se pohybuje
okolo 26–28 °C. Místo je vyhlášené svými mořskými produkty,
rybí omáčkou, pepřem a perlami. Volný program – odpočinek,
koupání.
8.–12. den: Pobyt na ostrově Phu quoc – koupání, odpočinek
a možnost výletů po ostrově nebo na okolní ostrůvky (potápění, šnorchlování aj.).
13. den: dopoledne dokončení pobytu na ostrově Phu quoc.
Odpoledne transfer na letiště a odlet do Saigonu. Večer přílet
a ubytování v Saigonu.

Na tyto zájezdy nelze uplatnit žádné slevy.

VIETNAM

Č. zájezdu
VN0202

Termín
02. 02.–16. 02.

Cena
59.700Kč

VN1108

08. 11.–22. 11.

59.700Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu do Vietnamu a zpět
vč. letištních tax
• leteckou přepravu ve Vietnamu: Saigon–Hue,
danang–saigon, saigon–Phu quoc, Phu quoc–saigon
• 12× ubytování ve 2lůžkových pokojích ve 3* hotelech
• 12× snídaně
• dopravu, výlety a všechny vstupy dle programu
• transfery letiště–hotel–letiště
• služby místních průvodců v Saigonu, Hue,
Danangu a Hoi Anu
• služby českého průvodce (při min. účasti 10 osob)
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 8.900 Kč
• vyřízení víz cca 2.000Kč
• komplexní cestovní pojištění 1.323Kč
14. den: Dopoledne volno v Saigonu. Odpoledne prohlídka
hlavního centra jižního Vietnamu – Prezidentský palác, válečné muzeum, katedrála, poštovní budova, radnice a tržiště.
Večer odlet do Dubaje.
15. den: Přílet do Dubaje, přestup na let do Prahy/Vídně –
přílet okolo poledne.

Na tyto zájezdy nelze uplatnit žádné slevy.

OKRUH VIETNAMEM
cesta za romantikou

hanoi • haLong baY • hue • danang •
mramorové horY • hoi an • saigon •
DELTA MEKONGU
1. den: Odpoledne odlet z Prahy/Vídně do Vietnamu (s jedním
přestupem).
2. den: Večer přílet do Hanoje, transfer do hotelu. Ubytování
v centru Hanoje.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka Hanoje – začneme
návštěvou Ho Chi Minhova pamětního komplexu: Mauzuoleum, Prezidentský palác, Pagoda na jediném sloupu, která je
postavena na jediném betonovém sloupu a je jedním z nejpůsobivějších chrámů Vietnamu. Poté prohlídka Chrámu literatury věnovaného Konfuciovi. Zde se nachází Císařská akademie – vietnamská první národní univerzita. Chrám literatury je
vzácným projevem vietnamské úcty ke vzdělání a k literatuře
obecně. Pokračujeme procházkou kolem jezera Hoan Kiem
s chrámem a Želví věží, podíváme se na katedrálu sv. Josefa
a poté historické centrum města. Fakultativně možnost návštěvy slavného vietnamského Vodního loutkového divadla
s tisíciletou tradicí. Večer možnost individuálních procházek
historickou čtvrtí Starého města, kde se zastavil čas.
4. den: Ráno odjedeme z Hanoje na dvoudenní výlet, který
bude jistě vrcholem naší cesty. Navštívíme Dračí zátoku Halong Bay zařazenou mezi nejvýznamnější přírodní divy světa
a pod ochranou Unesco. Nalodíme se na výletní loď, kde se
ubytujeme ve dvoulůžkových kajutách a vyrazíme na plavbu
po zálivu. Ohromí nás nádherné přírodní scenérie tisíců vápencových ostrůvků, které vystupují z vody a vytváří úžasnou
kulisu. Při obědě na lodi si pochutnáme na čerstvě ulovených
mořských plodech. Odpoledne budeme pokračovat dále
k proslulé pláži Titop. Pokud nám počasí dovolí, vyjdeme na
vrcholek hory, která se zde tyčí nad mořem a vychutnáme si
okouzlující výhledy na záliv Halong při západu slunce. Večeře
a nezapomenutelný nocleh na palubě výletní lodi.
5. den: Hned po probuzení budeme moci přímo na palubě lodi
absolvovat cvičení Thai Chi a obdivovat okouzlující scenérie
skalnatých krasových věží vyrůstajících ze zelených vod moře.
Po snídani se vydáme malými loděmi na návštěvu jednoho
z ostrovů s rozsáhlou krasovou jeskyní, možnost projížďky na
kajacích či koupání. Okolo poledne návrat do přístavu a cesta
zpět do Hanoje. Po cestě ještě krátká zastávka k návštěvě typické vesnice, kde se vyrábí keramika – Dong Trieu. Návrat do
Hanoje, transfer na letiště a odlet do Hue.
6. den: Celodenní prohlídka města Hue a jeho okolí. Ranní
návštěva sedmipodlažní osmiúhelníkové pagody Thien Mu,
jejíž původ sahá do počátku 17. století a je jedním z nejvýznamnějších center budhistů ve Vietnamu. Poté se nalodíme na
tzv. dračí lodě a poplujeme po Voňavé řece – Perfume River.
Dále navštívíme dvě z nejkrásnějších mauzoleí v oblasti Hue –
Hrobku císařů Tu Duc a královskou hrobku Khai Dinh. Jedná se
o rozsáhlé areály s nádhernými bohatě zdobenými chrámy,
sochami mandarinů a slonů, zahradami i jezírky. Odpoledne
navštívíme Císařské město, ze které dynastie Nguyen vládla

Č. zájezdu
VT0401

Termín
01. 04.–12. 04.

Cena
49.970Kč

VT1108

08. 11.–19. 11.

49.970Kč

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu do Vietnamu a zpět
vč. letištních tax
• leteckou přepravu ve Vietnamu vč. tax
• 8× bytování ve 2lůžkových pokojích ve 3–4* hotelech
• 1× ubytování ve 2lůžkové kajutě na lodi v Halong Bay
• dopravu, výlety a všechny vstupy dle programu
• 9× snídani
• 3× oběd a 1× večeři dle programu
• služby místních anglicky mluvících průvodců
• služby českého průvodce (při účasti min. 10 osob)
PŘÍPLATKY:
• jednolůžkový pokoj 8.900kč
• vyřízení víz cca 2.000Kč
• komplexní cestovní pojištění vč. storna 1.323Kč
Vietnamu od roku 1802–1945. Ubytování v Hue.
7. den: Ráno odjezd z Hue přes průsmyk Hai Van Pass, odkud
budeme mít krásný výhled na Jihočínské moře a okolní kopce
s bohatou vegetací a rýžovými políčky. Zastávka v Lang Co. Ve
městě Danang navštívíme fascinující muzeum čamské kultury
a slavnou čínskou pláž a poté již budeme pokračovat do Mramorových hor. Procházkou projdeme oblastí neuvěřitelně bohatou na zdobené chrámy, pagody a další posvátná místa ukrývaná mezi kopci i v hlubokých jeskyních. Odpoledne odjezd na
pobřeží k městu Hoi An a ubytování v hotelu na pobřeží.
8. den: Návštěva okouzlujícího města Hoi An, kdysi jednoho
z nejvýznamnějších mezinárodních přístavů v jihovýchodní
Asii a dnes asi nejlépe zachovaným městečkem zapsaným na
seznam Unesca od roku 1999. Projdeme se starobylou historickou částí města s kupeckými domy, úzkými uličkami a čínskými
chrámy, navštívíme 400 roků starý Japonský most, který je
hlavní památkou města a budeme obdivovat pestrou výzdobu
uliček s všudypřítomnými barevnými lampióny a fáborami. Poté
navštívíme místní farmu ve vesnici Tra Que, kde se seznámíme
s místním zemědělstvím a kde bude i oběd připravovaný místními obyvateli složený ze spousty místních specialit. Odpoledne
individuální volno k odpočinku na pobřeží Jihočínského moře.
9. den: Dopoledne volno, odpočinek, koupání. Odpoledne transfer
na letiště do Danangu a odlet do Saigonu. Po příletu přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu, ubytování v centru Saigonu.
10. den: Po snídani odjezd do delty řeky Mekong. Program začne v My Tho plavbou povodím Mekongu na typických lodích
kolem ostrovů draka, fénixe, želvy a jednorožce. Zastávka na ostrovech k návštěvě místní dílny, kde můžeme pozorovat výrobu
rýžových produktů, kokosového cukroví aj., k návštěvě farmy na
pěstování tropického ovoce s jeho ochutnávkou i návštěvě medové farmy, ke ochutnáme místní produkty z medu. Projížďka
po menších kanálech řeky, kde si budeme moci vychutnat krásy
okolní krajiny. Uvidíme tradiční obydlí v deltě řeky Mekong postavená ze dřeva a palmových listů a budeme moci pozorovat
každodenní aktivity místních zemědělců. Po projížďce povodím
řeky zastávka na oběd, kde ochutnáme místní speciality. Po
obědě návrat zpět do Saigonu na ubytování. Celodenní program
zakončíme na jednom z nejživějších krytých trhů v Saigonu – na
tržišti Ben Thanh, kde budeme mít možnost nákupů tradičních
předmětů a večerní procházka centrem Saigonu
11. den: Po snídani procházka centrem Saigonu, které je kombinací supermoderních staveb s historickými budovami a krásnými parky. Projdeme nejvýznamnější památky města – historickou budovu pošty, katedrálu Notre Dame, radnici, budovu opery.
Poté návštěva bývalého prezidentského paláce a Muzea války
s ukázkami válečné techniky i dalšími upomínkami vietnamské
války. Večer transfer na letiště a odlet ze Saigonu.
12. den: Po přestupu pokračování letem do Evropy a odpoledne přílet do Prahy/Vídně.

Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh a storna (viz str. 130) [ 129]

worldwide
na českém trhu

Komplexní cestovní pojištění v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)

HolidayDomestic

HolidayEasy

HolidayPass

Česká republika

Evropa

Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník
Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel
Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

180 000
100 000
18 000

2 400 000
24 000
120 000

5 400 000
24 000
120 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

200 000
100 000

400 000
200 000

18 000

1)

2 000 000
1 000 000

30 000
10 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

6 000 000
3 000 000
200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu
Stornopoplatky
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená
Vysvětlivky:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

5 000
5 000
25 000

4)

30 000 - 50 000
50 000
8 000

2)

5)

10 000 - 80 000
50 000
20 000

6)

3)
5)

7)

spoluúčast 500 Kč
5 000 Kč za každých 12 hodin
1 000 Kč za každých 6 hodin
spoluúčast 20 %
spoluúčast 10 - 20 %
1 000 Kč za den
2 000 Kč za den

Cena pojištění za osobu

HolidayDomestic

HolidayEasy

HolidayPass

Česká republika

Evropa

Celý svět

1 den

80 Kč

do 3 dní
do 4 dní

116 Kč
96 Kč

do 7 dní

290 Kč

do 10 dní
do 24 dní

158 Kč

storno 30 000
storno 50 000

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ERVpojistovna.cz

490 Kč
890 Kč

storno 10 000

490 Kč

storno 20 000

590 Kč

storno 20 000
storno 30 000

903 Kč
1 190 Kč

storno 40 000

1 323 Kč

storno 80 000

2 023 Kč

SEZNAM ZÁJEZDŮ DLE TERMÍNŮ
TERMÍN
02.02.–16.02.
09.02.–11.02.
15.02.–22.02.
17.02.–02.03.
13.03.–25.03.
13.03.–29.03.
18.03.–25.03.
29.03.–02.04.
01.04.–12.04.
25.04.–30.04.
26.04.–01.05.
27.04.–30.04.
03.05.–08.05.
04.05.–06.05.
04.05.–08.05.
04.05.–08.05.
05.05.–08.05.
05.05.–08.05.
05.05.–08.05.
05.05.–12.05.
06.05.–13.05.
07.05.–11.05.
08.05.–15.05.
11.05.–13.05.
15.05.–20.05.
15.05.–27.05.
16.05.–26.05.
17.05.–20.05.
22.05.–29.05.
22.05.–01.06.
25.05.–27.05.
25.05.–01.06.
25.05.–03.06.
25.05.–03.06.
26.05.–27.05.
26.05.–27.05.
26.05.–02.06.
29.05.–03.06.
29.05.–03.06.
31.05.–03.06.
01.06.–10.06.
01.06.–10.06.
01.06.–10.06.
01.06.–10.06.
02.06.
02.06.–09.06.
02.06.–09.06.
02.06.–09.06.
03.06.–10.06.
03.06.–10.06.
03.06.–10.06.
04.06.–12.06.
04.06.–14.06.
06.06.–10.06.
06.06.–10.06.
06.06.–11.06.
07.06.–10.06.
07.06.–10.06.
07.06.–10.06.
07.06.–17.06.
08.06.–10.06.
08.06.–17.06.
09.06.–14.06.
09.06.–16.06.
09.06.–17.06.
09.06.–20.06.
10.06.–17.06.
12.06.–17.06.
12.06.–19.06.
12.06.–19.06.
13.06.–24.06.
14.06.–17.06.
14.06.–17.06.
14.06.–21.06.
15.06.–18.06.
15.06.–22.06.
16.06.–19.06.
16.06.–23.06.
17.06.–27.06.
19.06.–25.06.
19.06.–26.06.
19.06.–26.06.
20.06.–24.06.
20.06.–30.06.
20.06.–30.06.
21.06.–24.06.
21.06.–24.06.
21.06.–25.06.
21.06.–28.06.
23.06.–30.06.
23.06.–30.06.
23.06–01.07.
23.06.–03.07.
24.06.–03.07.
29.06.–09.07.
29.06.–09.07.
29.06.–10.07.
30.06.–05.07.
30.06.–07.07.
30.06.–11.07.
01.07.–08.07.
01.07.–09.07.

NÁZEV ZÁJEZDU
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Vietnam – císařské památky a koupání
Karneval v Benátkách
Biblická Palestina a současný Izrael
Angkor Wat a koupání v Kambodži
Laos a Kambodža
Laos a Kambodža
Biblická Palestina a současný Izrael
Paříž a Versailles
Okruh Vietnamem
Řím nejen na víkend
Londýn nejen na víkend
Nejznámější termály Bük, Hévíz a Sárvár
Za vínem i auty Ferrari, Kaplickým a městy UNESCO
Benátky a zámek Miramare s koupáním
Paříž a Versailles
Rozkvetlé Holandsko
Mosela a Rýn
Paříž a Versailles – letecký víkend s programem
Praha a okolí – srdce Evropy a srdce země
Malta
Přírodní parky a památky Provence
Malága – město věčného léta
Biblická Palestina a současný Izrael
Budapešť – dunajský klenot
Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
Cesta po Španělském království
Cesta po Španělském království
Krásy a památky Saska
Velký okruh Sicílií
Velký okruh Řeckem
Po stopách Friedensreicha Hundertwassera
Portugalsko – země mořeplavců
Katalánsko a Barcelona
Perly Dalmácie a poklady UNESCO
Krakov – jagellonská perla s návštěvou Wieliczky
Osvětim, Krakov, Wieliczka
Katalánsko a Barcelona
Perly starobylé Anglie
Petrohrad – klenot na Něvě
Londýn a Harry Potter
Istrijský poloostrov
Korsika – ostrov rebelů
Palmová riviera
Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO
Železnicí UNESCO na Semmering a hrad Forchtenstein
Malta
Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO
Turistika a koupání na jihovýchodní Krétě
Biblická Palestina a současný Izrael
Mallorca – kouzelný ostrov
Turistika na Mallorce
Rychlovlaky napříč Itálií
Za poznáním Korfu a jižní Albánie
Paříž a Versailles
Ze slovinského Toskánska k vinicím u Jadranu
i smaragdové Soče
Řím nejen na víkend
Amsterodam – letecký víkend s programem
Srbsko a Bělehrad
To nejlepší z Bavorska
Pobaltí, Petrohrad a Finsko
Jižní Morava
Pobaltí, Petrohrad a Finsko
Lisabon a krásy atlantického pobřeží
Známá i neznámá Andalusie s koupáním
Národní parky Pobaltí a estonské ostrovy
Jihovýchodní Kréta
Sardinie
Vinice, palmy a jezera pod horskými štíty
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Slunná Kalábrie
Mallorca – kouzelný ostrov
Bavorský les, Šumava a Pasov
Krkonoše křížem krážem
Slunná Kalábrie
Korutanský kaleidoskop
Svatojakubská cesta
Z lázní Bled do Julských Alp a Lublaně
Bulharsko
Mallorca – kouzelný ostrov
Rumunsko
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Slunná Kalábrie
Bavorské královské zámky a Bodamské jezero
Bulharsko
Jihovýchodní Kréta
Benátky a zámek Miramare s koupáním
Dachstein a Schladmingské Taury
Porto – památky a víno
Slunná Kalábrie
Bulharsko
Provence s vůní levandule
Severní Svatojakubská cesta
Pobaltí, Petrohrad a Finsko
Pobaltí, Petrohrad a Finsko
Anglie–Skotsko–Wales
Anglie–Skotsko–Wales
Anglie–Skotsko–Wales
Sextenské Dolomity
Malta
Jihovýchodní Kréta
Zeměmi Beneluxu
Přírodní parky a památky Provence

let
bus
let
let
let
let
let
bus
let
let
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
bus
let
bus
let
let
bus
bus
bus
let
bus
let
bus,let
bus
let
bus
bus
bus
bus
let
bus
let
bus
bus
bus
bus
bus
bus
let
let
let
let
let
let
vlak,let
let
bus

128
67
117
128
127
127
117
30
129
68
10
102
73
67
30
27
49
31
84
99
32
23
117
100
68
24
24
47
72
116
63
15
22
104
96
96
22
11
123
11
104
32
81
25
66
99
25
115
117
17
16
69
112
30

bus

107

let
let
bus
bus
bus
bus
let
let
let
bus
let
let
bus
let
let
let
bus
bus
let
bus
let
bus
let
let
bus
let
let
bus
let
let
bus
bus
let
let
let
let
let
bus
let
bus,let
let
bus
bus
let
let
bus
bus

68
26
111
46
122
85
122
14
20
122
114
80
36
70
71
17
52
86
71
55
18
108
110
17
109
70
71
50
110
114
67
61
14
71
110
33
18
122
122
6
6
6
77
99
114
28
32

TERMÍN
02.07.–08.07.
02.07.–08.07.
02.07.–09.07.
03.07.–08.07.
03.07.–08.07.
03.07.–08.07.
03.07.–08.07.
04.07.–08.07.
04.07.–08.07.
04.07.–08.07.
04.07.–09.07.
04.07.–09.07.
04.07.–12.07.
04.07.–15.07.
05.07.–08.07.
05.07.–08.07.
05.07.–08.07.
05.07.–08.07.
05.07.–08.07.
05.07.–08.07.
05.07.–11.07.
05.07.–12.07.
06.07.–10.07.
06.07.–13.07.
06.07.–16.07.
08.07.–15.07.
08.07.–18.07.
09.07.–17.07.
10.07.–15.07.
10.07.–17.07.
10.07.–17.07.
11.07.–16.07.
11.07.–21.07.
11.07.–21.07.
12.07.–19.07.
13.07.–24.07.
14.07.–21.07.
15.07.–22.07.
17.07.–22.07.
17.07.–22.07.
18.07.–22.07.
19.07.–22.07.
20.07.–22.07.
20.07.–22.07.
20.07.–29.07.
21.07.–28.07.
21.07.–29.07.
21.07.–01.08.
22.07.–29.07.
22.07.–29.07.
23.07.–29.07.
23.07.–29.07.
24.07.–28.07.
24.07.–29.07.
24.07.–29.07.
24.07.–29.07.
24.07.–29.07.
24.07.–29.07.
24.07.–30.07.
24.07.–31.07.
25.07.–30.07.
25.07.–05.08.
26.07.–29.07.
29.07.–05.08.
29.07.–08.08.
31.07.–05.08.
31.07.–05.08.
31.07.–05.08.
31.07.–05.08.
31.07.–05.08.
01.08.–11.08.
02.08.–12.08.
03.08.–10.08.
03.08.–12.08.
04.08.–12.08.
04.08.–13.08.
05.08.–10.08.
05.08.–12.08.
05.08.–12.08.
07.08.–12.08.
07.08.–14.08.
08.08.–13.08.
08.08.–13.08.
09.08.–12.08.
09.08.–12.08.
11.08.–18.08.
11.08.–18.08.
11.08.–19.08.
11.08.–19.08.
11.08.–22.08.
12.08.–18.08.
12.08.–19.08.
12.08.–19.08.
13.08.–21.08.
15.08.–20.08.
15.08.–26.08.
16.08.–19.08.
16.08.–23.08.
17.08.–19.08.
17.08.–19.08.

NÁZEV ZÁJEZDU
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Julpské Alpy a jezera Bled a Bohinj
Utajené poklady východního Polska a Litva
Portugalsko – země mořeplavců
Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
Královský Londýn
Lago di Garda a opera ve Veroně
Za bernardýny, nejvyšší horou a nejdelším
ledovcem Evropy
Kyjev – město, kde se znovu psaly dějiny
Paříž a Versailles
Wellness pod Grossglocknerem
Řím nejen na víkend
Švýcarské železniční dobrodružství
Norsko – zlatá cesta severu
Mallorca – kouzelný ostrov
Adršpašské a Teplické skály
Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan
Korutany, jak je neznáte
Paříž a Versailles – letecký víkend s programem
Polské Tatry a Zakopané
Prázdniny na Oravě
Norsko – zlatá cesta severu
Norsko – zlatá cesta severu
Dolomity
Svět Pyrenejí
Madeira
Mallorca – kouzelný ostrov
Mallorca – kouzelný ostrov
Island – mezi ledovci, sopkami a horkými prameny
Lisabon a krásy atlantického pobřeží
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Slunná Kalábrie
Tatarstán
Bulharsko
Jihovýchodní Kréta
Slunná Kalábrie
Skotsko – fascinující rozmanitost
Bulharsko
Severská romance s lehkou turistikou
Ligurská riviéra
Ze subtropického Švýcarska k vrcholům
čtyřtisícovek
Tokajské dobrodružství v Uhrách a na Slovensku
Západní Čechy – lázeňský trojúhelník
a relikviář sv. Maura
Salcburk a Orlí hnízdo
Z Bojnice za zlatem a stříbrem
Katalánsko a Barcelona
Katalánsko a Barcelona
Přírodní parky a památky Provence
Jihovýchodní Kréta
Irsko – smaragdový ostrov
Skotsko – nádherné dobrodružství
Dánsko – ostrovní království
Dánsko – ostrovní království
Zámky na Loiře
Alpské parky a střediska rakousko-švýcarského pomezí
Petrohrad – klenot na Něvě
To nejlepší z Toskánska
Zámky na Loiře
Zámky na Loiře
Rumunsko
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Cesta za Etrusky
Mallorca – kouzelný ostrov
Severní Čechy – známé i neznámé krásy
Libereckého kraje
Mallorca – kouzelný ostrov
Mallorca – kouzelný ostrov
Nejkrásnější města, hory a jezera centrálního
Švýcarska
Německá Hanza a Dánsko
Okolo Ženevského jezera
Perly starobylé Anglie
Slovinsko – krajem ledovcových jezer k Jadranu
Jihovýchodní Kréta
Pobaltí, Petrohrad a Finsko
Normandie a Bretaň
Pobaltí, Petrohrad a Finsko
Národní parky Pobaltí a estonské ostrovy
To nejlepší z Gruzie
Grossglockner
Cestou polských králů
Severská romance s lehkou turistikou
Saas-Fee – perla švýcarských Alp
Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
Řím nejen na víkend
Švýcarské železniční dobrodružství
Chodsko – kraj pohádkových příběhů
Štýrsko – rakouské Toskánsko
Skvosty jižní Anglie
Skvosty jižní Anglie
Norsko – zlatá cesta severu
Skvosty jižní Anglie
Jihovýchodní Kréta
Norsko – zlatá cesta severu
Matterhorn
Norsko – zlatá cesta severu
Island – mezi ledovci, sopkami a horkými prameny
Londýn nejen na víkend
Mallorca – kouzelný ostrov
Pieniny, Tatry a Spišská gotická cesta
Litva-Lotyšsko-Estonsko
Nejen Alpy kolem Mariazell
To nejlepší se Solné komory a Berchtesgadenska
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11
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7
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7
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44
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10
17
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TERMÍN

NÁZEV ZÁJEZDU

DOPRAVA STR.

17.08.–24.08. Okolo Mont Blanc
bus
památky západní Ukrajiny
18.08.–23.08. UNESCO
bus
a východního Slovenska
19.08.–26.08. Mallorca – kouzelný ostrov
let
19.08.–29.08. Mallorca – kouzelný ostrov
let
20.08.–26.08. Davos – klenot Švýcarska nejen pro bohaté
bus
20.08.–28.08. Island – mezi ledovci, sopkami a horkými prameny let
21.08.–26.08. Alsasko, Švýcarsko a Černý les
bus
21.08.–26.08. Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
bus
21.08.–28.08. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
let
21.08.–28.08. Slunná Kalábrie
let
22.08.–26.08. Paříž a Versailles
bus
22.08.–26.08. Polským rychlovlakem za krásami Baltu
vlak
22.08.–01.09. Bulharsko
let
22.08.–01.09. Jihovýchodní Kréta
let
23.08.–26.08. Jižní Čechy – turistická perla republiky
bus
23.08.–26.08. Prázdniny v termálech u Balatonu
bus
23.08.–26.08. Za tajemstvím 3. říše i polské šlechty
bus
23.08.–30.08. Slunná Kalábrie
let
24.08.–26.08. Lodí z Budapešti až do Dunajského ohybu
bus
24.08.–26.08. Ze sopečné Poľany za krásami Slovenského Krasu bus
24.08.–31.08. Svatojakubská cesta
let
25.08.–26.08. Osvětim, Krakov, Wieliczka
bus
25.08.–29.08. Holandsko
let
25.08.–01.09. Bulharsko
let
27.08.–30.08. Londýn a Harry Potter
bus
27.08.–04.09. Island – mezi ledovci, sopkami a horkými prameny let
29.08.–02.09. Porto – památky a víno
let
31.08.–02.09. Královská města a malebné Karpaty
bus
31.08.–02.09. Salcburk a jezero Traunsee
bus
31.08.–09.09. Antika a renesance
bus
31.08.–09.09. Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO bus
01.09.–08.09. Bulharsko
let
01.09.–08.09. Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO let
01.09.–12.09. Bulharsko
let
01.09.–12.09. Jihovýchodní Kréta
let
02.09.–18.09. Velký okruh Brazílií
let
04.09.–11.09. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
let
04.09.–11.09. Slunná Kalábrie
let
kartou do tří zemí u Bodamského jezera
05.09.–09.09. Sa do
bus
kraje Heidi
05.09.–16.09. Mallorca – kouzelný ostrov
let
06.09.–13.09. Slunná Kalábrie
let
07.09.–09.09. Benátky a zámek Miramare s koupáním
bus
07.09.–09.09. Drážďany, Berlín a německé Versailles
bus
07.09.–16.09. Istrijský poloostrov
bus
07.09.–16.09. Katalánsko a Barcelona
bus
07.09.–16.09. Korsika – ostrov rebelů
bus
07.09.–17.09. Kalábrie a Apulie
bus
08.09.–15.09. Bulharsko
let
08.09.–15.09. Katalánsko a Barcelona
let
08.09.–15.09. Známá i neznámá Andalusie s koupáním
let
09.09.–16.09. Mallorca – kouzelný ostrov
let
09.09.–19.09. Mallorca – kouzelný ostrov
let
11.09.–18.09. Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
let
11.09.–18.09. Slunná Kalábrie
let
11.09.–23.09. Cesta po Španělském království
bus
12.09.–19.09. Malta
let
12.09.–22.09. Cesta po Španělském království
let
12.09.–22.09. Jihovýchodní Kréta
let
13.09.–16.09. Východní Tyrolsko
bus
13.09.–20.09. Slunná Kalábrie
let
14.09.–16.09. Český ráj, Kuks a Babiččino údolí
bus
15.09.–16.09. Krakov – jagellonská perla s návštěvou Wieliczky
bus
15.09.–23.09. Gruzie a Arménie
let
17.09.–27.09. Za poznáním Korfu a jižní Albánie
let
18.09.–23.09. Ochutnávka Švýcarska
bus
18.09.–25.09. Portugalská Svatojakubská pouť
let
18.09.–26.09. Rychlovlaky napříč Itálií
vlak,let
20.09.–23.09. Nejznámější termály Bük, Hévíz a Sárvár
bus
20.09.–29.09. Sardinie
bus
21.09.–28.09. Portugalsko – země mořeplavců
let
21.09.–28.09. Sardinie
let
21.09.–01.10. Madeira
let
22.09.–29.09. Turistika a koupání na jihovýchodní Krétě
let
23.09.–30.09. Mallorca – kouzelný ostrov
let
23.09.–30.09. Turistika na Mallorce
let
25.09.–30.09. Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
bus
26.09.–30.09. Paříž a Versailles
bus
26.09.–01.10. Řím nejen na víkend
let
27.09.–30.09. Babí léto s termálními lázněmi v Egeru
bus
27.09.–30.09. Londýn a Harry Potter
bus
27.09.–30.09. Paříž a Versailles – letecký víkend s programem
let
Západní
Čechy
–
lázeňský
trojúhelník
27.09.–30.09. a relikviář sv. Maura
bus
let,bus
27.09.–06.10. Přes Jónské moře k perlám Balkánu
30.09.–07.10. Baskicko, Navarra a La Rioja
let
02.10.–07.10. Lisabon a krásy atlantického pobřeží
let
03.10.–15.10. Krásy Andalusie
bus
04.10.–14.10. Krásy Andalusie
let
25.10.–30.10. Florencie – Řím – Neapol – Pompeje – Benátky
bus
27.10.–30.10. Londýn a Harry Potter
bus
08.11.–19.11. Okruh Vietnamem
let
08.11.–22.11. Vietnam – císařské památky a koupání
let
16.11.–27.11. To nejlepší z Peru
let
25.11.–02.12. Biblická Palestina a současný Izrael
let
01.12.–02.12. Advent v Krakově
bus
01.12.–02.12. Advent v Solné komoře a Salcburku
bus
08.12.
Romantické vánoční Drážďany
bus
08.12.–09.12. Advent na dvoře císařů
bus
08.12.–09.12. Advent v Budapešti
bus
08.12.–09.12. Advent v Linzi a Steyru
bus
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